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Kéziratok, levelek s eizyéb szerkesztős e i közlemények a 
szerkesztőséghez iut- zeiulók.

K é z ir a to k  v issza  nem  ada tn ak .

E 1o 1 i z e t  é s i  a r :
Egéss évre S frt. Félévre 1 í r t .  50 kr. Negyedévre 75 kr. 
Egyes .'/áiu ára Itt kr. Elöll/.etési |>*-n/ck és rec lam u - 

11 ó k a kiadóhivatalhoz intézendők.

Hirdetési dij : t iiasáhos jietitsor egyszeri hirdetésnél 10 kr 
többszöri hirdetésnél soronkint <> kr. llélyegdij 40 kr. 

Nyilt-tér petitsora 25 kr.

A  földmives rendszeretete.
(„P. L.“) Vannak emberek, kik általán szorgalmasak, kora reg

geltől késő estig munkáltán vannak és még sem végeznek valami nagy 
dolgot. Hóimét van ez? Munkájukban nincs meg az úgynevezett egy
másután, illetve a kellő rend.

Legszembeötlőbb ez némely nőnél. Ha a munkaidő közeledik, 
mindent előhoznak, a min valami tenni vagy gondozni való van. — 
Közvetlen megkezdődik a gazdálkodás is. Azonban alig fognak vala
mihez. máris eszükbe jut. hogy van még más d dog is hátra Fel
hagynak tehát az elsővel és fognak a másikhoz. Mielőtt azonban ezt 
elvégezték volna, már a harmadikba is belefognak.

Kz alatt az elsőhöz kénytelenek visszatérni, s mert csak félig 
volt elvégezve a munka, most nehezebb és kellemetlenebb lesz. Végre 
már nem is tudják, hol kezdjenek és hol végezzenek. Minden meg 
van már téve és semmi helyesen, minden összevissza van forgatva.

Ugyan furcsa állapotban lehet itt a ház!
Némely földmives sem cselekszik jobban. Ismertem embereket, 

kik rohanva huták a dolog után, mintha a világot egy nap alatt 
akarnák megújítani; ezek úgy bebonyolódtak a munkába, hogy a fonál 
kezdete sehol sem volt feltalálható.

A földinivesnek kétféle rendet kell tartania: Rendet a munká
ban és rendet az cleség és szerszámok el tevésében. A hol ez hiány
zik, ott sok idő telik a legszükségesebb keresésével, sok pedig el is 
romlik, lia nincs rendes helyre téve.

Ha a trágya az egész udvaron szétliordatik, a szerszámok ott 
dobatnak el, a hol épen használva lettek, ha piszok- és esőben ide- 
oda henteregnek, — ha az cleség vaktában lesz felhalmozva, ott, a 
hol ezt legkényelmesebbnek vélik, akkor mitsem találnak annak ide
jén és ha megtalálták, majd ez, majd amaz javítandó rajta.

A dologban rendet tartani nemkevésbbé jelentékeny. A földmives 
munkáját átgondolt terv szerint kezdje. Kitérések ettől gyakran ön- 
kénytelcnfll támadni.k, p. o. hogy az időjárás következtében nem 
mindig végezheti azt, mit magának elővett, — vagy hogy épen más 
munkarend felállítására kényszeríti. A ki azonban minden igazi meg
fontolás nélkül látott dolgához, az az ilyen előre nem látott esemé
nyek által fejét veszti és magának nagy kárt okoz.

Ismerek egy házat, a hol sajátságos rend uralkodik. E ház lakói 
kis földet miveluek, és miután a gyermekek mind felnőttek, idegen 
segítség nélkül is igen könnyen kijöhetnének; de ha a dolog sietős, 
még két-három napszámos is van. Minden egyszerre történjék. így 
persze gyorsan készen lesznek s csakhamar beáll a mmikahiány. A

Porodon zomlodolavecz.
Nájdejo sze povszeinvszega szkrblivi lüdjé, od ránc jütre notri 

do vecséra v-edno delnjo, pa vendár neoprávijo doszta. Odkod je tou ? 
Ne delnjo eduo za drügim, tou je: ne derzsijo právoga réda.

Tou je pa náj bole szpa.notfijemo pri zsenszkom szpoli: Csi sze 
kákse delo kázse vsze naprej zuoszijo, vszáko dclo zacsnejo pa edno 
nedokoncsajo. Pri goszpodárszkom deli komaj edno zacsnejo, zse nvim 
na miszeo pride, da i drügo delo je odzaja. Ilenyajo teda szprvim 
dt lom i drügo zacsnejo. — Pa niti tou nedokoncsajo, zse trétjo 
zacsm jj.

Med teni szó prisziljene k-prvomi deli sze povrnouti, stero je 
na polojno bilou oprávleno a zdaj zse tou bode teskejse i nepovol- 
nejse oprávleno. Ali zdaj zse vcsaszi nevejo, gde naj zacsnejo ati 
gde dokoncsajo. Vsze je zse vcsinyeno ali nej prav i dobro oprávleno,
vsze je szmecseno.

No etaksa liizsa csüdna vögléda! — —
Neki zemlodeiavecz tüdi ne dela nacsi. Poznao szem lüdí, ki 

zaszkouk szó delali, dabi steli eden dén czejli szvejt ponouviti, tak 
szó sze v dela zamotali, da je zacsétek i konecz dela ne bilo nájti.

Zemlodelaven cslovik dvojui réd more drzsati: réd náiinre pri 
deli, réd pri pohíganyi ali krmlenyi i pri szbranüvanyi bizsué skéri. 
Gde tou fali, tani sze doszta vremena potrosi za volo iszkanyu náj- 
potrebnejse rejcsi, zvün tóga sze vnouga skér pogűbi ali pokvarij, 
esi je nej na szvoje illesztő polozsena i szhránycna.

Csi je gnoj po czejlom dvouri raztorjeni, goszpodársztvena skér 
je tá verzsona gde je bila nficzana, vdézsi vnesznági tani lezsi — 
krma vnejmar nakopicsena nej na právom mcszti, teda sze nikaj 
ne náide v-szvojem vrejnieni, zse edno zse driígo popravek potrebüje.

Vu deli réd imeti je tüdi potrebno. Goszpodár zemlodelaveu po 
pámeti naj szvoje delo zacsne. Vcsászi dönok je prisziljen odsztopi 
ed réda na prejvzétogá na priliko v-dezsevnom vrejmeni nemre vcsi- 
niti naprcjvzéto delo. Ki pa zacsne delati brez vszega racsuna, ou 
sze zmoiiti pri okolscsinaj neprevidjenili i potom szi skodo narédi.

Póznám edno liizso, v-steroj szinehsen réd goszpodári. Sztauov- 
niki ete liizse malo zemle obdelávajo, decza je zse odrascsena brez 
lflczke poinoucsi bi lehko vsze opravili, csi pa je dt lo szili.o, pa dvá 

i  tri taborcsare szi poiscsejo. Vsze hitro je oprávleno. — Potom szó 
nágla féltig i nega vecs dela. Decza iaatn liodijo na delo, zadobleuo 
plácso szi v-szvoj  zsep vteknejo, a ohcsinszki liizsni sztrosek pa 
lüczki tüdi trosijo. Pri táksoj hizsi je szlabo naprejidejnye.

TÁROZA.
A  Molnávók Rózsikúja.

( ,B p .“ ) Besorosták, elvitték; oly nelu-zen volt. búcsút kis falujától, a 
molnáruk Kózsikujatúl s Pulitól, legjobb barátjától.

A  moluárék udvarán az nrgnnnbokor éppen akkor virágzott.
ltózsika sokszor ült ott a bokor alatt, gondolatai ilyenkor mindig Sán

dort keresték fel.
— Vájjon gondol-e még reám ?
Megszólítja a kapitány Sándort.
— De nyalka huszár vagy öcséin! nem szeretnél előlépni?
— Megköveteli! kapitány urat, már inkább szeretnék haza menni az 

én Rózsi kánt hoz!
Egyszerre aztán Pali apja beállít a molnárukhoz és a uiiut illik, meg

kéri Ilózsika kezét fia számára.
lió/.sika szive nagyot dobbant erre !
Hisz ő már Sándoré!
S a mint Puli apja elment, az öreg molnár odalépett ltózsika elé:
—  Hallottad leányom ?
— Igen apám uram . . .
S alig tudta rejteni köuyeit.
Nos hát tudd meg. hogy atyád az ő kezében van. Ha akarja, elveszik 

a malmot, a kis házat s szegény ősz atyádnak nem lesz hová lehajtani fejét. 
De ha Palihoz mész, az adósság tisztázva lesz.

— Apám inkább meghalok!
—- Jól van leányom, gondolkozzál holnapig.
Mikor aztán megütöttek a dobot a malom előtt s látta zokogó szü

leit, odaborult apja lábai elé s reb-gé:
—  Hozzá im gyek Palihoz . . . Az Isten megbocsát. — Máskép nem 

cselekedhető!!!!

Mlinarova Rozika.
— liudapest.

Obstelali szó ga, odpelali szó ga, tesko je vzéo szloboud od szvoje 
máié vészi —  od uilinarove Roziké ino od Palija, od szvojega nájhougsega 
prijátla.

Na mlinarovom dvoriscsi rávno teda je czveo lepi rozsnati grm.
— Rozika je  rada pod tem grmoin szedela i lia szvojega Sándora 

miszlila.
—  A li escse kaj miszli na mé?
Kapitán Sándora nagovorijo:
— Ejnye öcsém! da szi niksi oblizani huszár, ti, nebi rád, kaj na

prej priso ?
— Proszini ponizuo goszpou kapitána, rajsi bi jász doniou sou k-mojoj 

Roziki!
Na tou pa Pali vili ocsa pride k-nilinaro vim iuo kuk sze dosztája opro-

szi Rozi ki no roko za szvojega szína.
Rozikino szerezd na. tou je sztrepetalo.
Vem je  ona zse Sándorévá!
A kak je Palivii: ocsa odisa, sztári lu'iuar je  tá sztoupo pred ltoziko:
— Csüjla szi csili inoja?
— Csüjla szem moj ocsa! . . .
Komaj je hzkrila szvoje szkuzé.

- No zdaj pa znáj, da je tvoj ocsa v-nyegovih roukaj. Csi scsé, vzeme 
nam nilin, hizso i tvojemi sztáromi szejromi öcsi ueosztáne telko, kama bi 
glávo polozao. Csi Palija vzemes. nej szmo vecs duzsui.

— Drági moj ocsa, rájsi merjem!
— Dobro jo  moje dejte, do jiitra szi premislávaj !

*
Oda szó pa zncscii pred hizsov bobnyariti ino esi bi vidila joucsécse 

I sztarise, azpádnolu je pred öcsim: nogé ino jecséczo pravila:
— Scsém Pulivina biti zseua. . . Szám lioug mi odpüszti. Neiurem 

I szi driigacs pomocsti.



gyermekek más gazdához mennek napszámba, és most jön a legszebb; 
a kapott pénzt zsebre dugják és a közös háztartást a fogadott nap
számosok rovására boldogítják. — Ilyen helyen a háztartás szépen 
lendülhet?!

Természetes: a rendtartás nem oly könnyen tanulható; különösen 
nem ilynemű fogalmazványok által, a mi különben nem is czélja jelen 
soroknak, hanem csak a szükségesre akar figyelmeztetni. A ki már 
meglett koráig nem tanulta meg az okszerű gazdálkodást, az aligha 
tanulja meg már.

Azért szükséges, hogy a fejlődő ifjúság az okszerű gazdálkodásra 
tanittassék; ahol ez otthon nem történhetik, ott küldjék őt tanulás 
végett ügyes gyakorló gazdákhoz. Ila máskép nem, úgy ügyes gaz
dához cselédnek vagy napszámosnak.

Kendhez tartozik még a könyvelés is. A lelkiismeretes gazda 
nemcsak bevételeit és kiadásait fogja főijegyezni, hanem összes gaz
dasága fölött annyit naplójába bevezetni, hogy kiszámíthatja, hogy 
mit jövedelmezett minden darab földje, minden gabonafaj, mit a ba
rom-istálló s mely trágyázásmóddal jön ki legjobban. Ezek után kö
vetkezik az év végével a leszámítás* *

A kereskedő a törvény által utasittatik évi mérleget készíteni. 
S a gazda ne tegye-e ezt? Hisz ő is előre akar menni, azért nem 
szabad vaktában gazdálkodni. Az év végével meg kell tudnia, hogy 
előre jött-e vagy hátrament? Különösen utóbbi eset okát kifürkészni 
s minél előbb eltávolítani.

Elő-sövényeknek
a VV. L. Zg. a tnnriai bogáncsot (Onopordon tanriemn) ajánlja. Ezen ná
lunk 5— 6 évig kitartó növénynek gyökerei, mihelyt csak tavaszodik 2 —2 ' * 
méter magas, erős törzset hajtanak, mely maga, valamint erős ágai és nagy 
levelei annyira el vannak borítva erős, éles tüskékkel, hogy a növények 
közé nem lehet a kezet bedugni.

Az ily bogáncsból készült növény nem csupán á hívatlanok vagy házi
állatok. esetleg vaduk, betörésének ellenáll, de kiváló előnye még az is, hogy 
oltalmat nyújt a fiatal uborka, paradicsom stb. növényeknek, mert rajta 
megtörnek az ártalmas hideg szelek. Kísérletek bizonyították, miszerint nem
csak az említett növények, hanem a káposztafélék is, egyébként teljesen 
azonos körülmények között, ily kerítések védelme mellett nagyobb hoza
mot adtak.

Az ily kerítés mellett szól még az a körülmény is, hogy ültetési költ
ségei igen csekélyek, 10 0 0  folyó* méternél csak 2—3 írtra rúgnak. Ugyanis 
rendesen egy folyó méterre csak két növényt ültetünk, kettős soroknál pe
dig, melyek exponált helyeken alkalmazva, természetesen kétszeres ótaimat 
is nyújtanak — ötöt, tehát e/er méternyi kerítéshez 3000, illetve 5000 nö
vény kell, melyek 5—G évig, sőt némi gondozás mellett tovább is tartanak, 
s a csekély fáradságot és költséget már az első évben megfizetik.

Az ültetésre legalkalmasabb az augusztustól októberig terjedő időszak, 
s legjobb e czélra egy éves külön veteményes ágyakban nevelt növényeket 
használni, melyeket, miután a helyet a hova állítani akarjuk, előbb jól fel
ástuk, egy ültetófával, úgy mint a káposztát elültetünk, s legfeljebb, ha 
száraz az idő, kissé megöntözünk. Ezzel azután be is fejeztünk minden mun
kát, kivéve, ha a növényt hosszabb ideig akarnánk eltartani, virágjait min
dig leszedjük, mielőtt magba mennének. Télen át leszáradnak a növények, 
hogy kora tavaszszal újra kizüldüljonek.

Meg kell jegyeznünk, hogy a gyökerek nem futnak szerte, s igy a 
föld elgyoniosodásától nem kell tartani.

Egyel* kedvelt évelő növényekkel szemben az onopordonnak az az elő
nye van, hogyha őszszel idejekorán elültették, már az első évben eléri a 
normális két méter magasságot, tehát ezéljainuk az ültetés után úgyszólván 
azonnal megfelel.

Helyi és \i(léki liirek.
— Lapunk mai számának nyomdai akadályok közbeu- 

jötte folytán 24 órával történt elkésése végett t. olvasóinktól szives 
elnézést kérünk.

— 4  imiraNaomliali gazdasági fiók egylet folyó évi október 
lio  •Sl-én deh-lött 1 0  órakor a muraszombati városház helyiségében köz-

Az orgona bokor harmadszor ujitá meg virágait s harmadszor hullatá 
el, mikor Sándort haza eresztették.

Sietett a molnárokhoz, Kúzsikáját látni.

Midőn megtudta a valót, csak fejéhez kapott, azután elrohant.
Mint a tolvaj, úgy lopódzott Pali háza elé.
Nem is kérésé az ajtót, átugrott a sövényen.
Az ajtó nyitva volt, s ott látta, amint Pali ölelve tartja Rózsikat. Előt

tük egy kis pirospozsgás fin játszik a komondorral.
, ^rro il látványra minden vére fejébe tolult s belépett a konyhába. — 

Kozsika felugrott, kibontakozva Pali ölelő karjai közül, s merően nézett 
Sándorra. Azután igy szólt:

J iidom miért jösz. I)e Isten a tanúm, hogy nem vagyok hibás : 
másként nem tehettem.

Aztán elmondott neki szépen mindent.
Pali csak ült s hallgatta Kőzsikát. Nem mert Sándor szeme közé nézni.
— - Íme azért vagyok Pali neje. Nézz körül, boldogok vagyunk.
Sándor pedig ott állott szótlanul, megkövülve, s nézte azt a kis gyer

meket. a ki a lóidon játszott.
Hisz boldogok *
- Isten megáldjon Rózsi! Élj boldogul Pali. Megbocsátok! szólt s ott 

hagyta a boldogokat.

— Kapitány ur visszajöttem!
Iterek legény vagy Sándor, nem fogok megfeledkezni rólad.

— Hej! megfeledkezett már rólam az Isten!
Egy év múlva aztán meghozta a posta a hirt: Sándor elesett a csatá

ban. Talán jobb is volt neki igy!

Rózsika odaül az orgona-bokor alá hol oly sokszor ültek Sándorral s 
zokog csendesen . . . Ilyenkor bizony nem tudja megvigasztalni Pali.

Tou sze raznii, Ja porédnoszt goszpodárszka sze nedű tak hitro 
navesiti. Mi szamo na nőj potrebnejsa scsémo opazovati nase postü- 
vane bráteze. Ki zse odrascseui ne sze je návcso szpametno goszpo- 
dáriti, ou sze potom tesko navesí.

Záto je potrebno naso mladézen vcsiti na szpametno goszpo- 
dársztvo esi domá je uemogoucse, naj sze poslejo k-szpametnim vu- 
csenim zemlodelavnim goszpodárom. Csi nej drügacsi, tá na szlflzsbo 
ali na delo.

K-poréduomi deli escse szlisi knizsevnoszt ah zamerkar.ye popi- 
szanye v-knigo. — Szpameten goszpodár szi zaperi ne szamo szvoje 
prijéraanye nego i odjém.myc vszakdenésnyo, nego povszem szi za- 
merka ka nyerni dohoutka prineszé vszáka nyiva, vszáko zrnye, zsi- 
vina, sz-sterim gnojom nőj boie szilája. Potom na kouczi leta more 
sze odjémati, odracsunati.

Trzsecz je po právdi prisziljen nakonczi leta racsnn szvoj 
na vágó (bilancz) djáti— p.i drügi goszpodárje tou ne bodo csiniti? 
Vem vszáki scsé uaprejidejnye, záto je ne szlobodno vnejináruo gosz- 
podársztvo. — Na konczi leta more zvedeti, ali je naprej- ali nazáj- 
idejnye bilo pri goszpodársztvi. Poszebno nazájidejnya zrók trbej 
poiszkati i kuk uaj hitrej odpraviti.

Z;i zsívopasziko
edne bécskc novine tauriske bodélje (Onopordon tanricum) zváni nárasz 
preporácsajo. Etoga priuasz 5—(5 lejt terpéesega uárasza korenyé na szpro- 
toletje na 2 —2 V* metera visziko inocsno sztéblo pozseué, stera száma kak 
tiidi nyéno mocsuo véje i veliko lisztje je natcliko obraseno z-mocsniiu 
osztrim trnyom, ka cslovek nemre med nyé rokou notri potíszuoti.

Z-etaksega uárasza naprávlena paszika ti in nepozvánim ali bizsuim 
sztváram i esőse divjácsine notriidejnyi proti sztojí, i tem vecs tiidi vrejdna 
záto, ár obrambo dáva mládim ugorkain, parailájszi i vees náraszoiu, da sze 
na nyej ti skodlivi mrzli vötri zasztávijo. Probe poszvedocsijo, ka nej szamo 
tej imeniivani náraszi, nego i zelje ovak un d glilmov sztávov pod obrambov 
etaksi pás/ik véksi zrász dáva.

1 poulek táksega plouta tou guesí escse tiidi, ka szó nyegovoga szad- 
jenvá sztroski jáko premali, pri 1000 tekoucsi inetraj szamo na 2 -3 hra- 
niski pridejo. Ar na eden méter sze redovno szamo dvá uárasza s/.adíta, pri 
dupliski redáj pa, steri sze bole v-potrebu-jsi mesztaj niiczajo i tiidi dup- 
lisko obrambo dájo — pét, tak :ia 1000 meterov dúgi 3c)0(( ali szi 50(»0 
náraszov potrebfije, steri do 5 — G lejt. i pod szkrbuosenyom escse du/.se tiidi 
trpíjo, i te mali trfid i sztrosek zse prvo leto uazájplácsajo.

Za szadjenyé je nájprílicsuejsi czajt od augusztusa do okiobra bodoucse 
vrejmen, i nájbongse jo za té czil leta sztáré v-eksztxa gredáj pouvane ná- 
rasze nüczati, stere, gda szmo zse ono nieszto, kama jo posztaviti nuiuenimo, 
prvle dobro gori zkopali, z-ednom leszom, kak kapüs/.to poszádimo, i esi je 
s/ühocsa, namali szpolejémo. Z-tem szmo pa te dokoucsali vsze d«*|a, zviiu 
onoga, csi te nárasz na dúgsi czajt scsémo obderzsati, nyegovo ozvejtje mo- 
remo vszigdár dőli szpobrati, prvle kak bi vszeimn slo. Y-zími dőli poveh- 
nejo ti náraszi, ali rano na szprotolet jo pá vö obzeleuíjo.

Moreino zamerkati, ka korenyé neide rázno i tak sze nej terbej bojati, 
ka bi zemla zarászla gdersté zsnyim.

Prouti drflgim vecs lejt trpécóm náraszom je tou bodélje escse v-toin 
tiidi naprej valón, ka csi v-jeszén dobroga czajta poszadí, zse prvo b*to dvá 
metera visziko zraszté i tak szvojemi czíli po zászadi szkoro vcsaszi za- 
doszta vcsiní.

Doniáesi i zviinszki glászi.
— .fliiraszuiiibala vértno di íizslvo oktobra mejszecza *S!-ga 

linóvá pred podnévom ob 10 vöri v-Muraszombati várasloj h-zsi gyűlés 
derzsi, na steroga sze kotrige pozávajo. Napn jjeinanye tóga gyiilésa bode: 
1. Ravnitelsztva kotrige zabéranye. 2 Kasszire zabéranye. 3. Ilriigo naprej- 
prineseno delo. Y-Muraszombati, 1885. oktobra 2-ga dnéva. Kovács Károly 
szekretár.

— líi'áioizli.'i posla. Po nasoj znanoszti etoga let i pervoga an- 
dreiscseka de muraszombata posta kak králeszka posta pervoga klassza 
szvojo delo vcsinyávala. Bode eden prejdnyi. eden králeszki postaofiezér, i 
eden postenszki szluga. Szakojacsko de pri pesti delo hitrej oprávlauo, gori 
heuya krajezarszka dácsa, z-ednov recsjouv : nás város edno inalo dobrouto 
má csakati.

Czvetoncsi grm zse oh trétjim kázse czvetje i obtrétjim szpiiscsa szébe 
gda je Sándor doniou priso.

— Popascso sze je taki k-mlinarovim, uaj Roziko vidi . . .
— Gda je pa vsze zvedo, za glávou sze prijo i odbejzso.
— Kak en tát tak sze je szkrivao do Palivine hizse. Niti je dveci 

nej iszkao. nego je preg plouta szkocso.
— Dveri szó odprejte bi lé ino vidi kak Pali na prszáj szvojo Roziko 

drzsi. Pred nyírna málo zdravo dejte sze z-pezekom spila.
Na tou nyerni vsza krv v-glávo sztonpi, v-kühinyo ide. Rozika je gor- 

szkocsila, razplela sze je z-rouk Pavlovit! i zanmkuyeuo glédala na 
Sámlora.

l'ala právi: Znam, zakoj volo szi priso. Ali szám Bong mi je szvedok, 
da szem ne jász kriva. na csi szem ne mogla vcsiniti.

Potom nyerni ji- lopow povedala.
Pali je pa li szedő i poszlühsao Roziko. Ne je viipao v-Síndora glédati.
— \ idis, záto szem Paliviua zsena. Glédaj. kako szva sv.recsniva.
Sándor je tani szfao tak, ki nevej govoriti, kak en kamen, szamo je

gledao io inálo dejte, strro sze je na sztáli zmeuyalo.
— Vej pa szta szrecsniva!
— Bong te blagoszlovi Róza! Zsivi szrecsno Pavel! Odpüsztite mi! 

právi i tam uihao te szrecsne i blázsene.
*

— Gos/.pou kapitán. nezáj szem priso!
— Vili decsko s/.i Sándor, neszpozábiin sze sztébe!
— Ilej! szpozibo sze je z-méne szám B *ug!
Za eduo leto je prislo piszmo i táksi glász prneszla. ka je Sándor v- 

bojni szpaduo, vendar je tak bole biloii za nyega.
Rozika pa vc<ászi-vcsászi tá széde pod grm, gde szta telkokrát szedela 

i szkuzi sze vcsászi-vcsászi na tihoina . . v táksem hipi jo Bogiue Pali ni- 
kak nov<'j potroustati.



gyűlési tart, a melyre az egyesület minden tagja tisztelettel meghivsitik. i 
T á rgya i: 1. A választmány kiegészítése. 2. Pénztárnok választása. 3. Netáni j 
inditvií nynk. Muraszombatban, 1885. október 2-án. Kovács Károly, egy. titkár.

\ t la n i i  p o s lá n k  Í!gy  ó Im i i . Alapos értesülésünk szerint a mii- [ 
ra-zomliiti szerződéses posta f. é. november 1-én m ir mint 2-od osztályú 
kincstári hivatal lóg működni. — Lesz hivatalvezető, egy kir. postatiszt 
és egy altis/t. s valószínűleg 1 hivatalszolga. A kezelés mindenesetre gyor- ! 
sahb lesz, — a közönség előnyére — megszűnik a krajczarndó, —  szóval I 
egy kis jótéteményben részesül városunk közönsége.

. ló  s z ív ű  lio rc/ .egn ö . Herczeg Batthyányi Ödönné Nád ásd köz
ségben tápintéy.ett-1 egybekötött óvodát állíttatott, melyek ünnepélyes meg
nyitása szept. 15-én ment végbe. A hcrc/egnőt az elöljáróság üdvözölte; a 
fellobogózott tápintézet bejárásánál pedig az ottani esperes tartott lelkes 
üdvözlő szónoklatot. Az óvodás leánykák fehérbe voltak öltözve és virágo
kat szórtak a herc/egnő elé. A szülők előtt az esperes fejtegette az intézet 
hivatását s azt megnyitottunk nyilvánította. Ezután a herezegaeszony meg
vendégelte az apró népséget.

A  m u l l  n a p o á lia n  tömegesen mentek fel Muraközből s a vend
vidékről a kiállításra. Dicséretre méltóan fogták fel hivatásukat Koczeth 
Mátyás nyug. aljbiró Bellatinczról, Vugrincsics cserenczóczi s Szalay turni- 
scbai plébános urak, nemkülönben az oda való jegyző s tanító urak, akik 
több vend föblniivelőt vittek magukkal s kalauzolták őket a kiállításon s 
hazánk fővárosában. Vajba e jó példát mások is követnék!

I.óvú «ió rlú *«. A cs. és kir. közös hadsereg lószükségletének fede
zése végett ez évben az ország több városában katonai lóvásárok fognak 
tartatni. Vasmegye terül-tén :i lóvásár f. október hó 20-án Szombathelyen 
lesz, hol is egy kiküldött katonai bizottság fogja, a bárki által elővezetett 
lovak közül a katonai czélokra alkalmasaknak és arra nézve megfelelőknek 
találtakat megvásárolni. Megvétetik minden jónak és alkalmasnak talált 4 
egész 7 éves legalább 158 czentiméter magas ló. Megeinlitendőnek tartjuk, 
hogy a vásárló bizottság fel van hatalmazva az alkalmas lovakért 250— 
400 fr t átlag árt fizetni. A megvett lovak azonnal a helyszínén átvétetnek 
és készpénzben kifizettetnek.

—  .4 m u l l  o rs zá g im  v á s á r  alkalmával Ilodossy szombathelyi po z- 
tókereskedő 4 lovas t«-hei fogatával oly sebesen és vigyázatlanul hajtott be 
a helybeli nagy vendéglő udvarára, hogy az ott játszadozó gyermekek közül 
egyet majd hogy el nem gázolt, miért is a szolgabirőság öt vigyázatlan j 
és sebes hajtás miatt. 10 frt pénzbírsággal büntette.

I*u «t:ts ':il» ló  k ó b o r  c / . ig i . i j  o k .  A kóbor czigányok vakmerő
sége napról napra növekszik. Ölnek, lopnak, gyerekeket rabolnak, keresztül 
kasul barangolják az országot, mint valami szabadalmazott gonov/.tevök. 
Most fényes nappal le rontanak a postaépületbe, és kirabolják a hivatalt. 
Úgy kellene e gaz bordát kipusztit mi, mint a vég'.ott kutyákat, s a tör
vényhozásnak még sem jut eszébe velük valamit csinálni! Tardesról (Ko
márom megye) Írják, hogy in. hő 28-áu egy kóbor c/.igányk ura váll, köztük 
néhány asszony, gyermekekkel berontott a postahivatalba. A postamesternő ki- j 
utasította őket a konyhába, de ezek nem mentek el, hanem, hogy az asszony . 
figyelmét félre vonják, lármát csaptak. E közben a czigányok egyike a | 
pénztár fiók Imz lopózott, s abból 38 irtot ellopott. Azután elmentek. A pos- j 
tani estemé észrevéve a lopást, azonnal jelentést tett az elöljáróságnál. A J 
czigányokat elfogták, kikutatták, de a pénzt nem találták náluk. A bíró a . 
czigányok tói lef iglalt egy kocsit és utasította őket, hogy három nap alatt | 
előteremtsék a pénzt. A vajda másnap kiváltotta a kocsit s a csőcselék to- j 
vább sietett a faluból. — Könnyen meneküllek!

— (■y ü jtw ü k  a le v e le k e t .  A lehulló faleveleket kár semmibe sem \ 
venni és elkallódni engedi. A levelek először is jó  almot képeznek lovak, | 
szarvasmarha és sertések alá. Kíilöuö.seu jó a levél-alom a kis mnlaczoknak, i 
mert ebbe nem c-avaiódhatnak úgy bele, mint U szalmába, a Iliiből gyak
ran nem tudnak kijutni. A levelek tehát, alomnak használtatván, ln-lyette- j 
sitik a szalmát. Még jobb hasznát vehetjük a leveleknek a fák és bokrok j 
talajának befödésére, vagy úgynevezett „imilchingre.* E czélra niucs jobb , 
anyag a faleveleknél. Magának a inulchiiiguak nagy értékét már számtalan- I 
szór kiemeltettek, bebizonyittatlak és ajáultattak, meri tapasztalataink úgy- I 
szólván napról-napra növelik saját szemeinkben eme kitiiuö amerikai eljá- ; 
rás becsességét. Beteg fák gyógy Kására, fák és bokrok tei inékenynyé tételére, j. 
a gyümölcstermés minőségének és mennyiségének emelésére alig van hatba- i 
tősabh eljárás mint a „mulcking." Es minthogy erre nincs jobb anyag a i 
faleveleknél, nem mulasztás-e ezeket nem gyűjteni?

—  A  w a le 't i  h c r r x p g  é s  a  c n i i ' i l á i .  Csurgóról írják, hogy a | 
walesi herczeg berzenczei vadászat alkalmával, mikor a gr. Festetich Tas- | 
siló vendége volt. egy földmives polgár iakását is megnézte s a tapasztalt ! 
tisztaság és rend igen jó  benyomást t*-tt a liercv.egre. Azután azt kívánta, j 
hogy mutassák he rn.-ki a magyar csárdást ugy „termé-z -tben■* igazán. Az 
óhajtást teljesítették; népiiuiiepet rendeztek, a melyen 18 pár járta a lassú 
m agja it és csárdást — u heicz“g  nagy gyönyörűségére.

— A  B ia ilc lzk y -b ii 't/ .á i'o li B iü szegcn . Kidetzky gróf nevét vi
selő 5-ik cs kir. huszárezred eddig Pardiibitzbuu állomásozott, szept. 24-én 
érkezett Kőszegre időleges uj állomása helyére. Isten hozta huszárainkat! 
Üdvözöljük őket az édes haza földjén !

— i- iM ili 'lr i .  A s/.eut-gotthárdi képviselő-testület egy sza- i 
bályrendeb tét alkotott, mely szerint jogoöttassék fel, hogy a kutyákra adót 
vetbe<sen; ezen szabályrendelet jóváhagyás végett az illető hatósághoz fel
terjesztetett. —  Muraszombat elöljárósága is jól tenné ha ezt utánozná, ak- I 
kor valószínű mm lenne oly sok kósza kutya.

— V a s u l a H a tá r  széSéu . A fehring-fölöslömi szárnvvasut ünne
pélyes megnyitása október I-én ment véghez. A műszaki bejárást Pino oszt
rák minister teljesítette, kit ezen útjában Fackli Károly országgyűlési kép- j 
viselő is elkísért. Az állomásokon mindenütt lelkes ovatiókkal fogadták őket. !

—  XEcg.s/.ököá i ra l>. M. hó 21-én Kakas József dobrafalui rali a 
szt.-gottliá.-di kir. járá>birósági börtönből megszökött, mert mint állítja nem 
tudta tiirni, hogy szeretőjét oly régen nem látta, azonban a sors most sem 
kedvezett neki. miután szökése napjának estéjén ti csendőrség által elfoga- i 
tott és a börtönbe vissza kísértetett. A börtönor azonban elbocsájtatott.

D'. Jégéi l {r y e r in e k e k .  Hevesi öl megdől.b-n!ó szerencsétlenséget 
jelentenek. A városhoz tartozó „Sárga* pu-ztán gyermekek játszottak a szérűn, 
kettő közülök elrejtőzött a sertései]lián s a többiek rájuk zárták az ajtót. 
Nemsokára lángba borult az ól, in-rt. benne tüzet gyújtottak a gyermekek, 
a kiket, néni lehetett már megmenteni. Az egyiket élve húzták ki az égő 
deszkák közül, de csakhamar kiszenvezeti, a másik pedig valósággal szénué 
égett. Mindkettő bér. éves volt s béres gyermekei.

— A  a x ö iö t . e nemes borágot, melynek az utóbbi időben oly sok I 
ellensége volt. nj pusztító iovnr lepi el. Fraucziaországból jelentik, a dél- 
frauez uországi [leninit megyében ,.j szőlöpeuész pusztít, — melyet ango
lul „black rőt*-nnk neveznek.

— A z t  m o n d já k ,  hogy a tojás sokáig eláll, ha kis dobozba tesszük 
és minden két héten megfordítjuk vagy a zsinegen hígó kosarat többször 
Ili u táljuk.

— l t a l l l i j é n y  Ö d ön  h< rczega zsena s/.o v-Nádasdi za drouyno 
deczo varvalic/.o posztavili. stero szó szeptemberi 15-oga dneva onpili. V i- 
s/.iko goszpou s/.o veski poglavárje i pii dveraj lé varvalicze esperes z-Iej- 
pimi rt esjiimi pozdrávbili. Mali deklieske v-b jhm gvatili szó körme tőriíi.
1 red szí úri.són szó esperes czio tó varv.ilnicze tolinacsili.

— l*;.*einiii<>ait‘Ne d n ö v e  szó od Böltiuszkoga kr.ija v.-cs goszpo- 
douv i: o polszki delavczov na orszuesko vöposztávlanye odpelalo, lak Ko- 
c/.etli Mátyás, z-Böltinecz, Vogrincsics plébános /.-(’sernczlovecz, S'.alay tör- 
niski plébános, ino vecs notárosov iuo skol.iikov. Habi od mise okroglijue 
tiidi ztáksov példov sloj naprej sou.

X a  c z iiN za rs z li i  níícz sztráni do letosz vecs meisztaj konye kü- 
püvali. tak de tiidi v-Szouibath'dyi ele ineiszeez 20- ga edua szoldacska ko- 
misia konve vkflper kiipiivala, szaksi kony od 4 7 lejt 158 czeiitimetra sze 
doj kiipi. Tá komisia lejko dá za dobroga s/.poznáuoga konya 250 — 40) ra- 
niski tiidi. Dőli kűpleiii konyi do vcsaszi prejk /.éli iuo odeguáni.

N a  p  m i i i lU iu r s e  szobocsko szenye Szombat lu-lyszki szliknye 
terzsecz Ilodossy sze je  zaszkou pelao notri k-vélke osterije dvor, poub-k te 
nvegove in pazlijvoszti bi szkorom ed no neduzsno (lej te pod koala prislo. 
Za volo té nepaszka je uyega szolgabirouv z-10 rainskaini kastigao.

•— CVJgány í é r s z t v u .  Czigánye od duóvá do dnéva hőse vér-
tivajo. — Morijo. krádnejo, decza odpelavujo i po czejloin országi sze 
szeni-lá melejo kak szloboudui touvaje. íz Tardo-sa (Komárom vármegye) 
pisejo, ka szó tani 28-ga pmniiioucsega meszecza kral. posto pokráli. Edén 
czojli sereg té czigánye — nied uyini zseuszke i decza -  s/.o sze na posto 
notri (riiczili. Postaricza je stela uyili vkiihuyo odegiiaíi, ali té szó nej 
boiigali, nego s/.o zacsnoli lármati, med steroin je éden czigáu nikak do 
pejne/.ne ladicze dojslo i od tiszjoga 38 rajnski vö vkradno. Postaiiczo je 
tou v-pamet zéla i touvarijo veskomi poglavári na zuánye dala, steri jc tó 
czigáne vkiip zgrnbiti i nyih vöpoiszkati, ali pejuezi je nej najti biloii. Po- 
glavár j" edna czigányszka koulo v-zálog zéo, dokecs vkradjeno peiiczc na- 
prej ne prídejo. le koula je drűgi dón czigányszki vajda iz /.aloga ineiitüvao, 
po steroin sze czejli czigányszki tálior dalé popascso. —  Nas kraj je  tiidi 
pún od czigánye, zvün domácseiiye czigánye sze edeu czejli sereg lűczki 
czigánye szem-tá melejo. Ov tveden je ez -jli ser#g nniracserus/.koni i v-szve- 
tuhouszkoui lougi sze gorpoderzsávao. Dobro bi bilim, esi bi zsandárje té 
meszta, de sze czigánye poderzsávajo, vecs fárti pobodili i tou uevárno 
liisztvo 8/,igumó popázili.

— H .í/ .tje  g r a l i lá j i i io .  Dől kapajocso lisztje je kvár nej na ba
szok obracsati. Lisztje operviin dobro s/.telo dá pod zsivijno ino pod szvinyé. 
Poszebuo za máié praszc/.e je eto dobra sztela, záto ka sze iicmorejo tak 
notri zasziijkati, kak v-dugo szlamo, z-stere vcsászi nancs vöuemorejo. Lisztje 
tak za sztolo, szlamo zadoineszti. Od tóga escse bolsi baszok zeinemo lisztji 
pri drevji ino pri gerinovji, gde ono lepő zemlozakrije proli mrazi pa zemlo 
tiidi pognoji. Na to gledocs íiega bolsega. kak drevja lisztje. Od dnéva do 
dnéva sze bole ino bole vökázse baszok etoga pokriva okol drevja, na tou 
gledoucs sze je  zse dos/.ta pr obe delalo, nej szamo vu Ameriki, nego dobrota 
tóga je zse je i pri nasz vöszpoznaua. Z-etim sze vrátsi betezsuo drevje, po 
etom rodno grata szadoveno drevje iuo szadoveiio gerniovje. zviiu tóga escse 
s/.ád plenienitejsi ino zsmajnosi grata od ctakse gnójiilvi. Záto bi mi jáko 
zfálili ino pri vérs/.tvi dos/.ta zaiuüdili, esi nebi szkerbuo lísztja grabiali.

— 'sValevi h e r e z e g  i r v á n lá v  ta i ie e z .  Z Csnrgove íiam pisejo, 
ka Walesi herczeg je Festet.ch Tassilov gouszt bio i gda szó na Berzcuczi 
gysjali, ednoga polodolcza hizso pogb-dno, tani je csisztocso i réd najsao, 
tmi sze je nyerni jáko dopaduolo. Te je pa zselo, naj nyerni pokázsejo po 
is/.tini csárdás tauecz. Tón nyegvo zselejnyc s/.o szpunili, veszelicsiczo szó 
szí napra vili. gde je IS párov na ediiouk plészalo te csárdás, herczegi na 
veliko rád oszt.

— ESadeexliy In is/ .á i'je  v-Köszegi. Péti buszárszki regiment gróf
lladeczky, steri je do éti mao v-Pardubii.zi szlojécsi bio. je szeptembera 21- 
ga dnéva v-noiivo meszto v-Kőszeg priso. —  Bong je jih prueszo na domá- 
nyo zemlo!

.S/.aHály i 'o in le lo t . Monosterszki képviselő-testület je táksi sza
bályrendelet oszmmvo, naj sze obiászt dá, ka tani na psze porczio vö uavr- 
zsejo. Ele fizabályrendebt ka sze naj uameszti uiliá. je viscsnyoj oblásczi 
odposzlani, Szobocski elöljáróság bi tiidi dobro vcsiuo, esi bi nyé naszle- 
diivao, te bi nej telim vandrijoiicsi pész bilou.

— K s e le z u ic z a  p r i  H a tá r i.  Od Fehringa do Fölöstöma szó zse- 
lezniczo oktobra l-ga duóvá z-v-lkov pirádiov odprli. To hodjenyé i verde- 
vanye je Pino osztrácski miniszter opravo, koga je vu potüvanyi Fack Ká
roly vugrszkoga orszacskoga gyűles.i po z -lnik s/.prevájao. — Na vszakom 
állomási szó je z-velikov czeremoniov pozdrávlali.

H fH zlu iC H écvi ro b . Preminonc.sega meszecza 2 l-ga dnéva je z.- 
Dobra falva Kakas József rob, ki je v-Monöstri králeszke birovie temniczi 
zaprejti bio, odszkocso; naprej je dao, ka j*s nej mogao trpeti, ár je zse 
s/.vojo babiczo dugó nej vid >, ali sors j ; nyeiiii zdaj tiidi nej dobro vövdaro, 
ár s/.o p i  zsandárje on vecsér páli zgrubili i v-temniezo uezáj dj.ili. Ou 
Hzlnga. ki na robe pazi, je od szMizsbe vrzsen.

— Z g o r c ju a  ( Ih 'Zi i . Z-Hevesa veliko neszrecsa pisejo: Na Sárga- 
pii«csi s/.o sze decza spilali, dvá szia sze szkrila vlejvi i ovi szó dveri na 
uyili záprli. Na mali czajt je lejv v-ogni sztáo, da s/.o decza vuyou ogyeu 
napravili i je nej mogouc.se bilou deczo vö odszloboditi. Ednoga s/.o escse 
zsivoga vöpotegnoli, ali je tüdi nej diigo mroii, ov je pa kak vogelje vkiip 
zgoro. Obá dvá szta sészt lejt sztáriva bila i béresu decza.

— T«* ^ o r ie z e ,  tou je tón to ro/.go. stera je  v « preminoucsem tekáji 
zse tolko nepriátelo méla, pali nouva kasliga doszegöje. Kak z-Fraiiczuska 
országa pisejo, vu tóin országi vu vármegyövi liunauls nouva piszuivoszt 
zaprávla, stero po augliiskoin za black inieufijejo.

— P i  á i  i jo , ka bilicze dugó sztojijo, esi jo v-malo skatülo denemo 
i szaksi driigi tyedeu oberuémo, ali ko^aro na motvouz zvézsemo i vecskrát 
szein-tuin zseiiémo.

— B S r iiü ld r lo ft . Több év jelen szakában volt alkalmam gyonmr- 
és bélbáiitalniak tüneteit észlelni, a nélkül, hogy azok keletkezési oka meg
fejthető lett, volna, mígnem a véletlen vezetett a felfedezésre. — Ugyanis 
járásunkban azon szokás dívik, hogy a gesztenyét fonalra fűzik, mely ionul, 
hogy a gesztenye könnyebben felfűzhető legyen, faggyúval jól bekenetik. A  
szilárd faggyú a gesztenye sütése avagy főzése által elolvadván, abba be
hat és nem egys/.er van alkalmunk a gesztenye fetörése alkalmával, azt 
zsíros réteggel áthúzva látni, nielv körülmény az egészségre artaluiaS, cs 
képes gyomor- és hélbáutnlmakat előidézni. Felhívom azért az illetékes kö
zegek figyelmét ezen körülményre, a fonalra fűzött gesztenye árusítási 
pedig közegészségi szempontból, jövőben eltiltandó lenne.

Dr. F ii r e d i S á n d o r .
— N y i lv á n o s  Lös/ .öuet. Fogadják azon nt.. kartárs- és lelkész 

urak, kik múlt hó lO-én tartolt r. kath. tanitótest.iilelnek közgyül ;se alkal
mával részemre adakozni, nemkülönben ngvs. Mennyei Jó/.set kir. tanácsos 
és taufelttgyelő, és dr. Stegmüller Karoly kanonok urak. kik az adakozáshoz 
] -l frtlal járulni szíveskedtek, a felvett 12 frt és lü krért legmélyebb kö- 
szöneteuiet. Strinyi Mihály, elaggott tanító Martyáuczon.



—  A z  I p i t ö  ip a r o s o k  t a n fo ly a m a .  Az állami közép-ipartano- 
dábau a télen szünetelő építő iparosok, kőmivesek, ácsok és kőfaragók szá
mára rendezett tanfolyam f. évi november hó 3-ik napján fog megnyittatni. 
A  tanfolyam négy téli félévre terjed 8 évenkiut november hó elejétől már- 
czius hó végéig tart; e tanfolyamon az illető építő iparosok rendszeres 
szakkiképeztetést s annak sikeres bevégzése után jogérvényes kőinives-rnes- 
teri bizonyítványt nyernek. Tanulókul felvétetnek a 15-ik életévet betöltött 
azon kőműves-, ács-, és kőfaragó-segédek, a kik folyékonyan olvasni, Írni 
és számolni tudnak, s legalább egy évig a gyakorlatban működtek. A fel
vételre jelentkezők erkölcsi bizonyítványt, továbbá főnökeiktől igazolványt 
tartoznak előmutatui arról, hogy mely idő óta működnek a gyakorlatban 
és melyik szakban dolgoznak. A  beiratások az intézet helyiségében (\ III. 
kér. Főberczeg Sándor-tér 4. sz.̂  november hó 2-ik napjáig, a köznapokon 
este 6-tól 7-ig, a vasár- és Ünnepnapokon pedig délelőtt 10 órától 12-ig tar
tatnak. Budapest, 1885. október Lóban. Az állami közép-ipartanoda igaz
gatósága.

—  T ű z .  Folyó hó 17-én este 8 óra tájban Mártyánczon Iloffmann 
Ferencz ottani vendéglős házánál tűz ütött ki, mely alkalommal a gazdasági 
épület lett a lángok martaléka. Mint beszélik, a tűz — nem tndui mi ok
ból — egy részeg ember által lett rakva.

— i i i i t r .  F e r e n c z ,  muraszombati aljárásbiró a most rendszeresített 
perlaki járásbírósághoz (Zalam.) járásbirónak léptettetett elő. Örvendünk e 
derék hivatalnok előléptetésének.

—  K a t t a u e r  K d e  bellatinczi po^tamesler lesz a muraszombati áll. 
postahivatal főnöke. A jelenlegi helyettes postamester fezijártó Géza pedig a 
bellatinczi postaállomást nyerte el.

— F e lm e n té s .  Jagasits Kálmán ur. volt kataszteri igazgató, Rába- 
szabályozási igazgatóvá történt kineveztetése folytán, emez állásától a m i
nisztérium által felmentetett. A minisztérium a teendők vezetésével Lingauer 
Ferencz urat bizta meg.

—  A  V a s m e g y e i g a z d a s á g i e g y e s ü le t  az országos kiállításra 
gyümölcsöt küld. A megye kitűnő gyümölcstermelését öröm volt látni — 
már korábban is.

Kiállítók ezúttal: Kőszeg-lékai útmellék 145 alma; Viilos Mártonné 7 alma, 9 körte; 
Bozzay Imre 75 alma, G1 körte, 2 berkenye, 2 mandula, 9 dió; Rechling Samu 25 alma, 
14 körte: Winklcr Károly 92 alma, IS körte; Wölfel Vilmos 11)2 alma, GU körte; Inkey 
Zsigniond 43 körte; br. Ambrózv 4 körte ; Marton l*ál 27 alma, 14 körte; Turcsányi An
dor 29 alma, 10  körte; Gyóry Lajos 51 alma, 18 körte, 4 ilió, 4 mandula, 1 gesztenye; 
i lasponya; gr. Festettek 'Dénes 85 körte: Pajer Antal 27 alma, 9 körte, 2 dió, 1 man
dula; Strandi Ferencz 1 ” alma, 13 körte; Yargyassy Gyula 21 alma, 7 körte; J)r. Ko
lossá II alma. G körte; Bárdits József 33 alma; Okolocsáuyi Dénesné 17 alma, 2 körte; 
— Ulreick Pál 38 alma, 19 körte; — Stojánovi s József 2 alma; — br. Werlliof Pál 27 
alma: szt.-gotthárdi apátság 8j alma: Sényi Béla 44 alma, 1 körte, 1 dió, 1 mogyoró; 
Bertha György 37 alma; Ruiss Rudolf 12 alma; Ta el Endre 18 alma, II körte: gr. Er- 
dődy Gyula apátlii 58 alma, *13 körte; gr. Krdódy Ferencz vépi 40 alma; Sass József 19 
alma, 4 körte; Höfer Róza 1 körte; gr Batthyány Károly gyfalvai 13 faj alma.

—  A  |»ozM oiiy-M zoiB il»»íhely i vasút ügyeben Pozsonyba meghívott 
értekezlet október 1-én kimondotta, hogy Pozsonytól Mosouyou és Csornán 
át Szombathelyig első rendű vasút építendő; az engedélyért hat törvényha
tóság együttesen folyamodik, a mi érdemben mindegyik törvényhatóság leg
közelebb rendkívüli közgyűlést hiv egybe. Az értekezlet Radó Kálmán, Vas
megye főispánja, Mergl Károly pozsonyi polgármester és Simon Ödön Sop- 
roiimegye alispánjának elnöklete alatt 2ó tagú végrehajtó bizottságot válasz
tott. Jövőre bővebben szólunk róla.

— l ló m u i s ír o k .  Zala-Egerszegen — mint nekünk Írják —  az 
úgynevezett „Nekeresd* major melletti erdőszélen, melyet lovaglótérül ala
kítanak át, az emelkedcttebb helyek lehúzása alkalmával sirüregekre buk
kantak. A sirfiregek mintegy három láb hossznak, két és fél láb szélesek és 
három láb mélységüek, fenekök és oldalfalaik homokkővel kirakva, felületü
ket szintén homokkő fedi; benn az üregben pedig hamvvedrek és ezek mel
lett apró égetett csontdarabok találtatnak. Eddig négy ily sirüreget ástak 
fel, a többi dombsorok felásatását e hó 9-én és lU-én Lipp Vilmos hírneves 
régészünk eszközölte és ha lehetséges megállapítja azt, hogy ugyan mely idők
ből származhatnak.

— A z  o r s zá g o s  vörös kereszt egyletnek jelenleg 49.350 tagja és 
1.752.828 frt vagyona vau. 427 fiók testülettel bir Összesen 2lUÜ ágygyal 
rendelkezik. Háború esetére számos egyéb intézkedést tett.

Kivonat a „Muraszombati dal- és zene-egylet“ 
alapszabályaiból.

Az egylet czélja és általános határozatok.
1 . §. A muraszombati dal- és zene-egylet czélja a dal- és zene kedélyt-nemesitő 

művészete iránt kedvet ébreszteni, dal-, zene- s egyéb műdöadások által a niűérzcket 
nevelni, fejleszteni, s ezen czéloklmz képest ének, esetleg zeneiskolát is szervezni, rende
zendő hangversi nyék által pedig zene-élvezetet nyújtani.

2. íj. Az énekiskolábau kiképzést nyernek: 1. az egyleti tagok; 2. valamely egy
leti tag ajánlatára az igazgatóválasztmány által elfogadott műkedvelői dalárok.

3. $j. Az egylet, ha vagyoni ereje megengedi, az 1. fcj-bau kitűzött czéloklioz képest 
zene-iskolát is állít, melyben meghatározandó dij mellett az egyleti tagok gyermekei — 
sót a körülményekhez képest (idegenek) nem tagok gyermekei is — a zene némely ágá
ban oktatást nyerhetnek. Ezen zene-iskola az igazgató-választmány által kidolgozandó 
ügyrend szerint ugyanaz által vezettetik, s az arra vonatkozó fontosabb intézkedések köz
zétételnek.

4. §. Az ének-iskola ügyrendét az igazgató-válaszmány állapítja meg: ugyanaz meg
szabja a felfigyelő s tanító meghallgatása mellett a tanítás irányát, s meghatározza a 
gyakorlók kívánalma és körülményeihez képest az órák számát és idejét.

5. §. Az előadások két részre osztatnak, u. ni. nyilvános társasági előadásokra és 
hangversenyekre. Az egylet föllépésének esetei, valamint azok Ügyrendé a választmány be 
leegyezéséról tétetnek függővé.

ti §. Az egylet vagyonát képezi a tagok és tanonezok járulékai, önkénytes adako
zások, hagyományok és nyilvános hangversenyek s ünnepélyek jövedelmeiből befolyt pénz
összeg s ezen pénzen szerzett tárgyak.

7. SS- Az egylet jelvénye laut, ez n j s lmodattal: „Honfi dalt zengj, melynek felér 
fellegig dicső heve!“

8. §• Az egylet pecsétje „Muraszombati dal- és zene-egylet“ kóriratot tartalmaz.
Tagok, azok jogai és kiiiclosségei.

9. §. Az egylet tagja lehet mind -n Ili évet meghaladott feddhetlen jellemű egyén.
19. §. A tagságra való jelentkezés szóval vagy Írásban az egylet tisztviselőinél, vá

lasztmányi tagjainál, vagy a tanító i 'il történik és nevének az egyleti tagok sorába saját
kezűiig leendő beiktatásával eszküzö étik. Az illető tisztviselő stb. a nála jelentkezettek 
neveit a választmánynak bejelenti, tnir • a jelentkezők névsora az egyleti helyiségben nyil
vánosan kifüggesztő:ik és ha egy hét alatt fnUzólamlás nem történt, az illetők tagokul te
kintetünk. Ellenkező esetre azok felett első fo.íou a választmány, másod fokon pedig a 
közgyűlés nyilvános szavazás mellett határoz. (Folyt, köv.)
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H eti-n ap tár
1885. évi október hó 18-től október hó 24-ik napjáig.

Hét napjai
Katliolikus 

és protestáns nap- Id ő já r á s Hold fényváltozásai

VaM árnup
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

isi Bl 21 Luk. e.
19 Ferdiuánd
20 Vendel F.
21 Orsolya
22 Kordul a
23 Kap. János
24 Fortunát

eleinte
r ó s z  id ő ,  

végre
szép, de bűvös 
Novemberfény 

Holdtölte 10 óra 
49 pk. este

Holdtölte 23-án esti 

10 óra 49 pk.

F e l e l ő s  s z e r k e s z t ő :  T  a k  á  c m  K . I  m t V á  u. 
Értekezhetni naponként d. e 10—11-ig. 

K ia d ó - la p tu la jd o n o s  : CaCiíiikaiiin M á rk .

Hirdetések. 
e M i H « M 0 e « e m e e 9 M N » M N (

Mária-czelli gyomorcseppek,
jeles hatású gyógyszer a gyomor minden bán- 
talmai ellen, és felülmulhatlan az étvágyhiány, 
gyomorgyengeség, rósz szagú lehellet, szelek, sá- 

; vanyu felböfögés, kólika, gyomorhurut, gyomor- 
égés, hugykő-képződés, túlságos nyálka-képződés, 
sárgaság, undor és hányás, főfájás (ha az a gyo
morból ered), gyomorgörcs, székszorulat, a gyo- 

1 mórnak túlterheltsége étel és ital által, giliszta, 
p- és májbetegség, úgyszintén arany-eres bán- 1 

tál utak ellen.
E g y  ü vegcse  á ra  h a s zn á la ti u ta 

s ítá ssa l e g y ü t t  35 k r .
zétküldési raktár nagyban és kicsinyben:

B R A D Y  K Á R O LY
M  „az őrangyalhoz** czimzett gyógyszertárában líreiiizicrhen,

Morvaországban.
o P  Kapható Miiraszoinliathan: BÖLCS BÉLA gyógy tárában a „Magyar Koronához,"
^  valamint az ország minden gyógyszertárában. (45. 62—22)

sió.-, a-,.,.,,. Póthirdetmény.
A muraszombati kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság közhírré 

teszi, miszerint a Fiiszár Zsuzsa kruplivuiki lakos vhnjtatónak, Neiuecz Iván 
és társai vliajtást szenvedettek elleni l lő  frt s j. iránti végr. ügyében 2244/85 
sz. a. kibocsátott árverési hirdetményben a kruplivniki 3. sz. tjkvben felvett 
A. I. 1— fi. sor- 10. házszámu 1 * telek és f  180. hszsz. hegy vámbirtokból 
alpereseket illető 1 » részre 2tí0 frt, illetve 50 frt kikiáltási árban Krupliv- 
nikon é v i o c ió b e r  hó 22 . n a p já n  délelőtti 10 órájára kitűzött
árverés az 18S1. LX. t. ez. 107. §-a alapján Nemecz Anna férj. Flegár Já- 
nosné muraszombati végrehajtató érdekében is 3fi frt 53 kr. tőkekövetelése 
s járulékai kielégítése végett megtartatni fog.

Kelt Muraszombatban, 1885. évi szeptember hó 30. napján.
A  muraszombati kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság.

GÖTZ, kir. aljbiró.

A H 9 óta fenálló
szabad.

takaró- és pokrócz-gyár
ezelőtt Lichtenauer özvegye és fia i

kereskedése küld a bécsi fiókja által

LÓ-TAKARÓKAT
l'JO cin. hosszúság-, 130 cin. szélesség- és meg- 
semmisitlietlon in illőségben, — sötét alapban és 

élénk színezettel

( l a n s h j n  I f r í .  <».» k r . ^
a csomagolást besjáinitva, tehát költségmentes.

Nyí l t  tér.*)

gy tanoncz*8* ^
jé családból, ki az elemi iskolát sikerrel végezte és legalább 14 éves, 
vallásra való tekintet nélkül A S C II  F i t  B. és F I A  kereskedésé

ben M uraszom batban felvétetik. |7.J 2—2)
*) E rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget a Szerk.

Csakis nagy tömegbelli készítés és óriási elárusitás folytán va
gyunk azon helyzetben, ezen ló ta k a ró k a t  ily kitűnő minőségben 
és ily rendkívül olcsó áron eladhatni.

Szétküldések utánvét mellett. — Nemtetsző áru készségesen 
visszavétel ik

A  ez im  pontosan k iír a n d ó :

LiclitciH ttja Bácstajl Stimnergasse Nr.tl.
Nyomatott Grünbaum Márk könyvnyomdájában Muraszombatban.
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