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E l ő f i z e t  ó s i á i-:
Egész évre .‘> fii. Félémé I fi t .'(> l;r Negyedévre 7é kr. 

Egyes széiin ára 10 kr.
Előfizetési pénzek és re la m a Jó k  a kiadóhivatalhoz 

iGrlinbaum Márk) i

Felelős szerkesztő K O V Á C S  K Á R O L Y . 

G R U N B A U M  M Á R K .

Kéziratok, levelek s o rv li r r / . < ; j kii/lciiii iiyek a
szerkesztős gluz intézel idők.

Ilirdeté i díj :  I ka é lms pn i.;« r e y izeri hirdető nél 1 I kr 
•Jetesnél suionkint ti kr. ISéíyegdij i.i kr. 

NylIJtér pHitsora it-i kr.

A közutak két oldalának befásitására vonat
kozó megyei rendelet.

Kzon éleibe 1< p!«•!*•- azonban nem egyszerre, hanem la -‘ iiii I; s- 
san történik A folyó évi jnlius 1-ig ugyanis minden község, amely 
országút mellett. *«rtlI el. tartozik elkészíteni a tervezetet, amely 
szerint, es minő fákkal az utak oldalát, beültetni szándékozik, s ezen 
tervez'lít a körjegyzők tartoznak a szolga birósághuz benyújtani; a 
szolgainróság a benyújtó tervekre ué/.vc észrevételeit 1 8 8 8 . évi január 
1-ig megteszi, illetőleg azokat jóváhagyja, és a község elöljáróságnak 
visszaadja —  K/en jóvá hagyott tervezet szerinti ültetés az 18S8-ik, 
vagy is a jövő évi tavaszon megkezdendő, és 1892 évi deczember 
végéig, vagyis 5 év alalt az egész vármegyében In fejezendő lesz. (14. §)

A muraszombati járás területén iimiiit. értesülilnk, z ültetés már 
az első két évben vagyis 1888. és 183 9-be u b •fejeztetik.

A rendeletben végül megállapittatik, hogy aki ezen rendeletnek 
pontjai i-lieii cselekszik, az kihágást követ el, és a szolga bíróság ál- , 
tál 00 Írtig terjedhető pénzbüntetéssel, és behajthallanság esetén 
5 napi elzárással büntetletik. (15. §.)

A muraszombati járásban következő községek azok, a melyeken j 
országút vi nni keresztül, amelyekben tehát az ut két oldalának be- I 
ültetése kötelezővé vált, u. in. Muraszombat, Boriddá, Csernelócz, 
Frankhoz, Kupsiucz, Nemsócz, Rakicsán, Vancsavész, Vescsicza. A 
puczinczi körjegyzőségben Pucziucz, Mnsznya, Va áccsá. A martyánczi j 
körjegyzőségben Andreicz, Falkócz, Ivanócz, S/entbiborcz, Tessanócz, i 
Tótmor cz. Túliak. Martyáncz. A tótkeres/túri körjegyzőségben Tót- ! 
keivsziur, Daukórz, Kustanócz, Macskócz, Peszkócz. A folső-petrőczi 
körjegyzőségben Roncsa. Gyanavla. Ptcsnarócz. A felső lendvai kör
jegyzőségben Felső-Rendva, Alsó-S/lávecsa. Kov.sócz, Mcttovilecz, Yi- 
doncz. A szt. györgyi körjegyzőségb ől Szt. György, Nuszkova. Pertócsa, 
Iiogasócz, Roprecsa. Szottina. Szerdicza, Vecses/.íávecz A hidegkúti 
körjegyzőségben Hidegkút, Felső-C ernecz, Gederócz, Krásicz, Krajna, 
Poláncz, Szodesincz, S.kakócz. A szerdahelyi körjegyzőségben Prosz- 
nyákfa és Szombat fa.

Felliivás a gazdaközönseghez.
Mezei gazdáikozásnuknak egyik b gv. s/.. <ielui«sübb ellensége a jég

verés. Biztosítás altul ugyan védelmezhetjük magú ukat. e|]<ti ében némileg, 
a biztosítási dijak azonban eddigelé általában nagyon magasak voltak.

TáHCZA.

Vasvármegyöszka zapoved: kak sze morejo ob- 
csinszke potí na dvá kraja z-drevjom n Ari za- 

szaditi.
Fordít olt a : KOLOSSÁ FKRENCZ. (NadalUvanje.)

Ali eto deln sze nede naednouk. nego pocsaszőni p icsaszom go- 
■ dílo. I)o tekoucsega leta juliima 1-voga more vsz^ksa obcsina. stera 
kre orszacske czes/té határ má, edeii plán napraviii. kak i z kaksim 
drevjom naminyáv.i notri za./aditi czeszté dvá kraja, i ete p!an 
notáriusje morejo notri poszlati k-l)irovíji; birovíja na té móri po- 
kázani plán gledt.ucs szvoje zomerkanye do 1888 lem janiin riu-a 1 - 
voga vöpovej, aI* ga nameszti nibá i obcsiimzkoj ob!ó > i naz.-j vödá. 
Pouleg tóga nameizti niliánoga namenyávanya sze ..:d; . . ye v- 
18SS leti, tou je na prísesztuoga, leta .-•/protol etje zac no i more i 
do 1892 leta lUczeinbra szlejduyega, to je tou: z.i 5 lejt v-czej!om 
vármegyövi dokoucsati (14. §).

Kak csüjemo, po szobocskoj birovíji sze to zaszaiíjüvanye zse v- 
tiina prvinia dvöma letoma, tou je v-18S8 i 1889 leti oprávi.

V-tom zrendelüvanyi je naszlejdnye vöpovedano tüdi, ka ki 
prouli toj zapovedi vcsii í. on sze leliko do 50 hraniski pokastiga 
ali esi sze tou nebi moglo odnyega notri vzéti, te sze in 5 dní v- 
temniczo notri zapré (15. §.).

V-Szobocskom járási szó ete naszledi: v.ijouc n ol'CMze one, po 
steri orszacska cze.;zta ide prejk i Stefi szó dtt/s:*.* dvá kraja 
czeszté z-drevjom notri zaszaditi, —  kakti : Muraszombat, Borhida, 
Csernelócz, Frankőcz, Kupsiucz. Nemsócz, Rakicsán, Vancsavész, Ves
csicza. V-Pflczonsskoj notarosíji: Pucziucz, Musztiya, Vanecsa. V- 
martyauszkoj notarusíji: Andreicz, Falkócz, Ivanócz, Szent-IRborcz, 
Tessanócz, Tót-Morácz, Tót-Lak, Martyáncz. V-Krizsaszkoj notarosíji: 
Tót-Kérész túr, Diakócz, Kustanócz, Macskócz, Peszkócz. Vu z-Gornyi- 
Pet.rovecz notarusíji: Rorccsa, Gyanavla, Pecsnarócz. V-Zgornye-Len- 
dave notarusíji: Felső Lendva, Alsó-Szlávecsa, Kovasócz, Mottovilecz, 
Vidoncz. Pod Szvétoga-Gyftrgya notarosiov: Szent György. Muszkova, 
Pertócsa, Iiogasócz, Roprecsa, Szottiim, Szerdicza, Vecmszi.ivecz. V- 
Czankoszkoj notarosíji: Hidegkút, Felső-Cseniccz, Ged-rócz, Krásicz, 
Krajna, Poláncz, Szodesincz, Szkakócz. V-Bo ionszkoj notarosíji uega. 
V-Szerdahelyszkoj notarosíji: Prosznyákfa i Szoiiibatfa.

TÁEC2A.
A pokol torkában.

Elbeszélés. (Irta LÁSZLÓ MIHÁLY.) Hetedik fejezet.
(Folytatás.)

HETEDIK FEJE Z E T .
(Melyben elmondatik Zúgó líöske vz nnoru sorsa, s Kovács Macska János 
rejtélyes meggazdagodása és ZGina Mihály által való bevádoltatása és cl- 

itéltetése.)
A malom leég ett; oda égett Zúgó Márton minden kincse, még a leánya 

is Bíiske niiijd bakiira vált az ijedtségtől, s azóta félre beszél, mint eszelős 
Erzsók a falu végén.

Szegény Bős ke szép szemeiért bet fala Ig én y e  versengett, még a Ko
vács Macska János és Zelina Mihály ribauez li.ii is majd megfojtották egy
mást érette.

De hiába versengtek, hiába tiltották el tőle Selymes Pistát, Büske 
scukié sem le tt; minden isten-adta napon ott kesereg a leégett malom mel
lett, melyet újra építenek, hordjak a boronafákat, fúrnak, faragunk, de 
Büske csak nem hiszi, hogy Zúgó Márton malma vigm. járjon többé.

Csak Kovács Macska János pipáigat vígan, m elt nem tudni honnan, 
de az ördög úgy fölvitte a dolgát, hogy ökrök járnak be u kapuján és 
kényes csikók táuczolnak az udvarán.

Zelina Mihály irigyli is a komája gazdagságát; őszibe vette ez a fur
fangos, áskálódó, beste lélek, hogy végire já r  a Kovács Macska János pénzes
zacskójának.

Csak az a Selymes Mátyás emlékeznék a régiekről, de mikor azt sem 
tudta, mikor találkozott először Kovács Macska Jánossal, s hogy kerültek
atyatisagos czimboraságba.

Hanem Zelina Mihály azért nem nyugodott; megleste Kovács Macska 
János minden járását, s mintha ördöge lett volna neki, kísérte lépteu- 
nyomou, vigyázott a szavára s várta az órát, mikor tiporhatja sárba az ő 
kedves komáját.

Vu grli pekla.
I 1>0 LÁSZLÓ MIHÁLYI.) í 

Fordította-r ~r. (Nadalivanye.)
S Z É  D M I T A 0.

(Vn sterom sze naprej dá zsalőszien réd Zúgó Örzse i Kovács Macska Jánosa 
szkrovno obogutivanye, koga Zelina Mihály obtonzsi ino sze os/.oudi.)

Miin je  zgoro: pogoro je  Zúgó Mártona vesz kincs escse i csér Örzsa 
nyerni je  szkoron mrla od velikoga sztráha od tiszti mao pa v-uejinar guesi 
liki zvüna vészi Örzsa.

Za lejpe öcsi nevolne Örzse je szed méri vesznie/, legénov vojszküvalo, 
escse i Kovács Macska Jánosa i Zelina Mihálya bobinkaszti szinovjc szó sze 
szkoron zadávili za nyov.

Ali zamáu s/.o vojszküvali, zamán szó prepovedali o l nyé Selymes Pistn, 
Örzse je uiscse nej doubo; szaki bo/.si dén sze tám dreszeli pri pogore jnom 
mliui, sleroga z-nouva czimpraii, vozio brvna, podszeke, vrt;io, t-suo, ali Örzsa 
li nevörje, da bi Zűg<í Mártona miin gda escse veszélo sou.

Bznmo Kovács Macska Jánosa kadí veszélo, ár nej znati odket, vrág 
ga uatelko p.omogao, da jiinczi hodio notri po vrátaj nyegovi i gizdávi 
zsrepc/.i plési o na dvOuri.

Nevo-scséni je  i Zelina Mihály na bogátoga botro, v-pamet s/.i je  vzéla 
ta jálna, csalánja, besta dúsa, da vöszjirázni Kovács Macska Jánosa mosnyou.

Bznmo (bibi Selymes Mátyás kaj poumlo z-ouili, stera s/.o preininoia, 
ali da je niti tou nej zuao gda je  prisuo vküp oprvics z-Kovacs Macska 
Jánoson, i kakda szta pousztala pajdása.

Ali Zelina Mihály je záto nej bio na méri, pazo je  na Kovács Macska 
Jánosa szaki sztopáj; i liki da bi hüdoga meo, povszéd pa na -..Icüüvao, 
pazo na s/.ako nyegovo fejes i csakao vöio, da bi zuao vblato zaklucsiti 
drágoga szvojga botro.

Ár Kovács Macska János od tiszti mao, ka je  lejpe konve tirao i nej



E  bajon kir.ín a „Vas megy fi Gazdasági Egyesület* segíteni az által, 
hogy az első magyar általános biztosító társasággal olyforma egyességre 
lépett, hogy a k i  mint gazd aság i egyesületi tag 12 érre biztosit jég kár  ellen, 
úgy az nem csak hogy évenként minden f o n n i  után 35  Jer, dtj-leengedesben  
részesül, hanem még a  12 év leteltével az egyesületi tagok befizetései után 
mutatkozó tiszta nyereségben is arán ylagosan  osztozkodik. Természete1', hogy 
mint mindenben, úgy itt is mennél többen ö'szeálhmk, mennél többen biz
tosítunk, annál könnyebben, annál jobban segíthetünk magunkon és egymáson.

Ily jégbiztosítás! szövetkezésnek járásunkban létesítése végett a vas- 
megyei gazdasági egyesület által alulírott lettem megkeresve, s mint ilyen 
azon kérelemmel fordulok a járás mezei gazdálkodással foglalkozó közönsé
géhez, hogy a teendők megbeszélése czéljából folyó évi m á ju s  h ó  3-áu 
(kedd) d. e. 10 órakor Muraszombatban a nagyvendéglő termében minél 
számosabban megjelenni szíveskedjenek.

Segíts magadon, az Isten is megsegít !
Muraszombat, 1887. évi április hó 26-án.

FURIAKOVICS ZSIGMOND.

Az istálló trágya okszerű felhasználásáról.
Mint minden mesterségnek — épngy a földmi velősnek is meg van a 

maga számtalan szabálya, amelyeket egészben vagy részben figyelmen kívül 
hagyva, munkálkodásunknak gyümölcsére vagy épen nem, vagy csak silány 
mértékben számithatnnk.

A mi népünk neveli marháit, műveli földjeit, jól rosszul, ngy mint 
kiki az apjától látta, anélkül azonban, hogy 100 földmives gfizda közöl 10 
volna, aki okát tudná adni annak, hogy miért tesz a gazdaságban valamit 
így — és miért nem máskép; egy szóval a leguagyobbrós* megszokta a 
mindennapi teendőit, de nem okoskodik arról, hogy jól cselekszik-e vagy 
rosszul, hasznot tesz-e gazdaságának avagy kárt.

A szántóföldre kihordott trágyáról körülbelül minden tapasztaltabb 
gazda tudja, hogyha kihordás után azonnal, vagy lehetőleg rövid idő alatt 
elteregetteli, úgy az jobbuu használ földjének, mintha heteken keresztül ku- 
paczokbau hagyja, hanem arról már restell gondolkodni, hogy miért jobb 
úgy P és nem jó emigy ? Pedig annak igen egyszerű oka vau. — A trágya 
ugyanis azáltal vau a szántóföldeknek hasznúra, hogy ha azt a sok minden
féle légnemű anyagot, folyadék félét, amelyből össze van állítva, egyesíti a 
földdel, hogy ha azon trágya alkotó részek és a szántóföld minél inkább 
összee legyednek — összekeverednek.

Tudjuk, hogy a világon semmi sem állandó; most már ha a trágyát 
az istállóból kupaczokbnn kihord,uk a szántóföldre, és szétteregetés nélkül 
ott hagyjuk, pár nap a la tta  szabad levegő behatása alatt az a trágya részint 
párolgás, részint száradás által, ami különben is semmi más mint a páral- 
gás következménye, épen oly részeket ereszt a levegőbe, s ekként elveszít, a 
mely részek épen legjobb hasznára lettek volna a szántóföldnek.

Ellenben ha a tragy.it a szántóföldre kihordás után azonnal, vagy lehe
tőleg a legköze'ebbi napokon egyenlő vastagságban elteregetjük, úgy a föld 
melege, aunak a kipárolgása behatással van a trágya alkotó részeire, s azok 
a helyett, hogy haszontalanul a Itvegőbe elszállananak, behatolnak a földbe, 
s annak termékenységét elősegítik. — Egész biztonságai fe lá llíth a t ju k  tehát 
a  tételt, hogg a  szántóföldön a  trágyán ak  kupaczokban  fen h ag y á sa  k á rá ra ,  
m íg ellenben m ielőbbi szétteregetése haszn ára válik a  szán tóföldn ek , következve 
a  gazdán ak  is.

Hogy az a trágya azután mikép van szétteregetve? a szántóföld miu- 
deu részére egyforma mennyiségben ju t-e ?  arra nem igen szoktuuk ügyelni. 
— Pedig ez sem egészen utolsó dolog, mert szép egyenletes termésünk az 
egész darab földön csak úgy remélhető, hogy ha annak minden része lehe
tőleg egyformán részesül, a trágyázás jótéteményében. — Azért szükséges, 
hogy a  trágyahalm ok egymástól, egyenlő távolságban és egyenlő mennyiségben 
vágassan ak le.

Inkább képezheti azonban kérdés tárgyát, ha váljon a szántóföldön 
azétteregetett trágyát azonnal — vagy lehetőleg mielőbb, avagy csak hosz- 
szabb idő múlva, például a legközelebbi tavaszon volna tanácsosabb alá 
szántani? ngy használ--* többet a földnek az a trágya, hu mindjárt az ekével 
belekevertedk, vagy ha hónapokon át kőihad-rotliud szétterítve a szántőföl- 
dön, és csak azután ju t a föld alá? Erre nézve amilyen a szántóföld, olyan 
lesz a felelet.

11a például nehéz kötött agyagos talajú szántófölddel van dolgunk, 
aunak csak hasznára lehet a trágya, mely télen át kiterítve rajta, a tavaszi 
szántás alá porhanyóvá, puliivá válik, mint a viasz, melyet ujjúink között 
ide s tova forgatunk: szükséges azonban emellett, hogy az illető föld, me
lyet ekként léli köpönyeggel láttunk el, jól művelt, s a mennyire emberi 
munka engedi gyommentes föld legyen, mert gazos földre az volna a szét
terített trágya hatása, hogy alatta a kártékony gyomok szerfelett meg
erősödnének kifejlődnének.

Ugyanezen nehéz talajú földeknél még a trágya köpenyeg megakadá
lyozza azt, hogy a földet a szelek szerfelett kiszárítsák, s elősegíti, hogy 
a különböző légnemek, melvek mint a föld termékenységének alapfeltételei, 
abban kell hogy meglegyenek, könnyebben átalakulhassanak.

Mert Kovács Macska János a mióta szép lovakat hajtott, és nem járt
a szomszédba egy pipa dalműit kéregétől, csakúgy fogln gyről beszélt Zelina
M ihályijai, a koldus kútjával, kivel világos nappal ■■*zégyc illett is szóba állni 
s váltig szerette volna a komaságot is valumiképen visszamondani.

Zelina Mihály végre kapott az alkalmon, s bevadoltu Kovács Macska 
Jánost a bírónál, hogy szörnyű módon káromoltu az Istent, a magas hatal
masságokat, sót még a vármegyét is.

A biló ; Arvay István, komoly, tanult, szigorú, katonás ember volt. és 
sok oly dolgot és bűnt kikutatott már, a milyeneket a vármegye hadnagyai 
és pandúrjai sokszor egy esztendő alatt se tudtak kieszelni.

Kovács Macska Jánost tehát bnó elé idézték; a hamis rossz lelkű em
ber nem tudta, miért hivatták, hanem azért mégis félve állt meg a biró 
előtt, kinek kemény, szigora tekintete K"\ncs Macska János minden bűnét 
a nyelve hegyire kergette, csak éppen vallatni kellett.

A biró megszólalt:
—  Kovács Macska Jái.os! nagy dolgokat követett el az Isten és az 

emberek ellen ! ue is tagadja, mert élő tanuk bizonyítanak kend ellen.
Kovács Macska János gondolkodás nélkiii ijedten fe le lt:
— Én csak kölcsön kértem, biró uram
A biió egy pillanatra meghökkent, de aztán keményen riadt a vádlottra.
— Mit kért kölcsön: a káromkodást?
— Nem, a pénzt ! . . . — felelt zavartan Kovács Macska János.

(Vége köv.)

Nabüd k-polodelczom.
Fordította ZlsKÓ GYÖRGY.

Pri grflnta vertflvanyi jo te nájveksi protivnik ta tócsa. —  Po 
assekuialiványi s/e lebko toti bránimo nika malo ali tou assekura- 
livanyc dn szega inao je doszta kóstáló, ár je doszta trbelo plácsati. 
Pri tóm Vasvármegyőva vérsztva drflstvo scsé na pomoucs biti z-tem 
tálom, ka je z-prvim vogrszkim asssekuráliskim drílstvom (első ma
gyar biztosító-társaság) na ono gledoucs na tákse formo glibingo 
sztoupilo, ka ki je vérsztva drflstvi notri sztoupo i vu 12 lejt na 
tocso gledoucs assekurálivati, on nej szántó ka v s z á k o  le t o  pri 
vszákoin liraniski 35 krov popflscsenyé dobi, nego gda 12 lejt vő- 
pretecsé, ka sze notri plácsa, z-onoga csisztoga baszka de tfldi eden 
tao doubo. Kak vsze povszud, tak éti tfldi kak nájvecs vkflp sztou- 
pivsi assekuralivajmo, sztem tálom kein szebi kém blizsnyim szó na 
vékso potnoncs.

Ka na tocso gledoucs edno assekuráliskö drflstvo naj vu nasem 
járási tfldi sze gór posztávi, od Yasvármegyőszkoga polodelszkoga 
drflstva szem jász odszpodi podpis-zani gór pozván, i kak táksi z- 
táksov prosnyov sztoupim tiasega járása k-polodelczom, ka kak náj- 
vecs jih na eden mali gyűlés m á ju s a  (riszaoscseka) 3. dnéva pred 
poldnon 10 vőri v-Szoboto vu velko ostarijo sze naj potrdi.

Pomágaj szi szám, tak ti Bong tfldi potnore!
Muraszombat, 1887. velkoga trávna 26.

FURIAKOY1TS ZSIGMOND.

Gnojá csedno nüczanye.
Fordította : KOLOSSÁ FKItEKC'Z.

Vszáksa mestria i tak polodelszku tüdi má vnege regub*. na stere esi 
popolno nepázimo, nemreiuo racoin ilrzsati na nasega dcla blagoszlov.

Kasé Ifisztvo pouva márlio dela szvoje njíve, dobro i biidou. tak kak 
je  sto od szvojega öcsé vido, bro/.i tóga, ka b sze im-tl 10<> pobzkimi vérti
10 naislo táksi. ki bi zrok zuao (lati ouoini, zakaj d la vu vérrztvi kaj etak
i zakaj nej nacsi ; z-ednov recsjouv te najvéksi tao >/e je  n ivudo szvoje 
vszákdeué'iiye dele. ali necsciliw sz<*, jeli dobro tlela ali n•• j, jeli hiszek 
vcsiuí szvojemi vér.-ztvi ali kvár.

Vszaksi pazlívi v rt zná. ka esi ua nyivo vözvjzseni gnoj vcs.ts/i ali 
pa za mi kratki czajl razbrezuti dá. te nyírni J-olc baszni nytvi, kak c i ga
po tjéilni uu kii|iaj nihá, ali od tóga szi ga j** z.se vtrága pívmisláv:■ ti, za
kaj je  botig.se tak? i zakaj je  nej dobro ovak? Pa je  tömi jiko prouszti 
zrok. Gnój j«* tak na ha>zek nyivi, esi ono vnogo vszefelé liiftnato blágo, 
zsirovuo te kocsin o — z-koj je — zemli prijkda, z-uyouv vjedíua, esi sze 
gnojá táli i orátja zeni la kein bob* vküpprenn jsa jo.

Zuánio, ka je  na zemli uika nej sztáluo ; i tak esi gnój vö zvozimo 
v-kiipeze na nyivo. i íuTiizbtrczano gda tani níliámo, za pár dnévov od löfta 
po zpári i po poszühseuyej rávno t;:ksi táli vujdejo v-lült, steri bi nyivi na 
nájveksi baszok bili. — Ali esi pa gnoj, gda jo vö/.vozseui ua nyivo. vcsaszi 
ali koucömítr za kratki czajt ua gl:h raz.berczamo. tak z- mié toploucsa, 
nyéui zpár nazaj zadrzsí gnojá one Lile, sli-ri bi ovak v-liift odí-li i tak 
v-z**mli osztánojo, zeiulo pobongsa|o. — 'Vak zagvilsno vö lehko porejm o, ka  
esi sze gnoj na nyivi v-kü pczaj povrzse, j e  na kvár , esi sze p a  vcsaszi raz-  
breza. na haszek g ra ta  nyivi i tak  vérti tiidi.

Kak je  potom te gnoj ro/brcz.ni? ji h je naglíh szpalno po czejloj 
nyivi ? na tou jáko nepáz.iruo. — P i tou tüdi nej to nájziinye delo, ár
lejpi glilini zrász. giíhui jiouv szamo tak mámo csuka ti po ez. j lőj nyivi, esi 
vszáka grüda naglíh v/aívu to dobr.uito gnojá. — Záto j e  pa'rejbno, ka  sze 
kilpczi eden od driiyoya naglíh m orejo d ő li inetati i naglíh  sze razlrousziti.

Ziiamenitejse pítaiiye je  tou, jeli sze te ruzbrczmii gnoj vC'ímzi. ali 
k ik uájprvle, ali za eu dúgi czajl, deliem példo ua príses/.lno szprotoi;.* more 
podorati? — jeli tak baszni vecs zemli gnoj. esi sz.e vcsaszi podorjé, ali pa 
esi vecs míjszeczov razbrczaiio gníli i pihm-j ua zemli i szamo potisztoin 
príde v Zolii Imi? Na tón gledoucs, káksa je  zeni la. táksi botle odgovor.

Csi je  m. példo znuitna ilujcsua zemla, tisztoj de na véksi haszek ou 
gnoj. steri cz.ejlo zimou Ji-zsí odzgoraj ra/brezauo ua uy.*j, ár no szprotoi ja  
pod uyini rája, méhku grata ztinla kak vouszk, steroga mód prsz.tmí szemotá 
ohrácsanio; ali taksa zi-iuln, steroj etaksi zimszki köpeuik scsémo dati. more 
dobro zdclanu, od vsze travíne ineiitüvanu bidti, — ár sze ovak pod gno- 
jom travína ese.se bole pomore, e.-cse bole sze vkorní.

Taksoj z.smetnoj zomli je  te gnojszki köpeuik záto tiidi dober, ár ne- 
dopüsztí, ka bi jo  vöter vnejmar vöpresziiliso i naprej poinága ono, ka sze 
ti rá/Jocsni liifti, steri zemlé roduoszt zagvüsajo, v-nyej uuzáj zudrzsúvajo 
i na haszek preobracsüjejo.

Ka sze tak ouoga pítanya dosztája, je li je  huf-zuovitejse te razbrezani 
gnoj vcsaszi podorati, ali pa za köpeuik dugó odzgoraj ni háti ? — natou 
gledoucs nasz zemla opomíua z- zvojoj kaksosztjov, — ali ua tou vszigdár 
more vért paziti, naj gnoj te, gda je  prevecs mokér, nepodára. ár te piszuí- 
viti zacsue, tou hi pa pri pouvi na kvár bilou. MALI VÉRT.

hodo k-szouszidi pipo dohaim piőszit, je  szamo tak z-z.onba gnesao Zdiua 
Mihályion, z-tem kodisom, z-kém ga szvetli déu szram bilou guesati, i czilou 
bi rúd botriuo ni kak uuzáj povedo.

Zelina Mihály je  na szlednye najso priliko, i obtouzso je Kovács Macska 
Jánosa pri birnnvi, ka je  sztrasno bláz.no Boga, viszike hvlásztníke, geto 

| escse i vármegyőv.
Birouv: Árvay István je  ouniuren, vucsen, sziguren cslovik bio, kak 

eden katana i doszta táksi dejl i greha je  zse vözgrüntao, stera szó várme- 
győva hadnagyi pa paiidurje dosztakrát ni edno leto nej znali szpametüvati.

Kovács Macska Jánosa szó tak pred birouva pozvali, i jálne hűdé düse 
cslovik je  nej znao, zakaj szó ga tá pozváli, ali zito je denok trepeto, da 
je  pred birouvom sztao, koga trdi, sziguren pogléd je Kovács Macska Jánosi 
szaki greh. steroga je vcsino, ua jezik prioeszo, szamo ga rávno szpitávati 
trbelo. liirouv je  pregovoro:

— Kovács Macska Já n o s! veliko liiido delo szte vcsiuili prout: Bougi 
i 1 ütiim! niti netájite. ár zsivi szvedoki szvedocsio prouti vám.

—  Kovács Macska János brezi tóga ka bi szi zmiszlo ka je  odgovoro:
— Jasz szám szamo na pouszodo prószo, goszpou birouv.
Birouv sze ua meguyeno zoszago, ali zatém sze pa trdo zdro na ob- 

tozsenoga :
— Ka «zte prószili na pouszodo: bláznoszt?
— Nej, pejueze! . . . odgovoro je vnejmar Kovács Macska János.

(Kouecz pride.)



Ami tehát azon kérdést illeti. hogv váljon hasznos,abb-e n szétterogo- 
tott trágyát a/onnal ulásyáutani, vagy pedig hosszabb időn ót a szántóföld 
felületén takaróul hagyni? erre nézve a körülmények jelelik ki. hogy egyik 
vagy másik eset volna-e a föld minőségéi-' tekintettel t-«n.-íc-<*-:»!•!>. :irr;i azon
ban minden esetben ügyeljen a gazda, hogy az a la szántás olyankor ne tör'eu- 
jék , midőn a trágya nagyon nedves, mert ez által unnak megpenészedése 
idéztetnék elő, ami ismét a termés hátrányával járna. KIS GAZDA.

Helyi és vidéki hirek.
K ii f f o i r  í r ó n ö rö k ö w  Magyarország leendő királya jelenleg So-

mogyviírm-gyeb. ii B izeiie/en gróf F -dptics Tus-dió vendége, hol vadászat
czéijáhol több napig tug tartóikud.ii. Y.»|.ib m ö.öiu fogii.ítj i el minden 
magyar ember szivet, midőn látja hogy a leendő magyar király annyira 
szereti a királya iránt mindenkor ptddás hűséggel viseltető magyarokat, mi
szerint minden kínálkozó alkalmat m gruga l. hogy min d többször tn ígva- 
rok között lehessen. Tartsa I>teu benne mindenkor ezen irányukban! jó 
indulatát !

— i z  n jo :M “/.o/,.i s befejeztetett, Mii.-aszrnb.it utr/íi visszanyerték 
ismét előbbi békés csendes színezetüket; nn-g-züiit a sok éretlen suhancz
fület hasogató sikoltozása.-------Az erédméoyre szomomun kell visszatekin- |
tenünk, amennyiben nagyon meglátszik azon. hogy a fiatalság nupról-oapra j 
satnyább gyengébb lesz de különösen gyenge volt ez alkalommal, amidőn j 
a kö/.tndoin o-nlag mostoha 1865., 1 8 6 6 , 1867. évek szülöttei lőnek előállítva. I 
Vizsgálat alá került közel 14()0 ember, kik közöl a közös lrids a reghez 100, . 
és a honvéd éghez 33 egyén iett volna besoroz .m id; a honvédség ugyan j 
megkapta a maga jutalékát, de a közös hadsereghez 4ö-al kevesebb került, j 
mint kellett volna A negyedik korosztályból 12 maradt benn. s ezek közül | 
f> Ilős és családos. Szolgáljon ez intő példáit a szülőknek, hogy ne enged- ' 
jék  gyermekeiket addig nősülni, inig a 24. életévet b- nem töltötték.

— H i i la s s y  D ió m é i  megyés püspök Öméltósága az ikervári tüz- 
kúrosnltaknak felsegélyezésére 100 frtot adományozott.
„ — I*á|»i»,V K á r o l y  muraszombati kir. járásbirósági telekkö'.iyvvezető

Öuagy méltósága, az igazságügy miniszter által előhaladott koránál fogva 
nyngdijaztatott; a bíróság Pápay Károlyban egy lelkiismeretes és vasszor- 
galmu hivatalnokot vesztett, mint ilyennek őszintén kívánjuk, hogy a jól 
kiérdemelt nyugalmat minél tovább élvezhesse.

—  K é r e l e m  a  le lk é s z e k  é *  t a n í t ó k h o z .  Kinyílt u tavasz, a 
termeszét örökké vidám dalosai, az éneklő madarak visszatért k nagy út
ja iró l és csicseregve töltötték meg az erdők, berkek, kertek és mezők mind"ii 
zegét-zngát, hogy maguknak békés otthont, hogy az embereknek hasznot 
szerezzen. t.-leslegis itt az en< kló madaruk hasznosságát bizonyítanunk, ezt 
önök, uraim, igen jó l tudják, de tudják azt is. hogy pajkos gyerköczük min
den kigondolható módon pusztítják ezeket u kedves, hasznos állatkákat: 
fészkeiket, elrombolják, tojásaikat elszedik, csapdaira fogják; fe lk érü n k  tehát 
minden érző emkert, a  k  itek ti gyennekvih ígra /tűnni etekéig  be fo ly ása  van : { 
ip arkod jék  minden módon m egakadályozn i az éneklő m adaruk to já sain ak , 
Jész k > m ek liiegrongiilását és elpusztítását.

— l 'd i t iu t  g y e r m e k .  Jónás István predauóczi lakos lő  éves fia | 
Dobráu iskolába járván folyó hó elején egy alkalommal az erdőbe ment és j 
ott pisztolyával lövöldözött; észrevétetvén azonban a/, erdőőr által, ez e l- Í 
vette pisztolyát s egyúttal a dolgot a fin tanítójának is bejelentette. A fin | 
e naplói kezdve, valószínűleg a büntetéstől félelmében, elbujdosott, s eddi- | 
gélé . lő nem került. A bánatos apa jelentést tett a szolgabiróságnál, hogy I 
köröztet."se iránt intézkedés történjék. °  i

I S á le s e l .  Sínké. Ferencz rogasóczi lakos Rogács Istváu nuszkovai \ 
lakóstul kölcsön kérte lovát, hogy azt magáéval < gyiitt szántásra használja. I 
—  Földjét szerencsésen meg is munkálta, midőn azonban délben haza felé ! 
menve a Leadva patak lndján keresztül haladt, rósz lévén a Idd, saját lova 
egyik lábával bob szakadt, s oly erővel rántotta magával Rogács István lo- I 
vat, hogy ez a korlát nélküli Ilidről a mély patakba esett, s a szenvedett I 
ütődések folytán még az nap elhullott. — A lovat 180 frtra becsülték. Ez i 
alkalomból f»dhasználjuk az alkalmat figyelmeztetni u községek elöljáróságát, 
hogy a kezelésükre bízott hidukualc jó karban tartásáról gondovkodjumik, | 
mert valóban botrányos az, hogy a községi f - i i i g v i t  ala i.iriozó hidak mi- ; 
lyen állapotban vannak; a legtöbbje nemcsak hogy korlattal nme-..-n ellátva, 
de padlói is olyanok, hogy a kocsival átkelés vesvelylvel jár. 1*. iig ha egy ; 
ilyen hídon, a Ilid rosszasága miatt szerencselleuség történik, a község elől- 
járós.-iga neme-ak hogy kártérítéssel tartozik, de még büntető eljárás alá is 
kerül, becsukják, mint valami rossz tolvajt; ugyanis a kihágásokról szóló 
büntető törvénykönyv azt rendeli, hogy aki köt-le/.vo van valamely hidat, 
vagy kompot fenntartani és az átjárásra veszélyes állapotban tartja, egy 
hónapig terjedő elzárással és 200 írtig  terjedő pénzbüntetéssel snjtatik. 
Es ezt nem is  kell a  hatóság előtt p an aszba adni, ezt a  hatóságnak tudni, 
és hivatalból orvosolnia kell.

M a g a s  é l e i a o r .  Nikola Magdolna delin..i lukósnö f. é\i ápril 
27-én 101. évében elhalt.

— A i n i i rasz o n a I» :s i i n y i lv á n o s  v á g ó h i d a k  az utóbb idők- ‘ 
ben ismét oly elhagyatott állapotba jutottak, hogy a husszemlével negbi- 
zott szakértő kénytelen volt ezekre a hat ö- ág terveimét felhívni, lnnék 
folytán a szoigabirósúg és n járás-orvos ált d megvizsgáltattak, s a járás
orvos olyformáu terjesztette elő szakvéleményét, hogy a mészárosok utasí- j 
tandók volnának arra, miszerint a vágóliidról a \ér levezetésére szolgáló 
csatornák vizhatlan mész használata mellett kiköveztessenek, s ez által meg- 
akadályoztassák, hogy a vérauyagok a talajba szivárogva a körléget meg- | 
fertőztessék ; véleményezte továbbá, hogy a mészárosok szigorúan kötelezve i 
legyenek a trágya anyagoknak a vágóhíd mellől minden egyes alkalommal í 
eltakarítására. Csak köszönettel tartozunk az illető közegészségügyi közegek , 
ily irányban is kiterjedő figyelméért.

— T c s M a n ó c io n  á p . ' i i  2 2 - é n  virradóra Czvetkó József kamrája 
aláásatváu, ounan ellopatott 12 db szoknya, 1 db női kabát, 2 pár viselt 
férfi czizma, 1 pár ujdonuj féifi csizma, 80 iteze zsir, 10 font háj. 2 db ásó,
2 kenyér, 2 liter tökinngolaj 1 db fenyőfa-láda, 2 db zsák; az összes e llo 
pott tárgyuk éltéke 72 frtra b. c ültetik. A cseudörség által megejtett nyo
mozás szerint a betörést valószín Illeg Zalaniegye határszélén kóborló czi- 
gányok követték el, kik azonban eddigelé inegtalálbatők nem voltak.

— K a in  m e g y e  v c n d v id é k é n e l i  inegvebizottsúgi tagjaivá a kö
vetkezők választattak, Tnriiiscbán ; Yugrincsics Boldizsár, Keltz Gyula, Ko- 
czeth Antal, Sznlay István, Németliy Ferencz, Grazsanovics Antal. B<-lla- 
tinezou: Mocsáry János, Koczeth Mátyás, Vlasics Nándor.

— V é r e s  v e r e k e d é s .  Sepsi nevezetű, a sárvári állomáson levő 
pénzügyőr az ottani sorházban összeveszett a pecöli biró fiival, s f.-lhevült 
állapotban kardját, kihúzva, oly súlyos csapást mért a felhevült ember fe
jére, hogy annak kopouyacsontja összezűzódott; életben maradásához semmi 
remény sincsen. A pénzügyőr letartóztattatott és a sárvári járásbíróságnak 
átadatott.

Doniácsi i zvünszki glászi.
—  R u d o l f  í r ó im  ö r ö c s n i k ,  Vogrszknga országa prisesztni krao 

í 7.o zdnj Somogyvármeiryövina na illeszti Berzniczi (írni Festetich T issilona 
gouszt. gd<* do sze za jagriue velő vecs dnévov zdrzaávali. Zaisztino r:;dos/t 
obcsütj vszákoga vogrszkoga csloveka szrdezé, gda prevídi. ka le p is.-.s/tni 
vogrszki krao tak lübi, prout? králi vszigdár z-példov szkázano doszt ,aouU  
jo í te vnngre, ka vszáko príliko zgrabivsi, ka uaj kuk n ij v.;cs more med 
tiuii v.iiigii prebivi.li. Zdrzsi Boug vu nyem prouli naui oue Jobre náklmo /.li.

—  W aliiísiM xK a M e l l i ic g a  je  oprávlena. szobocske vilicze szó na- 
záj doubile pá szvoj prv.jsi miroven sztan, konecz je  velike. ne--ej . |arme, 
jnvkanyi stero jn tini vüham nej dobro dj.íio. N« z-b ranv. sze /salosztno 
m.z.ij zgledneu.o, na kul'.o sze da viditi, ka U  n.buléz.-u o'í daéva do dnéva 
hzIhIm i giugava gracsüje, s/laba je  bibi ta mladézeii v-zd :j. gda szó ti vu 
1865. 18(16. 1867. leti rodjeni naprej bili posztávleni. Na vizito ji  bilou 
szkoro 1400, steri bi s/.e moglo 109 kat-anov, i 33 bomédov nolri vzéti, 
— honvédje szó doubili te szvoj racsun. ali za katane ji 48 menye notri 
vzélo, kak bi trbelo. Strtoga kiásza ji 12 osztatn. i imd tnni ö o/seuyeni, 
ki Z.se dee/.o t Lidi ni áj o. Sztarisam uaj bode tou na példo. ka uaj szvojoj 
deczi nedopüsztijo zseiiidev, dokecs nede 24 lejt- popolnoma vő s/.tara.

I l i d a s y  L íá r u é i  vármegyöszki milosztiven pü-tpik szó  na ik er
vár vészi dojpogorejtio sztran na pomoucs 100 raiuski dali.

— P á p a y  K á r o l y  szobocske kr. birovije grüntni férer szó od mi- 
ni-zterimua sztran za volo naprejidécsega sztaroszti v-peuzi.i djáni, — bi- 
iovija je  V-Pápay Károlyi ednoga düanoga vejs/ta szkerblenoga rzlüzsbe- 
nijka zgibijla, ~ kak táksemi z-vörnon tálon Zselejmo, ka tou po dobroii 
vrejdno pocsijvanye escse kak náj duzse zsijvajo.

— P i o s i i y a  f a r a r a n  iu o  ^ k o l n l k u n !  Szprotolje sze vömlperlo, 
sze je veszélo, popejvani vticsi szó nazáj prisli od nyuve velke potij, iuo z- 
csergeteuyon szó szpunili lóiig, ograde, nyíve s/.aksi kout ka bi szebé tan 
mérno dornovino. lüsztvi pa ha szék perne-zü. Nej je  tü zdaj potrejbuo, pa. 
ló pojiejvaue vticse haszek tü szvedocsili, tón tak dob o zuajo, liki tou tüdi 
zuájo, ka razbiászta decza sze vö zmijszlijo, ka lüblene uüczne vticse vö 
odprávlajo, gnejzde razlüjcsajo. Iiilicze vö szpogyemléjo, — szkopeze posz- 
távijo. Záto gór oproszimo szaksega csfttnoga csloveka. steri na deczo kákso 
paszko májo, ka uaj szaksen tálon sze tá terdijo, ka tej popejvani vtiesau 
b;licze gnejzde v-mirovesiui bodejo.

— X g ü b lr i io  d r j í c .  Jiínás Stevana szin z-Predanovecz 15 lej! sztár 
je  na Doubri v-soulo odo, — ete mejszecz perve dnéve je  tan vö v-loug 
sou szpisztolov szí rejlat. stero je  tan logár v-pamet zöu, í no od nyaga pis/° 
tol.1 vkraj zöu, dele jo pa nyegomi skolniki notri povedo. Pojep je od tóga 
dueva mao znankar sze od kastige bojao sze ni kan szkrüo iuo do szejga mao 
je escse nej naprej prisao. Zsuloszten ocsa szó pri politi.skoj biroviji tou 
ponlek nyagvé kurentáczie volo notri zglászili.

— X c iiz r e c « u . Sinkó Ferencz z-Rogacsavecz je  na poliszodo proszo 
nd Rogács Ivána nyagvoga konya, ka bi z-oböma vrét v-küp.r orao. Zom- 
lou szi je tüdi szrecsno z-ourao, kak perti poudnyévi donion sze szprávla, 
ino prejk ledavé zsenó po mouszti, steri j« iagoji bio, tak ka nyagov kony 
je  z-eduov nogouv notri szpadno, ino sztáksov inoesuyouv je Rogács fstvá- 
novogft konya tüdi szebon potéguo, ka doj z-mouszta v-globoki potok je 
szpadno, ino od dobleni vdárezov je escse tiszti déu vesznoío. Konya u h  l8 ') 
i,.inski gór saczajo. Tó pont szi prijliko zemeiuo veske poglavárá o nnij- 
nati, ka pod szvojin rókán náj szkerb májú, ka do mosztéve v-dobroa rédi, 
záto ka je zse szrainota, ka veske moszté v-kák.«oj roké szojo ino nihávajo, 
náj vecs mejsztaj nej szamo ka naucs proimics uejmajo, nego poói szó tüdi 
táksi, ka po tiszton prejk iti jo uavarno. Iuo esi na tákseii mouszti poulek 
tóga sze knksa ueszrecsa zgodij, veski poglavárje nej szamo, ka szó za kv.ir 
duzsni dobro sztát-i, liki zviiutogu escse pod strof prijdejo, kak káksi Iagoji 
tonvaj. pouleg steroga pravdena knigi tak právi, nka sto j•; káksi mou->zl, 
ali broud gór derzsati, zavé/.ani* ino tiszto v-nevarnou deli derzsij — do 
i'den mejszecz temlicze ino 200 raiuski pejuoz kastige sze b-jko na nvega 
vö oszouui. Ino fcakse n incs nej terbej pri biroviji notri touzsili záto, ka 
birovija tákso delo od s/.voje csészti s/.tran szama more pokastigati.

ní-il^i SM itek . Mikola Magda z-Doliue, stera je uprila 27. dnéva 
mrla je 104 leta S/.tara bijla.

— f iz e b o c s k c  iim s/.nicze szó tóga szlejdnyega czajta zse tak zapüs- 
csan-' b io. ka na té sztran zaviipaui gorpazoijk szó zse notri biroviji glá- 
R/.ih mogli. Na tou je  politiska birovija z-váiniegyöszkou doktoron tlelo 
d.ila pr gl> duoti, ino na stero szó vármegyöszki doktor tákse misb jnye notri 
dák, ka bi meszárje duz-sni bilij vö z-mes/.nicze tecseni krv sztran kanális 
rediti iuo tou vö z-kamlati, ka bi szten zádava bijla, ka bi kerv sze nej 
notri v.zemlon s/.czedijla. Nudale ka bi meszárje duzsni bilij gnoj «.! mesz- 
nic/.e po sz.akseu kláuyi vkraj szcsisztiti. Szamo szmo zaválnosztjov duzsni 
biroviji sztran v-táksem szkoncsávanyi za pas/.ko.

Rohonczi Yasvarmegyövi zsivé eden poulszki de- 
lavecz po iuiéui Telianics Ferencz, steri je  zse 101 lejt sztár, zsena nyerni 
tüdi zsivé, stera zdaj 89 lej sztura, — te náj íztarejsi szin nyin je  65 lejt 
.sztár. V -deli je  tan nájlepse, ka tej lidjé na sztaro-szt gledoucs escse szarni i 
szvoje goricze delajo.

T c^n u m ovczí april 22-loga dnéva na zourje szó Czvetkó Józsefovo 
kámro jiodkopali, iuo od tisztecz 12 gyauk, eden zsenszki kaput, dvá pára 
csrejvlov, ed ne uouve lacse, 80 stücz masztij, 10 flinta spej.i, 2 lopati, 2 
krüja, 2 litra tikveuoga olija, edno lado, 2 zsakla vkradnoli, czejlo blágo 
je  na 72 rainska saczano. Po zsaiid;írszkou glászi szó tou znauk .i czigúnye 
mogli vcsijnoti poulek Zalavúrmegyöszkoga határa, stere szó escse nej mogli 
gór nájti.

/ a b t v á n n e y y i i i i  ua szlovenszki kráj szó za vármegyöszke bi
zottságé tagov obrani Töruiscsi: Vogrincsics Boldizsár, Keltz Gyula, Koczet 
Antal, S/iilay Istváu, Néinethy Ferencz, Grasanovics A utal; v-Böltinczi: Mo
csáry János, Koczet Mátyás, Wlassits Naudor.

— ID obro  !  Te mii u Sándor z-Kustanovecz sztojécsi je ete
nieiszecz 14-toga dnéva z-Gradistya vecs üdén derva oudo za 30 raaiski 
Po pogodbi ino za pej nézi mi je  áldomás tüdi potrejben bio, ovak bi szenye 
nancs nej dobro bilou. Ternlin je  v-radoszti, ka dobro szenye napr.ivo, sze 
dobro iiapüo ino perti doumi je  po ponti zaszpao, ka tan bi szi malo po- 
csino. Da sze gorporbüjdo, ti.szto zsaloszt je  vido, ka sze nej szamo sze vü- 
naszpao, nego te dobleni 30 raiuski szó tüdi vö z-zsepa zaszpali. Je li  s/.o 
nyeim vkradnoli, ali jo  zgöbo, nevej povedati.

~ .  f t,<“pvíiv*  K i j l l t e .  Po irnéui Sepsi v-Sirvári s/.lojécsi finauez szó 
tan v-sorhazi szvado od Peozöl v. sznicz riftara szinouvoii. ino v-csemerei je 
szvojo szablo vopoteguo ino sztáksov mocsjouv jo ua ovoga glávo notri v- 
szejko, ka zsivlejny, uejga vüpanye. Financza s/.o doj zaderzsal, ino prejk 
sarvarszkoj biroviji dali. 1 ’

■ ■ “  í ” * "  |*.‘l i . . l i - i ! i i i . . | j ,  v r e t i n a  T-MmbucninmlMim. N» S m I- 
mc/.l szó tndl (i»r imjsll potioleuiuszko vrotiuo, na »t«ro kBnNnicto sztran

” *  'JP 0 #b.0CS““J'e g y ili vészi. S tic  vrétin., sze zse lttszUo o.l vecs lejt 
mao szebe poniaga. J



— I l j  p e l r o l i  u in f o r r A *  M u r n fc ö .b e u . A peklenieeai petróleum
j á n  mérnöke S*.loie*án is fedezett fel petrolenmforrást, amelynek megvé
telére szép ajánlatot is telt a községnek. E  forrásból a nép már évek óta 
látja el magát világító anyaggal.

_  M a g a s  é l e t k o r .  Rohoncznn — Vusvarroegyeben — el egy iolil- 
mives ember, nérszerint Tehanics Ferenc*, aki már 101 éves; neje szintén 
éleiben van, s jelenleg 89 éves, s legidősebb fiuk 65 éves. A dologban a 
legszebb és figyelemre méltó az, hogy ezen emberek, daczára előrehaladott 
életkoruknak, még szőlejüket aajátkezfileg művelik.

— A a z e m b e te g a é g e k  r a g á ly o z á a á n a k ,  terjedésének megaka
dályozása czéljábtil 17346. sz. alatt a magyar kir. belügyminisztérium egy 
rendeletet bocsájtott ki, amelyben kimondatik, hogy .más vidékre hosszabb 
időre eltávozó munkásokon a szemvizsgalat ép úgy hajtassák végre, amint 
az a hazatérőkön* szintén végrehajtandó; tőlünk körülbelül 4t)'IO ember fog 
elmenni az ország különböző részeibe aratási munkálatokra; ezeknek meg
vizsgálása részben indokolt volna, miután járásunkban itt-utt mutatkozott 
már az egyptomi szembetegség. Most már kiváncsiak vagyunk arra, hogy ná
lunk, ahol 30 ezer ember között egyetlen egy körorvos sincsen, s különben 
is az egész járásban csak két orvos van, — hogyan fogják ezen rendeletet 
végrehajtani? Sehogyan sem, mert lehetetlen, lehetetlent pedig ember 
nem teliét.

— A tehenek fejes alatti nyugtalanságáról. Némely tehén azon rósz szokásán, 
hogy fejős alatt nyugodtan állatii nem akar, mi miatt a már kifejt tej gyakran kiömlik 
vagy bepiszkolódik, legkönnyebben úgy lehet segíteni, hogy a tehén keresztcsontjára egy 
lehetőleg hideg vízbe mártott ruhát teszünk, mire egész nyugodtan hagyja magát megfejni.

—  .I li  a z  orvoHM&ga a  l o v a k  k ó l i k á j á i i a k ?  Nálunk, ahol 
állatorvos az egész járásban nincsen és ha marhánknak, lovunknak valami 
baja van, tehetetlenül ide s tova kapkodnak, minden jó  tanácsot jó meg
hallgatni, hogy szükség esetén a bajon minél gyorsabban és biztosabban .se
gíteni tudjunk. Egy tapasztalt gazda beszéli, hogyha v alam elyik  lova L.í- 
likát kap, következőkép szokott eljárn i: A lovat hideg vízzel, — és pedig 
amilyen hideg vizet csak kaphatni — leönteti tetőtől talpig 3 —4 vederrel 
mindaddig, mig csak a lő a hidegségtől reszketni nem kezd ; ekkor aziuán 
neki állít három erős embert és mindaddig csntakoltatja, mig csak nem gő
zölög ntánna; most izután a hasaalját megdörzsölt'-ti jő erősen terpetiu 
olajjal, utána újra jó l megeautakoltatja és végül jó meleg pokróczczal, -  
vagy akármi más meleg ruhával — leteritteti. — E  munka utáu a ló lel 
óra nmlva vidáman eszik, mintha sohasem lett volna baja.

— V irg il  ivó**. A szombathelyi egyházmegyei r. katli. tanitó-egyesület 
tótsági köre f. évi május hó 11-én délelőtt 9 órakor Szent-Ilonán a népiskola 
helyiségében tartja tavaszi körgyülését, melyre a tisztelt tag urak és tan
ügy barátok ezennel tisztelettel meghivatnak. —  A gyűlés tárg yai: l-s/.ör. 
Elnöki megnyitó. 2-or A múlt őszi körgyülés jegyzőkönyvének felolvasása. 
3-or Elnöki jelentés a kör félévi állapotáról. 4-er A számvizsgáló bizottság 
jelentése. 5-ör Értekezés „a pontos iskola-látogatást, illetőleg az 1868. 38. 
t. ez. 4. §-át hogyan lehet legczélszeriibbeu végrehajtani* ez. tételről, előadja 
Somogyi Kelemen, (i-or Az ének tanitás sikeres tanithatásának módja, — 
— előadja Pusztai József. 7-er A kÖzp. bizottsági tag részére megszavazott 
és az iskolaszék elnökei által befizetendő 2 frtnyi dij beszedése. 8-or In 
dítványok. 9-er A jövő körgyülés helyének, idejéuek és tételeinek kitűzése.

Tissináu, I8á7. ápril 26-án. V ö l g y i  F e r e u c z ,  a kör elnöke.
Gyűlés után közös ebéd az ottani vendéglőben.

O uc-i b o le z iio s z t  naj sze prekráti i dalé ne razstirjáva, je  mi
nisztérium pod nrov 17.346 edno zrendelüvanye vö duó, vu s te rom je  vö- 
povejdano, ka oni „ka na dugsi ezajt odidr. na delo, oucs vizitálivanye sze 
„ad 'nyírni ino <* tnk doperneszti, liki na<l ouiini ki doinou prido;8 od nász 
okouli 4000 lűdi íulide v-országa vecsféb; m.-zta u;> koszidev, na zsétvo. 
zselno bi bilou té vsze zviziterivati. ár szó te egiptanszki oucs boleznoszt 
v-nasero járási /.se szkázala. Zdaj szmo na tou zs-lni. ka pri nasz med stiri- 
deszét jezérmi lüdi uancs ednoga kördoktura nejg.i, de v-c*ejiom járási 
szamo dvá doktora jeszleta. kak de sze moglo tou reudelüvunye doprneszti ? 
Nikako nej, ár je  ueuiogoucse, ncniogoucsnoszt pa cslovik ncmore doprneszti.

— X e a n ir o v n o s a l  líi'íiv  |>o«2 i lo j i lv o v . Na onoj lagovoj segej 
uistere kravé. ka ona pod dojitvov r.escse mirovno sztáti, za koj volo sze 
zse to vö podojeno ml* jko vnogokrát tá razlejé ali vkiip zaszmetli, je naj 
lezsej tak pomágati, ka kravi na kri/.secz (obri kucstov na hrbet.) eden v- 
mrzlo vodou namocsani falat gvanta deucmo, nakoj sze oua czelou mirovno 
podojiti dá !

— j e  z a  v r á s z t v a  k o n y K z k o j k e ls i i i .  Prinasz gde vu czej-
lom járási knrschmida nejga, i esi zsivincseti kaj fali szem tam dresemo i 
za vsze lovimo vszáki tanács dobro pos/.lühnoÜ nioremo, ka v-potnjbnoiu 
vrejineni v-nevouli kak uáj bitrej zagvüsno poniocsti moremo. Edén gazda 
•fovori, c i nyegov konv knliko dobi, oh  etak dela: kouya z-inrzlov vodov, 
i kak uajbole nir/.lov vsze od teinena do poplátov dőli polejé, 8 — 4 vejdra, 
i tecsasz poleva dokecs je tömi konyi tak nej mrzlo, ka tieptese, po etom- 
toga pa k-ezuj posztávi tri inocsue moske i tecsasz ga dá r:bati. ka szpár 
zsnyega ide, — po etom pá csrvou odsy.podi nyerni dá 2 terpentins/.kim 
olijom dá z-ribati, pali ga dá po czejloin t<• j  1 i z-ribati, i na szlednye /-dobro 
toplov koezov, ali z-káksi sté drügim toplom gvaiitom pokriti. — Po etom 
deli te kouy za pou vöre zacsne jes/.ti, tak dabi nyerni nigilar uikaj nej 
falijlo.

— I g e n  f i  K i t e l t  la p lá i 'K im k  «  . . í í i a n á m  nS“  legutóbbi szá
mában valószinüleg téves értesülés alapján llácz Jánosnak a törvényszék ál
tali íelmentetése alkalmából egy pár megjegyzést ereszt meg. a melyeket 
észrevétel nélkül nem hagyhatunk, annál kevésbbé, mert mi jobban, — mi 
.alaposan ismerjük a helyzetet Ilát bizony az nevetséges szereesenmosakodás, 
mintha az „áldozatot* községbiró utódja reászedte volna, s ezen reászedés 
alapján függesztette fel a —  különben notórius kortes - lószolgahiró; mert 
ha már most nem is mondjuk, lé gy a reá bízott pénzeket Bácz János el
sikkasztotta, de azt, nem hallgathatjuk el, hogy liáeznak mint egy példátlan 
hanyagsága, — a közügyben valamit tenni sem akarattal, sem tehetséggel 
nem bitó községié m i ok. — számadásai a legnagyobb rendellenségben voltak, 
a mit igazolnak a község e tárgyban hozott, megyelmloságilag is helybenha
gyott határozatai. Midőn llácz Jáin-s utódjával Széli Niil-aíylyal érintkezésbe 
lépett, M>'r akim - f e l  volt fiit/geszire, és nem Széli feljelentése — még ke- 
véshhé ellenzéke érzelmei foly ón; részint mert lukit az  ellenzik je lr e  innja, 
sokkal igénytelenebb és kevésbbé érdemli meg a figyelmet., hugysem érette 
a notórius kortes lőszolgahiró hivatalos hatalmával visszaélne, részint és kü
lönösen mert az a notórius k« rles lőszolgahiró egyike Vasvármegye Iegreml- 
szeretóhb, legmunkásabb szolgalmainak, a ki m ai tűrte és nem fogja meg
tűrni, hogy holmi lláczféle emberek a „városbirö ur* és „llerr Hürgermei- 
ster8 hangzatos czimzések andalító I ( nyomása alatt — hivatalukból folyólag 
vagy semmit, vagy részül cselekedjenek. — A mi végül a lőszolgabirót mint 
notórius kortest illeti, hát ez bizony mint párt-ember „a milyen a jó nap, 
olyan a fogadj isten*-féle modorban megtesz minden törvényiem  lehetőt néze
tének érvényesítése mellett, de azt hisszük, hogy ez nemcsak Apponyi, Ug
rón, Moesáry s utóbbi uraknál Imádul erény, hanem általiban polgári jog-, 
helyenkbi! férfias kötelesség. Ebből meggyőződhetik a t. kollegánk, hogy az 
egész llácz aerára azon időtől fogva, midőn „fényes győzelmet aratott a füg
getlenségi párt Muraszombatban Ilár/ János városiménak, pártunk reiulit- 
hctlen tagjának egyhangú megválasztásával* egész addig, midőn „e királyi 
törvényszék a méltatlanul meghurezoit üáeznt teljesen és véglegesen felmen
tette* — ily irányban kár volt nemcsak az időt, sót még a nyomdafestéket 
is vesztegetni.

B i i r i l c t C M e k .

688.887. «úm. Arverési hirdetményi kivonat.
A muraszombati kir. járásbíróság mint telekkvi hatóság köz

hírré teszi, hogy őzv. Színit/ Istvánné végrchajtatónak —  Dervarits 
István lehoméri lakos végrehajtást szenvedő elleni 57 fit 50 kr. tő
kekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében fi szombathelyi 
kir. törvényszék a muraszombati kir. járásbíróság területén lévő Le- 
homér község határában fekvő, a lehoméri 3. sz. tjkvben foglalt A. 
I. 1— 68. sor- 14. házszáinu 15|8 telek és megváltott irtásbirtokból 
alperes Dervarits Istvánt illető 3|32-ed részre az árverést 375 írtban 
ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a feuucbb 
megjelölt ingatlanok az 1 887 . é v i m áju s hó 11-ik  n a p já n a k  
délelőtti 10 órakor Lehoinér községben a községbiró házánál meg
tartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is 
eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárának 10 
°|0-át készpénzben vagy az 1881. 60. t. ez. 42. § ában jelzett árfo
lyammal számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333 szám 
alatt kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-óban kijelölt óvadékké
pes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni avagy a bánatpénznek 
a bi lóságnál történt előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű el
ismervényt átszolgáltatni.

Kelt Muraszombatban, a kir. járásbíróság mint telekkönyvi ha
tóságnál 1887. február 19-én. AGUSTICH, kir. jbiró.

39:;8 86. Árverési hirdetményi kivonat.
A muraszombati kjbiróság mint tvi hatóság közhírré teszi, bo ŷ 

Császár íSánd. csekefai lakos vhajtntónnk ( ászár Józs. és neje Kozics 
Borbála végrehajtást szenvedők elleni 22 5 fit tőkekövetelés és jár. 
iránti végrehajtási ügyében a szombathelyi kir. törvényszék (a mura- 
szombati kir. jbiró'ág) területén levő, Gödörhöz község határában 
fekvő, a gödörházi 41. szánni tjkvben végrehajtást szenvedők tulaj
donaként felvett A. f  28. liszsz. 28. házsz. ingatlanra 611 írt a

2 9 liszsz ingatlanra 45 frt, a 3S3 liszsz. ingatlanra 50 írt ezennel 
megállapított kikiáltási árban az árverést, elrendelte, es Ingy a fen- 
nebb megjelölt ingatlanok a 1 3 3 7 . é v i  m á ju s ,  h ó  7 'é n  d. e. 10 
órakor Gödörház községben a községbiró házánál megtartandó nyil
vános árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is eladatui fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárának 
10°f„-át, vagyis 61 frt 10 ki írt, 4 frt 50 krárt és 5 irtot készpénz
ben, vagy az 1881. 60. t. ez 12. §-áhan jelzett árfolyammal számí
tott, és az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazság- 
ügyminiszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapirbau 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881 60 t. ez. 170 §-a ér
telmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiálli- 
litoit szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Muraszombatban, a kir. jhiróság mint tkkvi hatóságnál 
1886. deczember 13-án. AGUbTICH PONGBÁCZ, kir. jbiró.

\ \ Mána-czslli gyomorcseppek, S
jeles hatású gyógyszer a gyomor minden bán- 2  
talmai ellen, és feiiilniulhatlan az étvágyhiány, PP 
gyomorgyengeség, rósz szagú lehellet, szelek, sa- A  
vunyu felböfögés, kólika, gyomorhurut, gyomor- A  
négés, hgykő-képződés, túlságos nyál ka-képződés. A  
sárgaság, undor és hányás, főfájás (ha az a gyo- a  
mórból ered), gyomorgörcs, székszornlat, a gyo- 2  
mórnak túlterheltsége étel és ital által, giliszta, ^P 
lép- és májbetegség, úgyszintén arany-eres bán- £  

túlinak ellen.
E g y  ü v e g cs e  á r a  l ia s z n á la ti  u ta -  ^  

s i tá s s a l  e g y ü t t  3 5  k r .  ^
ár nagyban és kicsinyben: Ok

KÁltOLY 1
tkiildési rak

15 U ADY
a z  ő r a n g y a l h » » “  c/.imzett gyógyszertúrábau I t i ' i a n z i e r l u a i ,  ^

Morvaországban. a
aidiató Mnraszombatbaii : BÖLCS BÉLA gyógytárában a „Magyar Koronáim-.,“ * 2  

alauiint az ország minden gyógyszertárában. (45. 52—50;

Nyomatott Grünbaum Márk könyvnyomdájában Muraszombatban.
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