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s e-'yéb szerkesztőségi Közlemények a 
Ciiiils J/G/V. szürke z őséghez intézundök.

^ J y p io k v is s za  nem  adatnak .

E l ő f i z e t é s i  á r :
Egész évre 3 frt. Féléire 1 frt. 50 kr. Negyedévre 75 kr. 
Egyes szám ára 10 kr. -  Előfizetési pénzek és r e  c l  a ni a- 

t i ő k a kiadóhivatalhoz intézemlők.

“T T "

Hirdetési tiij : 1 hasábos pe:itsor egy-zeri hirdetésnél 10 kr. 
többszöri hirdetésnél soroiikiut ti kr. liélyegdi.j 30 kr. 

Nyilt-tér petitsora 25 kr.

A magyar társadalom feladata.
A jelen időnek legnagyobb feladata édes hazánk Magyarországból 

művelt ős jogállamot tért inteni s azt minden izében magyarrá tenni. 
Éhez szén’ jogunk van, meri ez a föld a mienk. Apáink vérrel sze
reztek s tartották meg egy hosszú ezredéven át Mi kflzdtflnk és mi 
véreztünk mindenkoron határaink, alkotmányunk és szabadságunk ol
talmiért, s bár szabadságunk és alkotmányunk áldásait kész öröm
mel és testvéries szívvel megosztjuk e h tza minden bű fiával, de 
ezektől meg is várjuk, hogy Magyarországot Magyarországnak tekint
sék, s nyelvűnk elsajátításával annak szolgálatára magukat képessé 
tegyék.

Mert a jog kötelességekkel jár. A ki valamely országban alkot
mányos jogokat kivan élvezni, annak el kell fogadnia és teljesítenie 
alkotmány .s kötelességeit is.

De In gy a köztünk élő testvérnépek e kötelességünknek eleget 
tehessenek, s a hazát és közűgveket hozzánk hasonlóan szolgálhassák 
annak első feltétele nyelvűnk elsajátítása.

Erre kell őket rábírnunk é-> kényszeritenünk. Azt nem követel
jük, hogy saját nyelvűkről lemondjanak, de hogy az ország hivata
los és uralkodó nyelvet ismerjék és birják, s ez által magukat a 
közszolgálatra képesekké tegyék, azt már nem engidlietjflk el. Szük
ségük van tevékenységűkre; a közflgyektól való távolmaradásuk vesz
teség a közre.

Ezt heroin utón eszközölhetjük. A törvényhozás, a közigazga
tás és társadalmi utón. II,i e három tényező egyaránt nugteszi köte
lességét, akkor Magyarország tizeuőt-husz év alatt igazán Magyaror
szággá lesz.

( sak követ kereteseknek, erélyeseknek és kitartóknak kell len
nünk nagy munkánkhan.

A törvényhozásnak kötelessége oly törvényeket hozni, melyek 
megszabják, hogy semmiféle állam és közszolgálatba sehol, semmi 
téren és semmi ürügy alatt oly egyén fel ne vétessék, ki a hivata
los nyelvet szóval és írásban nem birja.

Ne lehessen biró, ne lehessen ügyvéd, ne lehessen pap, jegyző, 
tanító, rgy;.l;aiau ne viselhessen semmi közhivatalt. A közigazgatás 
ügyeljen lel és alkalmazza gyakorlatban a törvény rendeletéit kér- 
lelhclleu következetességgel. A társadalom pedig siettesse és könnyítse 
a nagy ;.talakulást egyéni és egyleti közreműködésével.

Alakítson mivelodési egyesületeket, szaporítsa az iskola-egyle
teket. alkosson luteltáraulatokut, magyar óvodákat és olvasó köröket.

Hogy nézetein szerint miként lehet és kell ez egyleteket leg- 
czélszei übbeu és könnyebben niegulukiiaui, arról közelebbről.
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Xarocsilo vogerszke drűstve.
Z-dajnyega vrejmena nájvékse narocsilo je : z-vogrszkoga országa 

izobrázseni i praviezderzsávo sztvoriti inyo vu vszákoj kotrigi za 
vogrszko vcsiuiti; Iv-tomi szvéti jus ináino, ár je tá zeuila nasa.

Ocsevje szó jo z-krvjov szprurili i preik dugi jezero leit ob- 
df/sali. Mi szmo za i:yo vojűvali, mi krv tocsili, za nyéne határé, 
za vsztávo i szloboscsiuo, i bár áldov vsztáve i szloboscsine zbrá- 
tovszkov lűbéznosztjov med vszemi verni mi szini tó domovine raz- 
delimo, dünok od nyit mocsno, csákamo, naj vogrszki ország za 
Vogrszkoga májo i vogrszki jezik sze naj navesijo i tak szebi na 
drüge szíüzsbe za prilicsne priprávijo. Ár z-jusniini duzsnoszti 
hódi, ka, ki vu «duóm országi vsztávni jus vzsivati z^elej, on tüdi 
more vsztavne duzsnoszti gorprijéti i je dopunili. Ali n. j med nami 
zsivocse brátovszko lüsztvo toj leipoj duzsnoszti radoszta more vcsi- 
niti i tűk domovino i obcsinszke opravila szlűzsiti — prvo je : naj 
sze uavcsí vogiszki douiovinszki jezik.

Na to je niennio nagnoti. Ono ne zselejmo, ka bi szvojemi je- 
ziki odpovedali, üli unj pravdeni i kralüvajocsi jezik pnzuajo i znájo 
i potom na obcsinszko szlűzsbo za pripravne szebe vcsiuijo to uyim en
ged űvati ncinreino.

Potreibcsino májo na szvojo delavnoszt i esi od obcsinszkih dél 
vöosztár.ejo, tak je to ygűbicsek 11a obcsino.

To lejko po 3 pót áj doszégnemo. Po právde-dávnoj, po ravui- 
telszkoj i podrüstvcnoj póti.

Csi ti tri faclori szvojo duzsnoszt szpuuijo, te Vogrszki ország 
vu 1 5— 2 0  letaj za isztino vogrszki ország bode.

Szamo szigurno, vödrzsáni i radoszlűzseui bojdimo vu tóm vel- 
kom deli.

Právdo dávezom jo duzsnoszt tákse právde prineszti, stera pre- 
povej táksega csloveka, vu országcsko szlüzsbo gori vzéti; ki ne vcj 
pravdeni, országcski jezik — nej vu reiesi ali vu piszmi.

Naj nemre biti birov, nej fiscalis, nej pop (dühovnik), nej nota- 
rus, nej vucsitel, z-obesinszkim, naj nikso szlüzsbo nosziti nemre.

Obcsinszko ravnitelsztvo naj pázi i vu zsivlenyi szigurno ob- 
rácsa právdenc odrédc. Drűstvo pa naj tira i pomága to velko pre- 
niembe delo. Naj szprávla izobrázsenoszti tiváristva; sölszke drűsbe 
naj povéksáva; púiig naj gorposztávla tiváristva zavüpanya, i cstenyá 
okroge.

Poleg mojega videjnya, ka, kak sze ta szpráviscsa naj lezsej 
k-zsivlejnyi obüdijo — to v-drügoin liszti.

T Á E 0 2 A.
Nőtáras urain és Mihály gazda beszélgetései.

(Vége.)
M. De Int ez már igy szokás, hogy uz apa átadja még életében bir

tokát gyermekén' k. Látom, hogy sok baj származh.itik belőle, de hu azt 
akarom, hogy több baj köz >1 a legkisebbik következzék be —  hogyan se
gítsek a dolgon? -- mondja meg edes iiútárus ur!

-V. Szokás, az igaz. — de az is igaz, hogy rósz szokás, melyet épen 
ezen okból nem követni, haueni attól őrizkedni kell. Nem igy van ám az 
mindenütt csak nálunk Tótságbuli különösen. Ne menjünk messze! Ismerek 
egy paraszt embert a szerdah-lyi körjegyzőség egyik magyar falujában. Az 
öreg már jói túl van a hatvanon, és két felnőtt, teleséges fia lakik házában. 
Kérdeztem egy ízben tőle: »iio öreg. hát nem adja át birtokát gyermekeinek ? 
ueui lesz annyi gondja!‘  —  De uram, megtisztelem alázatosan* telelte vissza, 
„nem leszek én addig szolga a házamban, inig ugyanott ur lehetek. Ha én 
tudtam fiatal kólómban dolgozui, és a mi szegénységem vau: össZ ’takaritgatui, 
tudjanak most gyermekeim azért megbecsülni; s ezt csak addig várhatom 
tőlük, mig nekik van tőlem mit. várniuk ; — a mi falunkban sohasem szokta 
a kormányrudat kiadni kezéből az, a kinek vezetésére egyedül jogosítva van, 
addig mig mozogni tud, ez pedig seuki más, mint az édes apa.* Es a min
dennapi tapasztalat bizonyítja, miszerint az öregnek nagyon is igaza van.

Ila  a bajon segíteni akar. édes barátom, igen egyszerű az. Több gyer
mek levéli »  háznál, senki sem kívánhatja a fiatal asszonytól, hogy hozo
mányát, a melyet akkor kapott, midőn Miska nőül vette, bizonytalanra a 
gazdaságba verje; állit ou ki neki egy Írást arról a z  összegről, engedje meg. 
hogv ez az ön birtokára betáblaztnssek, igy azután nem veszhet el, ha örö
kösödésre kerül a dolog, tartozunk neki a többi testvérek a hagyatékból szó 
nélkül kifizetni, igy azután megmarad ön azon helyen, a mely megilleti, — 
megmarad gazdának, nem kénytelen senki kegyelem-kenyerére szorulni, mo- 
lcsz akadályozva az ellenkező esetben apáról fiúra — fiúról apára annyiszor 
a világba bocsájtott átok, mely azonban rendesen nem csupán egyikre, ha
nem — — mindkettő fejére hull vissza.___ K. K.

Goszpon íiotárusa i Miska gazda zguesávanya.
(Konecz.)

M  Ali to je  zse tak navada. ka ocsa escse vu szvojem zsivlenyi szvojo 
vérsztvo deczi prejk dá. Prevídim da sztoga vnoge nevole zhájajo, ali esi to 
sóéin. ka med vnogimi nevolami ta nájménsu naj pride, ka szára te csi- 
nécsi, kak szi na j te pomágam? — tou mi naj povejo g. nőtáras!

-V. Návada je  isztina, — ali to je tüdi je isztina, da je lagova navada, 
stero rávuo za tóga volo neszmimo naszledűvati —  nego doszta bole sze 
hábati. — Ne j-  to vszepovszéd tak. szamo uáiinre éti pri nász v-Tótsági. 
Nancs dalecs ne hodiino! Póznám ednoga páverszkoga csloveka v-szerda- 
helyszkoj notárosiji, eduoj vogerszkoj veszniczi. Sztári mozsák je dobro preg 
GO lejt sztároszti, i má dva odráscseniva, ozseuyeuiva sziua pri szebi vu 
bizsi. Pito szem g  i enkrát: „No sztári, pa escse ne dáte preg vérsztvo 
színom ? ne te mell telko szkerbi!“ „A li proszim ji milosztiven goszpoud* 
odgovori ponizno ou meni: „ne bőm jász tecsász szluga vu mojoj hizsi, do- 
kecs lehko szem tam goszpoud. Csi szem jász lehko vu mojoj mladoszti delo, 
i mojo szirmastvo vkiipszprávlo —  zdaj me naj znájo moja decza za volo 
tóga postüvati; i te szamo tak dugó lehko od nyih csákam, dúkecs i Oui 
od méné kaj májo csakati; v-nasoj vészi je  uigdár ne návada bila, ka bi 
roditelsztvo vérsztva zrok püszto tiszti, ki na to jedini praviczo ra v, —  dokecs 
sze li gibati more, to je pa niscse driigi, kak ocsa hizse.* I vszakdenósnya 
skusuya szvedoesi, je sztári páver pravo praviczo meo.

C'si vu toj neveli szi poinágati scséjo, to sze jáko lehko zgodí. Bivsi 
vecs deczé pri hizsi. niscse nemre od mlade sznébi zseleti, da bi szvojo her- 
bijo, stero je te dobila, gda je  Misko '/.a mozszá vzéla. v-negvüsno vérsztvo 
vergla, záto nyoj naj edno pisznio dájo od té pejnez, naj dopüsztijo, ka sze 
tá summa na nyúvo imánye szpíse, i tak sze nemre zgübiti; csi vérsztvo na 
talingo pride, szó nna brátja brez vszakse rejcsi z-herbije duzsni nyoj vö- 
plácsati; potéin oni osztánejo na tisztom nieszti. stero sze nyih dosztája, 
oni osztánejo vért. nedo prisziljeni na nikoga miloscso i krüh, konecz sze 
vzeme onomi prekleuosztvi, stero sze ovak tak vnogokrat od öcsé na szína, 

I od színá na oeso vu szvejt verzse i glászi, stero preklensztvo naszlednye 
rédno ne szamo na nego na obádvá ednoga, glávo uezáj kápla. K. K.



Gazdasági figyelmeztető az évnek minden hónapjára
tagyix : mi mindenre kell a gazdának, egy tv lefolyása alatt gondolni, ha azt 

óhajtja, hogy minden dolga rendben legyen.
T 'iíi) iin Ih i i i .

A szcuakaszáláshoz s készítéshez szükséges eszközöket, villát, gereblyét 
be kell szerezni, vagy kiigazituui és u széna holdas hoz a szekerek fölszere
lését rendbe kell hozni.

A magtárt, a piuczéket, a szénapajtúkut s padlásokat tisztogattassak 
s szellőztessük ki.

A mezőn az utakat s hidakat igazitassuk, nehogy majd hordáskor le
gyünk «  munkával feltartóztatva.

Ha még nem történt, hozzá kell fogúi az épületek javításához s az uj 
építkezésekhez is.

A  kutak kitisztogatásáről meg ne felejtkezzünk.
A hordáshoz szükséges ponyvákat, rudalld-köteleket, nyomórndakat és 

vendégoldalakut rendbe kell szedetni, hogy a mi hiáuvzik, idejében be lehes
sen szerezni.

A szarvasmarha-legeltetés rendesen e hónapban veszi kezdetét.
S a zöld takarmány szintén e hónapban kerül nagyobb mennyiségben 

rendes etetésre, mit is legalább 14 napig hosszúra vágott szecskával kell 
etetni s ugyanezt kell tenni azon esetben is, ha a zöld takarmány nedves 
az esőtől. A zöld takarmányt mindig frissen kaszált állapotban kell a marha 
ele adni s legfeljebb egy napra valót szabad a takarmány-kamrába behordani 
s ott vékonyan elteríteni, nehogy megpáljék, a mi ha mégis megtörtént, 
szét kell még jobban teritgetni s friss vízzel meglocsolni, hogy üdeségét 
visszanyerje.

A zöld takarmányt apráukiut kell az állatok elé rakni, s a mi mégis 
ezeknek a jászolban maradt, nem kell a trágya közé dobni, hanem valami 
fedett helyen meg kell szárogatui. A szorgalmas és takarékos gazda igy is 
gyűjthet egy nyáron egy pár szekér szénát, mert szárítva megeszi ám a 
marha a zöld takarmány-izéket is jóízűen.

Zöld takarmány-etetéskor bővebben kell almozni.
A legelő marhánál a melegebb napok beálltával gyakran utánna kell 

nézni, hogy itatásuk rendesen történjék.
A  tengerit és burgonyát, mihelyt a földből kibújt, meg kell fogosolui. 

Ez egy kapálással ér fel.
A burgundi-répát meg, mihelyt levelet hajtott meg kell gyomlálni s 

kiritkituni. A hiányos helyeket a fölösleges répákkal ki lehet pótolni, de a 
melyek, ha hamarjában csú nem jön, csak úgy erednek meg ha meg lesznek 
öntözve. A loher- s luezernakaszálás kezdetét veszi. Nem kell azt későre ha
lasztani. hogy kaszálás utáu még u melegebb napok beállta előtt újra fel
vehesse magát s akkor biztosítva lesz annak második vágása is.

A  lent gyomiáltasMik ki.
Az ngarlást e hónapban okvetlenül kell végezni.
A dus-növésii réteken e hónap utolsó hetében meg lehet kezdeui a 

kaszálást, ugyszintéu az is kezdje meg, a kiuek sok rétje vagy sásos rétje 
vau; mert noha a kaszálást akkor kell is megkezdeni, mikor a fű virág
zásba indult, mégis jobb, kevésbbé iukább előbb, semmint későn kaszálni, 
mert ekkor széna helyett csak szalmát kapunk a rétekről is.

Oly réteket, melyik vizárudásoknak vannak kitéve, igyekezni kell mi
előbb lekaszálni, mert az áradások többnyire a júniusi napfordulás körül 
állnak be, ami könnyen tönkre teheti, igyekezni kell tehát azt az áradástól 
megmenteni. M ARTYÁNCZl.

A méhek tavaszi kezeléséről.
Sprengjr plébános, a kitűnő német méhész, a saját eljárását ismertetve, a követke

zőket ír ja :
mikor kell a taraszi munkához a méhészetben hozzáfogni, az az időjárástól 

és a klímától írtgg. Semmi esetre se njuljuuk addig a mellekhez és nevezetesen ne is 
etessük őket addig, inig ki nem tisztultak, niihcljl azonban e végett kirepültek és az idő 
enyhének Ígérkezik, meg lehet lassan kezdeni a tavaszi munkát.

E.i minden törzset egészen szétszedek, minden lépet külön megvizsgálok, hogy meg- 
gyoz'>dj<-in a nép erősségéről és a mézkészlet nagyságáról. Aztán körülbelül, de lehetőleg 
pontosan megbecsülöm, hogy hány lépet képes a n< p teljesen ellepni.

Elsőnek egy erős mézf pet álliok be, aztán lengébbeket és végül ismét egy erős 
mézlepet. .Miután a fedő-deszkákat feltettem és az ablakot is behelyeztem, úgy az előb
biekre mint az utóbbira ujságpapuost alkalmazok, mi tudvalevőleg igen rósz hővezető, te
hat meleget tart a köpüben Végre még a téli vánkosok is következne.!.

Hu az idő enyhe marad, megkezdem a méhek i tetősét. Egy felig mézzel telt Jépbe 
:? .cz“ i{.r0s v.'ze* öntök, a téli vánkost eltávolítóm, az átjára'ot kinyitom, a lépet az ablak 

möge állítom és a hátsó vánkost úgy odanyomom, hogy a felsővel együtt a tért teljesen 
elzárja. Ezen manipuláczionál a küpü kihűlése teljesen ki van zarva. A méhek nem izgat- 
tatnak tel és nem t- dúlnak ki a löpljukhoz.

Az etetést ezután folytatom, de nem ezukros vízzel, hanem közönséges tisz;a vízzel, 
a legalsó mézsejteket egy kissé felnyitván, hogy a méhek a mézzel együtt annál inkább 
fogyuszszák a vizet.

A méz towibbi kitakarásáról a méhek a szükségletük szeri it ma juk gondoskodnak. 
Ha ezután hideg állna is be, az sem árt, mert a méhek egyszerű n visszahúzód lak és a 
ho.ueiaek emelkedésével ismét előjönnek.

>- N,,,í Ik?U *'dui» hogy a lépett megpenószednek: sót ellenkezőleg a: ily lépek leg
alkalmasabbak a költő-térbe. Három év óta nem használok más etető edényt, mint e lépe- 
ket es ezek minden egyebet teljesen helyettesítenek. SPRENGEK.

Helyi és vidéki hírek.
Nagy János, a szombathelyi -gyli íz negye olvasó- 

kanonoka s a magyar tud. akadémiának tagja f. hó 21-én deuitaui 2 órakor 
76 éves korában Szombathelyen elhalt.

— A  v a im c {t y e i  g a z d a s á g i  e g j e s í í l e t  által 1835. április 7-én 
megtartott tenyészbika árverésen a következő községek vásároltak : Vöuöczk 
község 1 drbot 186 írtért, Sárvár község egy drbot 293 írtért, Ív  iii.-szent- 
Márton község egy drbot 220 írtért, Böth községe egy drbot. 16 1 fivért, 
Csáuig község 253 írt, Szt.-Iváu-Z.-Egerszeg egy drbot 250 írtért, Yép 
község egy drbot 2ül fit, Péczöl község egy drbot 193 fitért, Kőszeg város 
331 írtért, Ns.-Magusj község 161 írtért, Alonyorókerék község 235 írtért, 
Körmend város 261 frt, Vép község ismét egy darabot 2 iá frtérr, Kern. 
Sünijén községe 300 írtért. Alsó Szeleste 212 írtért, Acsád község 180 írtért. 
Nagy-Ölbő 301 írtért, Itíba-Kovácsi község 216 írtért. Összesen tehát 18 
drbot 4251 írt értékben. Ur Isten! mikor lehetünk abbiua szerencsés hely
zetben, hogy azt újságolhatjuk, miszerint a Tótságb.m is akadt egy község, 
amely belátni, hogy marhatenyésztés csak li-zta vérü tenyészbikák alkulma- 
zása mellett jövedelmezhet, —  és tenyészbika vásárlásra határozta el magát! 
Hogy nevelhetnének azon a vidékén jó marhát, a melyen egy bikára 160 — 
200 tehén jut, pedig sajnos —  ily köz*égek is vannak mi nálunk.

— T rta . Tessanóczon mull hétfőn reggel 3 ',  órakor „tűz van, tűz 
> n“ kiáltások ébresztették fel u lakosságot s a kiáltások valóknak bizo
nyultak. Iáik Adum és Czipóth Mátyás gazdasági épületeik églek le az ösz- 
' - gazdasági eszközökkel, tyúkokkal és néhány s.rtvéasel együtt. A tűz a 
déli s/él fnvása mellett átcsapott egy harmadik házra is, d • ezt, valamint a 
fentu vezeti gazdák lakházait néhány órai fecskeudezés utáu sikerült meg- 
Tnerueni. A kár körülbelül 900— 1090 írtra rúg. — Csernelóczon is ápri
lis 17-én egy ház égett le.

Vértov opominanye na
a lt: na kój esze more vért vu tccsáji ednoga 

botit ]>ri nyegovom versztet t

Vsa l l á j t i s i .
Koszijdvi potrejhno skér, kukta : raszoj. 

szpraviti aii vred /.éli telik áj 
Pode za szilje, feobiiicz-

vszaki meszecz ednoga leta
fo ácsé, ka,leta mi szilt i, 

tze rrédi.

kóla iuO C’zój valón, 
páriue ino rambe za szín

moreiiio zdaj zse 

moremo zdaj zse

oszu».i«siti ino dobr.i ^  . ke potij ldaj nl0rcmo vdo-

bér :

I zdaj
i

duge lesztvicze, lücíij 
nyé szkerbeti.

Na polnj ino na .„7 i' vő/*nváj uebomő gorzadrzsáui.
pos/.taviti, Ilii.] p -  l.jtL iy 7 3 „orpomtúvlati.

Zilai muri*ino romba vopopravl.it! all /ao-uoti női, t 
Zdi.i ii- vreimen Mtídvueio ino vretimi ablaln ocsm/.tit .
K-iitdnvo/.snvi'j potrojbiie ponjáve, vonva, “ érti, 
mór, ino vréd povatnviti ion c i  o»|t» *»• zi 
Uokviíoo maré pásnili sze lédno zdii] odpeia.
Zi'léoo, vairovo polágaoya vzv te lik ,ij«  zdaj vnc-miya dobro j »  zapurva 

koncsibilr 14 duij r.diii;ov no-eakav s/.irovo kerno poliynti, ravno tak mo
réim. (leinti, esi je sah ovo poiagaliyo od der.su piko oiokro. ,

S/.irovo polaftanyo vszigdár vn friskimi aatalut moremo pred maró po- 
lozsiti ino poprejk c i  un edeo ca. jli dm, a-lóao p»U*w ..w  .mkosaijiiio 100 
Tn kím ri dr/.sijiiio ino o „  ténczi raatopéino, n»J szó nezvuasge ino «1  bl >n  
itak tak airodiio. te moremo etakao poláouuye dobro niztepsati 1110 atrtskov 
v id or dobro poskropiti, nőj pobígnnye niiaiij oaemtvo sírét,,.

Zeléno ali s/.irovo poláganye namali moremo pred zsivijno dejvati ino 
zg< di stero poleg szega tóga os/.tanyüjejo, neszmimo na gnój nos-/.*ti, uego 
nvé poszüsiti ino vpármo szpraviti. Dobéi* ino sparaven vért szi z-etaksiiu 
n’ácsiuom tüdi leliko nisterui peláj szühoga poláganya szprávi, stero vzimi zsi- 
vijua za sz!ác>ecz tápotriijple. .

Dokién s/.irovo polágamo, je jiotrejbuo obiluo pod máro nasztíjlati.
Za pásén máro szó polrejbno szkerbeti, naj na pásni ki zseje ne terpij.
Kukoriczo ino krumpise, kuk sze vö zémle pokázsejo taki moremo pov- 

lácsiti. To teliko valá kak ed no okápauye.
Hurgnndijo pa. kak sze vlijs/.tje püsztij, nameszti more opleta ino oko- 

pnna b ti telik’ájso i zrec^ena. G.le je nej zijsla tani sze more drüjga notri- 
vteknoti. uego esi sziisne vrejmeu pritiszne, te je potiejbno to gingavo sza- 
jeuyé pohjvati, ovacsi vözgorij.

Koszijil'-v deteleze ino luezerne sze zacsinya. Nej je  dobro z-etem augo 
csuka ti. naj sze sztruiscse zdaj escse vu nej tak vrocsi dnévaj tém hitrej ino 
lezsej pouiiodij int* naj unni ta dríijga koseliua tém gvü<nejso vgodij.

Lén sze more ete mejszecz opleti.
Sto prejloga má more nyé ete mejszecz vszega vejcs gorpoprasiti.
Na dobri"trávnikaj sze okol szl.jdnyi dnévov zse lehlet 

zacsno tak i pri oni vértaj. steri vecs koseline máj**, poszebno pa be- 
recsne trávnike; ár morebiti trávnike te moremo kosziti, gda zs- vszaka 
travijna na nyi czveté, itak je bo'.se malo ranejse kak keszno ko-ziti. záto 
ka esi prezrejlo trávo koszijiuo te mes/.to zsirovnoga szená szamo uetécsuo 
szlamo ztrávnikov dobijmo.

Tákse trávnike, steri szó povodni vödjáni, moremo kak ná) hitrej po- 
kosziti ino szpruviti, záto Un porodon ná) rájse po vrocsi doévuj Jooiusa nn 
tákso trávnike prijde, moremo sze tak pascsiti unj pred povodoov ua utak- 
soj koseliui szcuom na stale vujdemo. M A R T i ANCZI.

koszijde

Szprotolesnyo delo pri rojei,
Sprenger plébános, te iineniten nemski íojár — v 

naszlftliHajoucs píse:
Od vrejinena i zrácsiue — klime — viszi, gda na 

lars-ivo — delo naprejvz'di. V-niksem táli teo asz k- 
polágajmo nyi, dók öcs szó sze nej ocsísz'ile; gda pa vi 
zse, ti* nam je mogocsno veséi szprotolesnye delo zac-n 

Jász vszako drzsino — kos, kosár — razkladém, * 
■lk: je. Potom redovno czenim, ka kelko gyarp i

i gyarpa d iáéin, zatéai 
u\; bi pokrivácsa gon djao i 
; j ■ znáno, papér toplouest

selár szpoznavsi szvojo delo

1 je potrejhno rojárszlvo — vcsé- 
•csoláin no szégajmo i náimre ne 
'It'tijo i mlácsno vrejmen sze ká
li.
■ zaki gvarp poglédnein kak mocsen 
jt‘ on rój iiiogocscii preszediti —-

tlrz- i

preládati. Xapn j v-kosi ednoga mot-sii vg 
szlednyi, za zidnyoga tütii mocsnoga (ítl 
tüdi z-velkim papérom pokriem, da ka'
ziinszki vankisje sze no*ri denejo. . . . . .

Cd sze vrejmen za mlácsno kázse, z a esnem veséié — roje — polagati. \ M esi gyarp, 
steri je  na pou z-inériom uapunyeni, z-ezukranov vo louy napunim, zim>z .t wmkis vkraj 
vzent m, houdno-pont odpréin, írvarpa med oknov posztávim i tóga szkrádnyoga \ankisa 
...................... ■ - •— ------- Pa iáksoj deli sze kosár

t re lovno z-c 
izs >j trosí

| tak tá po'.ozsim, kaj zgornyem vküp. pr szrora czelou zapr 
| nemre razladiti. Veséié pa mirovno os uáuejo vnyem.

Pidagati nadale terbej, ali nej z-czu.aanov vodouv 
te nájszpodnyese gyarpa na inalo goriodprécs, naj sze vsz - - „ . t

Nadale za szvojo potrebocsnoszl sz • szarni veséié szkrbijo. Cvi glih bi ínrzio 
| sztanolo, ono no skondi, ár sze one nazáj potégnejo.
I Ntj sze je vrejduo presztrasiti. c i gvarpi zpizn ivijo; rá
; bogsi v-ni presztor, gde sze 1 -zse Tri lejia dugó ne potrebüje: 

láganyi. kai; takse gyarpe i ete vsze drilgo z-inejsztijo.

io taksi gvarpi szó naj- 
drügo poszoudo pri po-

Domácsi i z-vünszki glászi.
K z in i 'l .  Nagy János szombathelyszkc püspökije kanonik. vegerszke 

akíidemije kotriga, je aprila 21-toga vu 76 leti Szvojega zsivlejnya v-Jszom- 
bathelyi mrou.

Va  v á n i i4 * g y » » a  v é r « * ! v : »  á / ű s u lb a  j «  1S35 l ' l i  áprilisa
i 7-g ii lic/.itaczijo ilr/.snía, pri s te rój prí l i ki s/.o za pouvauye s/.lr.tii bika vö 
j odavali veszniczam: Vönöczk vesznic/.a 1 falat 186 frt. Sárvár 1 falat 293 

frt. Kém.-Sz<*nt .M irton vész 1 falat 220 frt, Böth vész 1 falat 16 ) frt. — 
Csáuig vész 283 frt. Szt -Iván-l'gerszeg eden falat 250 trt.. Vép 1 falat 20j 
írt. Péczöl 1 falat 103 írt. Kősz-g váras 1 falat 331 frt, Ns.-Magasi vész 161 frt.

1 Mouyorókerék 235 Irt, Körmend varas 261 frt. Vép vesz, driigoga bika 268 
: írt. Kern.-Tömjén vész 300 fit. Alsú-Szeleste 242 frt, Acsád 180 frt. Nagy- 
j Ölbő 301 frt, Rába-Kovácsi 216 frt eden falat, vszevkiip 18 falátoy 4251. f i t  
! vrejdnoszí.. —  Botig drági. gda mo mi vu t.áksoj szrecsuo szlávi, ka.ino 

lütii v-novine davali tou. kaj s/o v-Tótsági tüdi najsla vész, stera dobro pre- 
vidla tou. ka dráge mathe k-pouvanyi t*- /.ná pridti —  esi csiszte krví bika 
mücza i szi j»; dokoucsala tiidi ednoga bika notri kiipiti. Kaksa bi mogli 

i dobro marha ponvati, cá ednoga bika 160 -2ü0 kráv do.szkocsiti dojdo — 
zsa löszt no je. doszta táksi veszuicz jeszte prinász.

- O g  n. V-Tessanovc/.i j<* preminoiicsi pondejh k vgojdno ob 3‘ , vö- 
raj ,ogen jeszte. og>ai“ krics zbiido gori lüsztvo, i te krics je zaisztino sz- 
poznáni. Lük Adauia i Czipóth Alatyasa stale i skegyen je  zgoro dőli zevszov 
vér-ztva skerjonv, szkokosámi i z-uikelko szvinyami vréd. Ogen je vöter ua 
eden tré.ji lírain tiidi prejk vneszao, ali et.oga i tak tüdi ti im-nüvani vér
tov pr<-jdnyo hr un- je mogocse bilo obrániti z-pric-kmez ov. Ívvár tak do 
000-1  "00 hntuiski ide.

— Li u i ;,Ví»: iv  i n n i's jxm tn v  vküppiszauye vn szobocskom járási: 
i Májusa 5-toga pride te vöposzlani csesztnik v-S/.oboto; májusa 6-toga bode 
' v-Martyáuczi i okrogliui; májusa 7. i 8-ga v-Szoboti i okrogliu i; májusa 
1 9-toga pri Sz-Gyürgyi j okrogliui.



A  lo v a k  és fo g a to k  összeírása nnk elővezetés sorrendje a 
muraszombati járásban a következő: Májin 5-én a katonai kiküldött uta- 
zá>a Muraszombatba, május G-áu Mártyaucz és környéke, májú* 7-éu és 
8-áu Muraszombat és környéke, május 9 éu S/.t-György és künn éke.

4 k ő szeg i g .yum asíiiin  helyettes igazgatójává és helyettes 
házfőuökové dr. Btein Pál elhalálozása iolytán Freh Alton/, neveztetett ki, 
ki egyike a gymuasiiim 1 grégibb tanárának.

— A vasm egye i ga/xlasAgi e gy e sü le t  igazgatóága igéivtet 
tett. hogy a Muraszombatban tolyó évben tartandó szarvasmarha kiállí
tásra kiosztandó jutalmazások a 45 drb. aranyat és 17 órh. ezüst forintost 
a muraszombati gazdasági fiókegylet rendelkezésére bocsájtani. Reméljük, 
h°gy  gazdáink iparkodni fognak e nagylelkű adományt kiérdemelni.

A  í<M’ 'io s s ;»g  á ld o z a ta .  Nngy-Kanizsáii mérgezés folytán halál
eset történt. Hi-ischhaeker Gyula házában elszaporodtak a patkányok, úgy, 
hog\ a lakóik ki akartak liurczolkodui. A házbirtokos ennek folytán arzeni- 
kumos ke verőket tett. a fá ‘kamarába. Egy Kölni Malvin nevű 9 éves leányka 
megtalálta a pépét, és megkóstolta. Meg is halt tóle. A gondatlan házbir
tokos ellen megindították a vizsgálatot.

A 'agy- s z e r e n c s é i  I r u s é g  a  D i m f t i i .  Nagy szerencsétlenség 
történt tegnap fényes nappal, délután 2 órakor a Danán. A Mohícsról Bu
dapest fele jövő „Neptuu- nagy személyszállító hajóval, a duuaszekcsői ál
lomásnál a sík Dunán egy falusi asszonyokkal és férfiakkal telt ladik ösz- 
szeütközött s nyombau felfordult, úgy, hogy a benne ülők mind a vízbe es- 

k. S ámbár rögtön segélyükre siettek, a ladikból kifordult mintegy 10 
ass/.ony és négy férfi közül csak 8-at sikerült kimenteni.

~  ^  s * í ir »a s A g .  Az ország több vidékeiről szomorú hírek érkeztek 
z időjárásról. Nagy sz írazságró! panaszkodnak, ugv, hogy némely helyen 

az őszi-ve léseket kiszántották, s a hitár kevés reményt nyújt a gazdukö- 
zöns g amúgy is sok bajaira. A fővároi és környékén is száraz meleg na
pok uralkodnak már hetek óta; kánikulai forrósággal sütött a nap, úgy 
hogy a fák alig kihajtott zöldje elhalványult. Sót tapasztalt gazdák a má
jusi fagyoktól is tartauak. Isten fordítsa el az elemi csapást rólunk!

A mint fejnek, és a mint fejni koUnne. A fej írnál a következő szabályokat 
kelone a Uimloan és kivétel nélkül követni: 1. A legelőre és a légiiéről haza sohasem 
szaha.l gyorsan h-ijran! a teli int. 2. Mindig ugyanazon időközben történjék a fejés. Jő 
például reg/el .• urakor és d. u ü órakor fejni. Da mindig tartsuk meg ezt az őrit. 3. 
A tejes lejekor ,geo gyengéden bánjunk a tehénnel. 4. A fejést lehetőleg gyorsan és 
tisztaii kell vegezm. 5. Fejés közben ne beszélgessünk és ne is járjon az osztóik inás 
t e  . .sniogasnc ni-g a tehenet és sz iljunk hozzá barátság isan, mikor odalépünk 

no//a es mikor eltávozunk tőle. Mentül barátságosabban bánunk a tehénnel, annál job- 
nan adja ki fejet, E szabályoktól nem volna szabad eltérni, de a praxisban rendesen igy 

r-ífy siheder ostorral vagy nagy doronggal zavarja a teheneket. 2. Heggel 
fejnek, este meg nagyon későn, úgy hogy a reggeli és esteli fejés között 

i> ói a, az esfeli es reggeli közt pedig !> óra van. 3. A cseléd üdvözletül rávág egyet a 
£?Y?rc vs. r,,“  nul1 '■ A t,,j ;s lassan és gondatlanul megy. 5. A fejés közben vígan 
ioiuk a pl -tv .a vagy a dalolás. ti. A  szegény tehén a fejés tartama alatt folyton lele- 
lemü-n van. es ha vege a fejesnek, esetleg még egy oldalba rúgást kap köszönetül. -  
iifo . i!1 ',t" l.’b, J'0"l°kat az előbbiekkel összevetjük, úgy láthatjuk, hogy mit tesz az 
altatnak is a jó  bánásmód.

járnak el 
nagyon kora

• - . tr.> *« m» « l« * * f  A li un k  gyökérről való szaporítása. A  bokrokat,
Virágokat tudva! yöleg pompásan lehet dugványok által szaporítani. Ell.ui- 
üeu a gyümölcsfáknál — mint a tapasztalat bizonyítja — ez a legjobb 
esetben is nehezen megy. A dugványok állal való szaporít ás helyett a gyü
mölcsfáknál sokkal jobb a gyökérről való szaporítást alkalmazni. Ez szintén 
igen egyszerű maiiipuhitio. Vágjuk ki egy fiatal fának törzsét, úgy, hogy 
csak gyökere maradjon meg. Ezt födjük be aztán földdel, miből 8—’10 
ftnjt.is tog keletkezni. Vágjuk a gyökeret hosszában annyi részre, a hány 
uajtas Vau rajta, úgy, hogy minden hajtáson maradjon gyökér. A hajtáso- 
kat ezután ültessük el külön és mindegyikből nyerünk egy fát. Ily  módon 
egy iából 8 - lO et lehet előállítani. A fák ezen szaporítási módja önkéuy- 
telenül ?! nlekezetbe hozza azon alsó* rendű állatokat, molyok úgy szaporod- 
nak hogv az öregebb állatok teste több része szétválván, miudegyik részből 
uj állat keletkezik. 6

A  ío». úroMlinn ismét egy izgalmas eset történt. A szerecseny- 
utczai Garniszállóban april 20-án két fiatal leány Bányai Julcsa és Beidre 
Koz a foszforral megmérgezték magukat. Szerelmi bánat vitte őket e végze
tes lepésr«\ °

~  f e-, “ !‘ .0 ,i- é " , k . “ j  Mogpen8«<>il.,tt csilládról ir-
nak Becsből. Egy vasúti hivatalnoknak ugyanis egész családja sebeket ka- 
pott a testén. Rögtön orvost hivattak s ez konstatálta, hogy a kiütések tu
lajdonképpen — penészgombák. A család ugyanis egészen uj házban lakott, 
amelynek a faiai még nagyon nedvesek voltak. A fal mellett álló szekré
nyekig clrakott fehérnemű magába szívta a fal nedvességét, amitől alig 
et f rV , : ' ° r pcnész.rétig képződött rajta. A penész azután a lekérnem fi- 
rol átszállót!, az azt viselőkuek testére. Figyelmébe ajánljuk ez esetet az uj 
hazak lakóinak. J J

-  A  s z e g e d i M zln liA z le é g e t t .  A romjaiból csak alig kiépült 
ö/eged egyik büszkesége a mint. gy 450 ezer forintba került gyönyörű szín
ház f. hó 23-án délután a zsinorpadlá<o:i támad tűz következtében teljesen 
leégett. 400 ? z-r forint erejéig volt biztosítva.
. . ~  M e ly ik  nzíjh é g é  zxiégen. Érdekes kérdés, de Gratiolet kisér- |
letel folytán alaposan felti-hetjfik. A tudós kimutatta ugyanis, hogy a no- 1 
vények inkább vörös színek behatása alatt fejlődnek, míg az állutvilá<'ra a 
kék ibolya ,.s kül '.nősen a zöld sziu *k hatnak éltetőén. Innen van tehát, 
_f.v n '*rdők.̂  ligetek miért oly kedvesek, s hogy a dns növényzetű i

zold-videkek lakói miért. egészségesek.
0_ , — Szomlinthelyről írják: Vasvármogyeköztörvényhatósági bizottsága f. évi április hő
i J ' . .  ,u:s köv,,.kíZ‘» napjain tartotta renth-s tavaszi közgyűlését, melyen a muraszombati 
járási Oizotts.ori ta 'ok közöl Batthyányi Zsigmond gróf és Kovács Károly urak vettek 
reszt. A köz 'vü !’siiHí  járásunkra nézve legérdekesehb tárgya volt, hogy a megye alispánja 
bejelentő. miszrint a mura szombat i járás szolgahirája Ernuszt Géza ellen a hivatalában 
tapa z alt szabálytalanságok miatt a fegyelmi eljárást elrendelte s ugyanöt áll isátöl fel- 
függesztette. — Előterjeszt, tett és tudomásul vétetett a muraszombati kórházalap számadása 
mely szerint az alap áll jelenleg készpénzben 17:4(51 fit ni kr.. követelés- és államkötvé- 
nvekhtMi 34:5.) Irt. összesen 20791 fit  21 kr. azaz húszezer hétszáz kilenczvenegy forint , 
és 21 kr. — Tárgyaltatott továbbá Kovács Károly és társa részéről a muraszombati város- ; 
niró megválasziása ellen még a múlt évben beadott felfolyamodás, melyben ezek Bácz ‘ 
Jánosnak első alkalommali megválasztása körül a muraszombati szolgabiró által elköve- ' 
tett u i 'álytalanságok miatt orvoslást kérnek, — a megye köztörvényhatósági bizottsága j 
a felfolyamodáshati felhozottakat tigyelemhe véve a választást m -gseinmisitette. (Ennek | 
ugyan gyakorlati .haszna nincsen, mert a muraszombati szolyahiróság a felfolyamodást ! 
csak 4 hó után, illetőleg akkor terjesztette a vármegyére, midőn Bácz János az általános ! 
községi tiszt újítások alkalmával újból megválasztatott) r. 1.

—  A  muraszombati adókivető bizottság, miután hét
főn országos vásár turtatik, csak kerideu, vagyis május 5-én kezdi ! 
meg üléseit.

— N *e n t-C lo t í l iA rd o n  Zoltán Gyula színtársulata működik s mint 
Írják: joies erőkkel rendelkezik.

—  M Ic g b iv á s . F. évi május 7-én Istvánfalván tartatik Schlezák 
Mátyás ugyanottaui kántortauitónak 40 éves „Jubileuma*, — mely ünne
pélyre minden taniigybar.it s ezen ünnepélyen részt veuui szándékozó ez 
utón tisztelettel meghivatik. Púm Károly, az üuuepélvt rendező bizottság 
elnöke.

— P r i  kövzegcttlioin gvmnáziji je za namesztnoga dir?*ktora. da 
jeD r. Stern Pál mrou. Freh Alfonz iinenüvani ki je pri tóm gymiuiziji eden 
z-tih iiajsz.tarejsi profesoruv.

t J a v i ib e ís z I v a  ViiNvúí-iit? g y ö v a  vérsztva drü/.sdha. je obe- 
csalo. ka vu eloni leli v-Muraszoinb. ti drz.sánom luarho-posz.tavlaiiyi — 
45 taláiuv zláti i 17 lalálov forintoKov odloucsi na louuauye vüpanio sze, 
ka eto darovnito-zi vértovje z fliszanyem zaszlü/.siti */.e popa>c ijo.

— Á lílo v  Bjtbolt*. V-Kaiii/.si pri Fl nschhacker Gyűli s/.o s,e pod- 
gani tak povnoii/.sale. ka j.* /.se uisc-e n.j steo pri hraiiii osztató Hr/.sni 
vért je zuto cs?unér dáo nalecsti. sleroga jn tiiói ed na 9 lejt s/.tara deklicska 
Kőim Malvin kostáin i od uy. ga je nierla. Zse prejkdáno tou delo biroviji.

— V e lik a  iieN ireexa s/.e je z.godila na .Duna" vodi ovi dén <>b 
! 2 vöri odvecsera od Mohácsa picúti Budapesti plavajoucsi hajouv ,N’eptuu"

je pri dnnas/.ekcsődi jeduo Iádjo z-inouzsi i z.sens/.k nakiajo prevrgao med 
10 zsensz.k i 4 mouzsov sze komaj 8 od vtoplenyá obráuili.

— T e l i k a  k z u Iíw csíi je vu országi vecs mejsztaj — kak nam pi- 
siíjo — szó namesztaj zse szilje podourali. Ze vecs tyéduov je tiidi szühocsa 
okuiili Budapesia tak vroncsi duévi kak med mesami. To túladó lisztje ua 
<l reV.l‘ jc Vszc pov?íjuolo. Di iigi sz.e pa zebeliue trouslajo vu májusi. B<jug 
obari i odvrni odú ász et?* vdurecz.

! — Kuk ilojijo i knk hí trbeh* ilojiti. Pri Uojitvi hi naszledüvajoucso vorcane
trbelo nesztanoma pre.l ocMní drzsati: 1. Na p isniiv i z-pásnika sze nig.lár ncszmeijo krave 
naglo gnati. 2. V^zigdár sze more v-edaomi'ZU.m liipi opraviti dojitev. Duhro je deuein 
példo vgojdno oh ő-toj i vecsér oh ü-toj vöri dnjiti. Ali tó vörc vszigdár moreiuo z.Irzsati. 

, -4- á u liipi dojitvi szí jáko lep..u moremo djati z-kravauii. 4. Dojitev kak je mogoucse 
j hitro i csiszto moiemo opraviti. 5. M d dojo'iyom szi neguesino i pamut nam naj uehodi 
| indri. ü. Pogladmo kravo i guesmo k nyej priaz.iivo gda k-tiyej sztoupimo i od nyé idemo. Kcjm 

bole priazni.o esi zs-nyouv deneino, tejm ráj piiszii mlejko. Od tej vorcanoi hi nej szineli 
| od sztoupiti, ali döuok navékse etak csinijo. 1. E len klantos z-bicsom ali z-kulekoin dohro po- 
j csese krave. 2. Vgojdno lmok rano, vecsér pa keszno dojijo, tak kaj med Utrásny. v i vecse- 

rásiiyov dojitvov 15, med vec.-erásnyov i ttirásnyov pa szamo 9 vör jeszte. 3. SzlOzsbo- 
nicza za poklon ednouk vdári kravo i déré sze nadnyotiv. 4. Dojitev pocsaszoin i nesz- 
krlmo ide. ő. Med dojenyom veszélo tecsé zguesávanye i hvalejsanye. Ü. Szirouta krava je 
med dojenyom vszigdár v-velk. m sztráhi, i p.» dokoncsanyi dojitvi za hválo escse eden 
brszáj dobi. Csi té szlejdnye piknye z-íimi pivimi vküp priglihamo, previditi moremo, 
kaj siero je  bougse i ka zad ne tou csi szi z zsivinov lepou denémo.

— S zadovcno  dcev je  z-korná pouvanye. Tem je i rouzsicze kak 
znumo — 1 ejko tak pouávlamo, ka vejkicze vn /.emlő z-opicsiuio ali pri sza- 
doveuom drevji — j «  eto escse z.-pozuanoszt nej -/.poszvedocsilo, eto pri náj 
bogsoj vouli zsmetno ide. Od opicsivanya vejk s/.adovenoga drevje je escse 
bougse, z-korná plodits i prevecs hjko delo. Mladiko d«)li vre/.smo pri zemli 
ouo /,-rojov z.enilouv, obszíplemo. Vu zcmli bodoucsi korén 8— 10 gonitev 
(vejkmz-niladik) dobi, vu driigom leti on korén vő odkopumo i ga ua teliko

j krat ráznok z-rejzsemo keliko mindek má, oue tak sz.lobodno raz-szadémo i 
i tak po ednoj mladiki 8 — 10 falátov drejv dobímo. Etakse d? lo nász rávuo 
| k-szpominyi p. la ua ono zsivo sztvár, stera g?la obsztara sze razsziple — i 
: vszaki eden mali tao z.-one s/.tvári glihna m Iád a sztvár ozsivé.

—  V u  g láv iK im  váruKi pá edua sztrahovitua /.godba. Vu szere- 
recs íny viliczi vu Garuigosztjluiczi szte aprila 20 dvoj in Iádé dekline Bányai 
Julcsa i Bendre Róza csemér vzéle. Na te sors je nyidve zalüblenosz.t vergla.

— V a r i iu o  )**e od  iiou v i hizN. Z-Becsa nam pisejo od piszuivi 
lüdi. Eduoga cses/.tniki pri zselezniczi familija je  po tejli rane zadobila. 
— Doktorje s/.o eto preglejüvali i szpoznali szó kaj szó té rame piszuüve 
gobe na tejli, stero s/.o po tani doubili lüdje, kaj szó vu novoj hizsi prebi- 
vali i pleezen je vu nouvo zapráni gvaut uotri szejla i po uasuyi sze je pisz- 
nivaszt ua tejle vö obűdila. —  Eto vszákomi za pazlivoszt denemo oniui,

I ki vu uouvi hizsaj prebivajo.
—  V -S zeged i je  te d le r  zgoro. Komaj gorzozidani Szeged je 

| z.gübo edno nnjlepso z.idino náj in re theáter, steri je 450 jezero rajnski kos-
tao, je aprila 23, zgoro. Asszéktiriran je bio do 400 jezero foriutov. 

j — S ír r a  fá rb a  j e  z d ra v a ?  Zauimljivo je to pitunye, ali zavolo 
posküsiiye Gratiolet, jo lejko gori deuemo. Té velki zuánecz je  nájmre vö- 
|ioká/.ao. ka raztline bole vu redécsoj fárbi rasztijo, sztvári pa bole zsiví 

j  piává, violna i nájmre pa zeliua faiba. Otécz je, ka szó nám po'é, logí i 
, gaji tak lübléui, i ka lidjé, ki vu obilnij raztlinszkih zelinih krajinaj zsi- 
| vijo, s/.O lak zdravi.
I — P á n ié t  id e jn y e  op iez . Vu jűzsnoj A frik i páviúni z-seregom 
! idejo s/.ilja-polé oglevat i püsztit. Pred prisesztjom uyihov voditel pazlivo 
1 preglédue one szilja-polé, ua stere zselejo vdariti; i csi previdi, ka s/.o v-pu- 
i nőj sziguruoszti, szamo te napáduejo zemlo dalésnyega vórta. Jüzsue afriké 
{ k-iueti ua szvojij uyivoj male strázsnicze zidajo, vu stere s/.kriti z-ztrelbov 
; odtirajo té pogibidue geszté. Páviáni esi opázijo, ka je cslovik notri v-trázs- 
i niczo so, tecsász osztánejo na strá/.snih mesztaj, dokecs on cslovik ne 

odide. A li kmeti s/.o vö/.aspilali té opic/.e. Paviani nájmre szamo ednoga ali 
I dva csloveka rnorejo v-pám ti zadrzsati. Tak esi 3-jé lidjé idejo vu strázs- 

niczo, i 2 od ideta vu sziguruoszti s/.e iniszli biti pávián-sereg, i napadue 
! szilja polé, gde trétji strázsar priprávleno csáka nyé.

—  V id é k i  ta n ító k  figye lm ébe . A fővárosi tanítótestületek ke- 
I beléből alakult fogadó és kalauzoló bizottság a felránditló kartársuknak

tudomására hozza, hogy a kiállítás alkalmából 35—50%-kal mérsékelt vas- 
I úti és gőzhajózási kedvezmény jegyek fognak kiadatni 14 napi érvényes- 
j seggel; a jegyekkel egy kiállítási sorsjegy és 1 kiállítási belépti-jegyre 

szóló szelvény is váltandó (ára 1 fit  50 kr.) Gyermekek külön kedvezméuy- 
; ben nem részesülnek. A részletek a vasúti pályaházakban kifüggesztett hir- 
> detuiéuyekből tudhatok meg.

— E r le s B é s ,  Nugyméltúságu földmivelés- ipar- és kereskedelem
ügyi m. kir. minisztérium nti gyénkbeu számos tenyészbikát vásárolt 3 ezek 
közül a következőket hajlandó itteni községeknek a kitett árért, mely a 
vételárnál 20r0-kal alacsonyabbra van megállapítva, és azon kedvezmény
nyel átadni, hogy a vételárt három egyenlő félévi részletben tehát 1885 
julius 1-én, 1886 január és julius 1-én utólagosan kamat nélkül törleszt
hetik : 1. Dömölöribeu Egervarv Miklós urnái 3 drb. vöröstarka, Huszár, 
Nyalka, és Palkó nevű bikát mindegyiket 120 írtért. 2. Rempe-Hollósou 
Fodor Károly urnái egy vöröstarka bikát 112 írtért. 3. Bödöu Fábián An
tal urnái egy vöröstarka kuhlandi bikát 128 írtért. 4. Gyöngyös-Apátiban 
Vinkó Mihulyuál 1 db. vöröstarka bikát 112 írtért. 5. Nagy-Pösibeu Danka 
Jánosnál 1 kuhlandi fajta bikát 128 frtért. G. Ludadon Szondi Józsefnél 
1 vöröstarka berni fajtu bikát 112 frtért. 7. Pnszta-Csóban Török Györgynél 
egy vöröstarka berni fajta bikát 144 frtért. 8. Doroszlón (Kőszeg mellett) 
Bende Jánosáénál 1 vöröstarka berni bikát 132 frtért. 9. Kadafulváu König 
Jánosnál vásárolt 1 vöröstarka bikát 128 frtért. 10. Kéthelyen (Marki) 
Németh Fereucznél vásárolt egy vöröstarka bikát. 11. Sárvárott Ples/.kács 
Imre urnái vásárolt 1 vöröstarka bikát 160 frtért, végül 12. BögöténBozzax Imre 
urnái vásárolt 2 tiszta magyar fajtu bikát és pedig Bodor nevűt 160 írt, 
Nyalka nevűt 120 frtért. Felkérem azon községeket, a melyek ezen bikák közül 
vásárolni óhajtanak, hogy e végből nálam, mintán a bikátkiszemelték jelentkez
zenek. Szombuthi'ly 1885. évi ápril 22-éD. B e r t h a  G y ö r g y  közg. előadó.

— É r lc s i t f ( .  Vasvárm?-gye térképe elkészült, s a szállítást is meg
kezdettük már azok részére, a kik előfizettek, vagy el ójegyeztették makukat.
A csomagolási költség kiemelése végett az egy helységben vagy vidéken 
lakóknak egy csomagban küldjük s egyes tagtársakat fogunk felkérni arra,



hogy a példányokat kioszszák. Szombathelyen. 1885. april 24-éu. Németh 
Ferenc/, a tanítótestület elnöke. E térkép minden hivatal — , iskola — s 
községházánál elkerül botién szükséges. Ara 5 frt. Kapható a .Vasmegyei 
ált. tanítótestület* elnökségénél Szombathelyen. Mint tudjuk. Muraszombat
ban Slebich I. állami tanító kéretett fel az eláru utasra, tehát ott megte
kinthető s meg is rendelhető.

Muraszombat, 1885. ápril lió 24-én.
Tekintetes Szerkesztő nr!

Kgv bizonyos, tovább türhetlen állapotról vau szó. a mely ezúttal 
Muraszombatot illeti. Ezt felvetni most annyival is inkább czélszerünek 
tartom, mert tudjuk, miként hatósági intézkedés folytán folyamatban vau
nak ama áikolási munkálatok, melyeknek czélja lenne Muraszombatot na
gyobb vizektől megmenteni s az eddig több helyütt létezett büzhödt mocsá
rokat eltávolítani. Ha ez sikerülni fog — mit azonban alig hiszek, min
denesetre előnyére válik városunknak; — de hiánya és káros követke
zése leh *t eme munkálatoknak, mert tudomásom szerint másutt arra töre- 
kesznek, hogy az idegen vizek a községeken keresztül ne mmjenek, mint az 
említettem munkálatok szerint a Muraszombat több utczáiu tervezett árkok 
által nem csupán ama vizek levezetése czéloztatik, melyek Muraszombatban 
avagy határán akár esőzés akár egyéb módon keletkeznek —  bánéin nt. 
nyittatok a Vuscsicza-Csernelócz és távolabbi községek felől jövő s gyakran 
nagy mennyiségű vizeknek — melyek most Muraszombat utczáiu fogván 
átfolyni, bizonyára a sok elpárolgás és visszamaradó iszap nem fog vám- 
smi kim k nagy örömére s egészségére szolgálni. Eme vizek más utón oly kép 
lehettek voln i elvezethetők. lmgy a várost kikerüljék, de különösen az 
ily vízjárásoknak elkerülése legkönnyebben meg is szüntethető volna az á l
tal, ha u Leadva pataknak Muraszombaton felül eső részén C-ernehícz-V es- 
csicza s. t. b. községek határaiban — a védtöltések helyreállittatnak, a 
Lendva vizének kiöntése megakadályozta tik s a meder kitisztog.itása által 
a víznek minél gyorsabban való lefolyása elősegítetik.

És tulujdonkép a Lendva patak mellett elhúzódó védtültésekről akarok 
szólni, a melyek egy séta alkalmával lettek figyelmem tárgyává.

Eme védtöltések tudvalevőleg arra szolgálnak, hogy a Lendva patak- 
gyakori áradásai ellen védelmid szolgáljanak; nos tehát Muraszombat h itá
rában, ha a Lendva-hidtól lefelé a pataknak Muraszombat fele eső oldalún 
a rakic'áni határig egy sétát teszünk, ama elszomorító, de való meggyőző
désre jutunk miként a mit apáink a maguk és utódaik vagyoni és szemé
lyes biztosítására nagy költséggel, munkával, fáradsággal és kitartással épí
tettek, az napjainkban nem csak pusztulásba menni engedtetik, hanem szán
dékosan lerombol tátik.

A védtöltés sok helyen egészeu. legtöbb helyütt legnagyobb részben a 
határos tulajdonosok által leroutatott, s csak alig 1—2 helyen nem lett i* 
kapzsi liatá OS birtokos barbarizmusának kitéve. Tisztelet ezeknek!

Az igy nyert földanyagnak azután kettős czélja volt; — 1-ör a bir
tokosok lapályosabb földjeiket avval feltöltöttek, 2-or az ekként t. i. a 
védtöltés helyén nyert területre a mellette elvouuló szekérutat áttolták s 
igy az előbbi ut elfoglalása által saját birtokaikat uagyobbitották, több 
helyütt pedig a töltést avagy annak helyét felszántva, felkapálva vetemé- 
uyek s ültetvényeik czéljára felhasználják, miáltal a sokak nagyobb kárára, 
s a maguk csekély előnyére tiltott vagyont szereznek.

Mily szigorral intézkedik pedig a gátreudőrségról szóló törvény, csak 
volna ki azt iigyelerare méltatná s hatalmánál fogva annak intézkedéseit 
megtartani rendelné.

Az említett védcselekedet tehát a Lsudva patak védtöltését részben 
már is megsemmisítette, de ha legrövidebb idő alatt helyre nem állittntik, 
a legelső nagyobb yiz, csak olyan legyen is mint ezelőtt néhány évvel 
V0 . ~  ..a ni^  létezőt is elviszi, s akkor u kapzsiság eredménye nem csak 
a bűnösök fejére, de az ártatlanokra is az előre ki sem számítható károso
dást és veszélyt meghozta légyen.

Sokun fogják mondani, mi köze eme dologhoz a nyilvánosságnak ? 
Igaz, valóban sajnos, hogy igy és nem másként lehet remény orvoslást ke
resni. Vannak ugyan újabban a képviselő testület tagjai között fiatal, erő
teljes es moudhatnáin független elemek, de tapasztalásból tudom, miként 
azok szava elhangzik a pusztában — eredménytelenül, mert ők ha magyar 
honfiak is — Muraszombatban idegeneknek s igv olyanoknak tekintetnek, 
kiknek szava nem nyom a latban, mig a képviselő testület többi tagjai — 
kik eddig ellentmondást nem tűrtek — a felszólamlás helyessége vagy 
helytiden volta, tárgyilagossága felett egyszerűen napirendre térnek.
•n i-i . .7 ® ^  f ’ -hát egyelőre legyen elég ennyi. A felsőbb hatóság s az 
illetők könnyen meggyőződhetnek az előadottak valóságáról és nagy hálára 
erdemes tettet cselekeszuek. ha a dolgon mielőbb segítenek: az említésbe 
hozott új erők pedig a képviselő testületben — és uz nj erélyesnek kiki- 
al ott városbiró — szerezzenek tudomást a fentiekről, igyekszenek a bajt 
orvosolni — s ha segítettek, 1 gyen jutalmuk a tiszta öntudat, miként tettek, 
a mi tehetségükben állott. '  *

Sz urkesz tői üzen etek.
. ~ Prefektus Szomb. Várjuk a frisset. — St. S. urnák 'föl

jönni fog. Köszönet -  M. urnák M. A kívánság nagyon helyes — 
miszerint sok inkább a gyomrát s nem a csűrt iparkodik inegtöltei 
Az ügyet igere-ünkhöz képest elintéztük.

|Vy gyönyörű konzol tükörrel ingyen!!

t íw ^ i. * & .
A ki »k »r  .................... .. f i " '”9" "  T  '  , /' ’9 >“

C/.1II1Ü fo jóir..tra, im iy telj™ "" >«' h - M a i '  m m gt fug képviselni 
s nacv feltűnést, fen kelteni nz Írói körökben s n lioznnsejtncl.

Az .É let* kiállítása díszes lesz s minden hónapban egyszer jelenik 
mén a előfizetési ára negyedévre ami- I  Jönni. ... „

^ Előfizetések HZ - É l - f  kindehivatalaba: Budapest. M I.  kerület, Do- 
liúny-iltczn 54. sz. I. em. 14. nitő alá intéz.-mlőlr.

Az .E let- szerkesztője egyik ismert írónk lesz .Unitárius
A z  e lső  szám  á p r i l i i l  végén  je le n ik  inéig.

H eti-nap tár
1885. évi nuíjus hó 3-tól május hó 9-ik napjáig.

név alatt. 
(25. 3 -3 )

Hét napjai
hatholiiius 

és protestáns nap- I d ő j á r á s Hold fényrál ozi ai

V a s á rn a p  3
Hétfő 4 
K.*dd 5 
Szerda *! 6 
Csütörtök 7 
Péntek 8 
Szombat 9

I*  1 f  teltül.
Flórián
VillCZe
01. f. János
Gizella
Mihály jel.
N  Gergely

az idő
szeles, borult, 

erre szép és meleg 
napok.

(Utolsó negyed 9 ó 
j 59 p reggel 
j kellemes

Naphossza 1-én 

14 óra 19 perez.

F e l e l Is s z e r k e s z t T  a  Ii á  v  h Ifi. I  s l  v  á
Értekezhetni naponként d. e 10 —11-ig.

K i a d ó - 1 ap t n 1 a j donos  ; t ;  r  ü ■■ b  a  n m  AI.

I l i r i S e t C N C h .
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X A .  icgjolili tmrilci'itó szer. X

Egy ismert magyar, b.ilatouvidéki borkereskedő feltalálta 
f »  azon bordér Vő szert, mely a legtöröttebb és legzavarosahb bori is ,
/\  *6 n a p  a lu l i  kristály fényessé te-oti, a nélkül, hogy a hóiban

i i íb ix t  vagy butcllázásnál a legcsekélyebb c s a p a d é k o t  hagyna — J 
nz üvegben. Ezen sz‘*r több pinezében hasznait .tolt s nagyobb | 
vendéglőkből is ! í  é v  ó ta  a I fg s ta g y o b b  s ik e r r e l  használ
ják. 4,to-es palaczk ára 2 frt. 30 kr. Minden üveg használati 
utasítással küldetik. Megrendelhető; Budapesten a .Munkatárs* 
kiadóhivatala utj-án: IV . kér. LipiU-ufcza 6‘. szám /. em. 12 .a jtó.

ÖCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX5
3277 84 Árverési hirdetmény.

A muraszombati kir. járásbíróság mint tkk. hatóság részéről közhírré 
tetetik, hogy Gáspár Ferencz tótkeresztuvi lakos végri hajtatónak Horváth 
Mihály ugyanottani lakós végrehajtást szenvedő ellen 136 frt és jár. iránti 
végrehajtási ügyében szombathelyi törvényszék területéhez tartozó tótkeresz- 
tnri 28. tjkvben végrehajtást szenvedő tulajdonául felvett A. f  1. alatti 
78. helysz. és 127. házszámu zsellérbirtok, mint 399 írtra becsült ingatlan 
az I8 8 . Í .  é v i  m A jn k h ó  1 9 - ilt  n a p já n  <1. c . IO  ó r a k o r  Tótkereaz- 
tur község bírójának házánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.

Kikiáltási ár a fenuebb kitett, becsár.
Árverezni kívánók tartoznak az ingatlan bec-árának 10°* vagyis 39 

frt 90 kit. készpénzben vagy óvadékképes p; pírban a kiküldött kezéhez le
tenni.

Vevő köteles a vétdárt két egyenlő részletben, és pedig az elsőt az 
árverés napjától számított egy hónap alatt, a másodikat, ugyanez >n naptól 
számítandó két hóuup alatt, minden egyes vételári részh t után a 
birtokba lépés napjától számítandó 6*« kamatokkal együtt ezen kir. jbiró- 
ság m. tkvi hatósághoz czímzett szabály-z rü kérvény kapcsán a helyi*, kir. 
adó- mint bírói letéti pénztári! ; 1 lefizetni.

A bánatpénz az utolsó részl-tbe fo g  beszámíttatni.
Az ezen árverési hirdetmény kibocsájtásával egyidejűleg megállapított 

árverési feltételek a hivatalos lírákban ez-n tkvi hatóság irodájában, vala
mint I ót kereszt n r közsé*g elöljáróságánál betekinth-tők.

A muraszombati kir jbirósdg mint tkvi hatóság 1885. február 13-án 
AGUSTICH PONGRÁCZ. kir. jbiró.

a K 'v  kis türelem s j 
i ho v attól tartunk, 

i a i i f j k a r i .  M.

jégkár elleni 
tisztelt gazda-

N y i t  1 1  é  r . * )
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A magyar-franr/iia biztosító-társaság q
Itn d ap c '.t ru  Q

tizztelettel értesíti a ii. é. közönséget, hogy 
histosilás idénye már kezdődött, felkérvén 
kát, mező-veteményeik biztosítására.

Olcsó jntalomdijak-. úgy a károk könnyű utalványoz
ta tása- és pontos kifizetéséről gondoskodva van.

Mindennemű értesítéssel a legnagyobb készséggel szol
gál, nemkülönben ajánlatokat elfogad biztosítási felügyelőnk 
G E B E R LE  W . nr Muraszombatban és minden 5 5  

járási ügynökségünk. Az igazgatóság ö
(35. 3 -3 .) b Q

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
* )  E rovat alatt közlőitekért mrin vállal felelősséget a Szerk

A bőr aj zománozát mindig megtartja.
J Ó Z S E F  F Ö H E R C Z E G

s ii fú ld n iiv e lé s ',  ip a r -  és E iercükcilc !cm íígyn i 1 n L z -
S w  és szántom fő á r ,  g a z d a  és á l l a í o n o v  a legnagyobb 

elismeréssel tüntette ki

Ic i i icn cN C k  J. óm T á r s a
kizárólngn.-uii szabadalmazott találmányait, u. ni.

fekete bőrkenöi-s 1 kilós bádogdabozbeii 1 frt 20 kr.,
sárga liörkeiiöcH 1 kiló 1 frt 6i> kr.,
gépliajtú szíj-kenős 1 kiló 1 frt 40 kr..
velen zei kettős bőr-lakk 1 liter 3 fit,
börntosó szappan 1 nagy darab 1 frt,
állat-, gyógy- és pata-kenős 1 , kiló 2 frt,
fekete viasz 1 nagy drb 1 frt,

s a híres gyógy erejű SZULTÁN A NÖVÉNYSZAPPAN 1 doboz 1 frt.

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

s gyögy-növény pipere-szappan gyára.

A fönt k itett találmányukból kisebb mennyiség is megrendelhető.

Czim : ISiidapcM í, X . k o r . iiiőh án ya . J á sz h e ré n y i-u t ,
L á s tr -h á z .

Miután igen sok visszaélés történik áruimmal, figyelmezte
tem a n. e. közönséget, hogy egyedül a nálam rendelt és 
gyáramból küldött áruért vállalok felelősséget.

(7 -* )

A czipő nem zsirositja el a ruhát.
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Ntomatott Grűnliaum Mari könyvnyomdájában Muraszombatban.
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