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A fehér rabszolgák.
T )f  tahin még a rabszolgánál is rosszabb sorsa van annak a szegény 

nyomorultnak, aki itt hagyja családját, pusztuló félben hagyja szegénységét : 
megszegődik és beáll kaszásnak.

Egyik kocsi a másik után rohan végig az utczán, férfiak és nők egymás 
hátára rakodva, ki örömében, ki bánatában, ki józanul, ki elázva rikoitozva mon
danak búcsút elhagyott otthonuknak. Megkezdődött Slavoniában, alsó Magyar- 
országban a kaszálás; egész mozgósítás áll be a járásban s pár nap alatt 
háromezer ember távozik el, hogy magának és családjának a téli kenyeret 
biztosítsa, s midőn az aratás kinyílik, ismét közel kétezer vándorol utánuk.

Igazán elhagyatott rabszolgák! Majdnem feltétlenül a kaszás-gazda ön
kényének oda dobva, aki annál könnyebben parancsol munkásának, mert az 
elég könnyelmű volt már karácsonytól fogva a most megszolgálandó bér 
számlájára költekezni annyira, hogy számtalan már 5 0 —00 Irtot felszedett 
arra, hogy majd a nyáron ledolgozza Ott azután emberfeletti munkát vé
gez; mig a nap más világrészben árasztja szét jótékony melegét, m ára sze
gény kaszás munkában izzad; s midőn már a nap ismét egy más világrész
nek köszönt be, hogy ott jó  reggelt mondjon, — a sze 'ény kaszás még 
mindig a mezőn vonszolja fáradt tagjait, alig várva, hogy azt az elcsigázott 
testet nyugalomra hajtsa, hogy a következő hajnalon újból kezdődő em ber
feletti teherbe/ erőt, kitartást gyűjtsön. E s az eredmény V — c —8 heti fá
radtság után összeszámol a gazdával s látja, hogy jó  szerencse, ha Icszol- 
gálta a már felvett előleget, s haza megy elhagyott rongyokba hurkolt csa
ládja körébe, nem lévén egyéb kilátása a közelgő télre, mint hogy — ha 
éhen nem akar elveszni — lopni menjen.

Szörnyű társadalmi betegség ez a járásnak mintegy tizedrészében! 
Hat, tiz hold földdel birö emberek azon szerencsétlen hitben élnek, hogy 
nem tudnak nmeként megélni, hacsak aratusia nem mennek, daczaht 
nak, hogy a legtöbbnél nviu dolog az, hogy egész nyári munkájából télre 
mi sem marad: a kaszás-gazdák sokat tesznek egy-egy koczkára: százakat 
adnak ki előre, sőt némelyek százakat el is vesztenek akként, hogy soha 
sem kapják he az illető munkástól; természetes igy, hogy a szerződésben 
azután úgy összekötözik annak a szerény munkásnak kezét-lábát, hogy akár
mikép forduljon, az idő mindig csak t. .. k fáj, mindig csak ennek véres
verejtékkel megszolgált napi béréből húznak le. Pedig ha gondolkodnának 
ezek a szerencsétlen emberek, ha fel tudnák számítani, hogy azt az ember- 
feletti munkát otthon hagyott szegénységük, elhagyatott gazdaságukra for
dítva, ezt pusztulásában megakadályozhatnák, s legalább itthon, családjuk 
körében élhetnének.

Elhiteti magával a legnagyobb rész, hogy földje mostoha, nem fizeti 
ki a fáradságot, a munkát, mit sem terem. — Nem úgy van az barátaim ! 
Fogjatok észszel és erővel, az isteni Gondviselésbe vetett bizalommal mun
kátokhoz és főleg dolgozzatok szorgalommal, megfogjátok látni, hogy az a 
kavicsos, homokos talaj pár év múlva, ha nem is fogja fáradalmaitok bősé
ges kamatját visszaadni, de mindenesetre jobban kifizeti megfeszített munká
tokat, mint a Slavoniábani kaszálás testet és lelket ölő nyomorúsága.

Robszki bejli szlüzsbeniczi.
Lthko escse od robszkoga szlüzsbenika lagnjesi sors má on szi- 

n.iák, nevolák, ki szvoje domácse, szvoje na nikoj idoucse ládanye 
etidomú povrzse, pouleg kontraktusa sze zglilia i sztoupi za kősz
eg — Edna koula za timi drügimi idejo, moski i zsenszke nanyili 
edu na drügoga plécsáj szidijo, k: vu veszélnoszti, ki vu zsalüvanyi, 
kiv-treziiosz:i, ki v-pianoszti gyufkajoucs zöme szloboud od szvojega 
doma. Zacsnola sze je koszidev v-Slavonii —  szpodnyem vogersz- 
koi országi, czejlo gijbanye sze je zacsnolo vu járási i za pár dné- 
vo odíde tri jezero lüsztva, naj kain szebi, kain tini szvojim na 
ziio krüli zagvüsa, i gda sze zsétva odpré, teda pá dvcj jezero od- 
id( zanyimi. Zaisztino szó oni vszi robszki szlüzsbeniczi!^ T°mi 
ga.di more podvrzseni biti, ki nyerni tejm lezsej zapovcdáva, ki je 
za oszta nemászti bio, ka je zse od koledni szvétkov mao troso za 
óm, ka de zdaj szlüzso. leliko na tolko, ka je zse 5 0 —60 frt vö- 
vz.o, ka v-leti dőli zaszlüzsi. Tani teda delo oprávla, gda na szvejta 
drlgi k raj in aj szuncze szvojo toploucso razsürjávati zacsne, teda je 
zse tömi koszczi vroucse na deli, — i gda szuucza na szvejta dril- 
gon táli sze notri pokloni, tón je tou gda zajde, te sziromák koszecz 
szvoje trüdne kotrige itak na mezővi za szebom vlécsi, komaj csáka 
ka to trüdno tejlo na pocsinek szprávi, ka naj ono moucs doubi na 
drflgo zorjo, na delo gledoucs. — I dokoncsétek? G —8 tyédnov sze 
trűdi rác-un má z-gazdom, vidi, ka je velika szrecsa, esi je dőli za- 

.... j ...... vü vzéo od gazdo, — domou potüje k-tim
osztávlcnim vrongye poitim szvojim blizsányini brez vszega, vidivsi 
tou, ka esi v-zimi od gládi kam on, kam ti nyegvi nede stéo vesz- 
noti. more kráduot iti.

Veliki tftváriski beteg je tou v-járása vu ednom deszétom tá li! 
Deszét plügov zemlé imajoucsi lildjé v-tom neszrecsuoni vörvanyi zsi- 
véjo, ka ne morojo nacsi zsiveti, esi na koszidev i zsétvo nedo síi, 
i ki zse uaprej vidijo, ka zs-nyiliovoga lejtesnyega dela na zirao 
ni ka ne osztáne.

Ti gazdi doszta dájo na edno ali driigo koczko, sztotine zdávajo 
naprej vő, i med nyimi nisteri sztotine zgübijo, tak ka je nigdár 
nazáj ne dobijo od delavczov, —  pouleg tóga v'kontraktusi tóga szi- 
romáka delavcza roké i nogé tak dőli zavézsejo, ka kákse sté vrejmen 
szlüzsi li vszigdár nyega bolij, vszigdár szí zs-nyagvi krvávimi zsöli 
oprávlenom deli zadovolscsino csiní. Gda bi sz> szamo premislávali oni 
nevolni lildjé, gda bi szi znali zracsuuati, ka tou premocsno delo esi

TARCZA.TARCZA.
Nőtáras és Mihály gazda beszélgetése a községi 

temetők felállításáról. (Vé8c.)
Mihály: Azután meg mennyi használható földterület lett most ez által 

haszontalanná!
Nótárius: Sőt ellenkezőleg, öreg! azon községekben, amelynek jóravaló, 

értelmes elöljárósága vuu, többnyire találtak olyan községi területet, a me
lyet előbb semmire sem tudtak használni, most egyesült erővel az egész 
község fel töltötte, helyreállította; s ép oly czélszerüeu használja, mintha 
100 frtot adott volna holdjáért. Hanem ez, természetes, csak olyau helye
ken történt, ahol értelmes és erélyes községbiró van, a ki nem adja be 
a derekát minden ostoba ember banda-bandáinak.

M ihály: Már azért sem kellett volna ezt tcuni, mert annak a szegény 
halottnak inkább lelkiiidvüsségére válik, ha a fára-te illetőben a templom 
m ellett uyughatik, mint az eddigi szokás ellenére máshová helyezik.

Nótárius: Gazd’un.m, szép tulajdonság a vallásosság, de csak az a val
lásosság érdemel tiszteletet és kedves az Isten időit, amelyik okossággal 
párosul; amit most ön mondott, azt csak az ostoba ember fogadhatja el, 
aki azt hiszi, hogyha keresztet vetett magára, már azzal rendbe hozta min
den dolgát az Istennel, aki nem gondolja meg azt, hogy hiszen elszórt csont
jainkat mindennütt az ó szent kezei takarják. Különben vallási tekintetből 
is nem-o helyesebb, hogy minden család halottja ott nyugodjék saját falu
jában, hogy igy az élők róluk gyakrabban emlékezhessenek?

A fáratemetöbe temetkezés igen sok visszaélésnek volt szülőoka, a 
mely most elmarad; hányszor lehetett tapasztalni azt, hogy a halottat ki
sérő rokonság a temetőből egyenesen a korcsmába tér búsulni, s a szent 
nap emlékére leitta magát, sokszor össze is verekedett; s azzal, hogy korcs
mába térjen be, némileg kénytelen is volt, mert lakása a szomszéd faluban 
lévén, ebédelni haza nem m ehetett; most azonban, miután minden faluban 
van temető, a temetésről haza térve, láthat kiki a maga dolga után.

Nótárius i Mihály gazdo zguesávanye od veski 
gorposztávleni czintorov. CKoiw„.)

Mih. Nadale koliko za nücz valou zemlé posztalo, ka bi potom nej 
/a nücz bilou!

Nőt. Sztarecz nacsi je  tou! vu oni veszuiczaj, gde rázumni dobri nap- 
/ejhodécsi poglavárje jeszo, z-véksega tála szó odébrali tákse meszto. stero 
je pryle nej za nücz bilo, tákse meszto na vozili naszipali, v-rédposzlavili i 
i zdaj zse tak pripravuo nücza, gda 400 frt dali za éden pliig. Ali tou 
sze je szamo vu táksi mesztaj godilo, gde rázumni riftar jeszte, ki neposz- 
lüse vszákoga uorcza.

Mih. Zse zatoga volo bi nej trbelo tou csiniti, ár tömi mrtveczi na 
zvelicsanyc szlisi, esi nyegvo tejlo vu fúrnom czintori lezsí pouleg ezérkvi, 
zdaj pa od iudasnyo uávade odsztopivsi ga v-driigo meszto deno.

Nőt. Drági moj gazda, lejpa lasztivnoszt je  tá vera, ali szamo to vere 
vrcduoszt je  priétna pred Bogom, stera sze z-csednosztjov prikapcsit; ka szó 
oni zdaj, vüpovedali. tou szamo oden neszpameten csluvik gór vzeme, — ki 
tou verje, ka sze je  prekrizso, ka je  sztem szvoje czelo delo vu réd posztavo 
z-Bogom, ki s/.i uepremiszli tou, ka nase tá rusztorjene csonté nyegve szvéte 
roké zakiivajo. Zvüutoga jeli je  pouleg vadlüváuya volo uej bogse, ka ti 
nasi mrtveczi vu nasem határi pocsivajo, ka sze ti zsivoucsi gos/.tokrát naj 
zsnyi szpomenéjo? Fárue cziutore pokápauye je  doszta nepripravnoga dela 
naprej pusztavwo, stero zdaj zse zaosztauyüje, kolko krát je  mogoucsno bilou 
szkÜ3ziti, ka oni ki szó mrtvccza .szprevájali, z-cziutora szó ednáko sze vu 
ostario síi zsalosziit, i na té szvéti dén szó sze zapojili i vecskrát szó sze 
escso zbili, i ka szó vu ostario síi tou szó mogli vcsiuiti, ár je nyihov sztan 
vu drügoj vészi dalecs bio, na obed szó nej mogli domou; zdaj pa gda vu 
vszákoj vészi jeszte cziutor, popokopi lehko eden vszáki ide k-szvojmi doumi 
na delo.

Mih. Csi szó nász z-cziutora uaprávov tozsili, za kákse potrebesine volo



Nagyon hibáztok, azt híven, hogy Tótsághan több , ,ii r v. mint a 
mennyi itt tisztességes inunkat találhat: egyes vidékeken sokkal r.r.l.b a 
népesség, mint nálunk, szükségünk van nekünk minden munkás-iro ide
haza és 4 - 5  ezer ember távozva — eltekintve attól, hogy nekimaguk- 
nak sincs hasznuk — akkor, midőn az egész járásbau "csak ' é . r 
munkabíró embert lehet találni, az összességnek, a közéletnek kárára 
válik még akkor is, ha nem tekintünk arra a szomorú tapasztala, hogy 
mindkét nembeli ifjúságunk remiesni az aratási munkálatok kózbenjasul el, 
a lelki életére irányuló minden befolyás és figyelem hiányában reisen ott 
vetkezi le azt az ismertető jelet, amely az emberi és állati <■!<■;.,zött a 
válaszfalat megvonja.

S e  higyjétek el, hogy a ti földetek legrosszabb, legliálathma! I'i'ú- 
háljátok meg, műveljetek, túrjátok azt a föblet, a mint az Klen tűi adta. 
mindjárt jobb véleményt fogtok annak termöképességérűl alkotni, i busá
tok. hogy ez a Slavonia sem tejjel és mézzel iölvö Kánaán és esz-rii mű
velés mellett nemcsak saját lakóit táplálja, kané........ lég li is .11111:11dődtők.
Bizalom a föld iránt, ahol apáitok egykor jobb létnek örvendettek, m mint- 
ha akkor más világ lett volna, hanem inért okosabbak voltak nálatnál.

Nézzétek meg a Hajna-melleki paraszt németéi, a fi-lliűkig ,. begv- 
tetőre vonszolja hátán a ganajt, melylyel féddjét, mogtcruiekonviti: óit nia 
elhelyezett, holnap a vihar, az osözapor lesodorja: do végül mégisdiadal- 
maskodik az akarata és nem kényszerül messze főidre vándorolva, p/iolás
nak hagyni békés otthonát.

Valóságos társadalmi betegség ez, amelyet legalább némileg útónt le 
hetne gyógyítani, hogy az illetékes hatóság minden törvónves módon tarkód
nak megakadályozni, miszerint az olyan emberek, akiknek itthoni.? van 
megmivélni való földjük, az aratási munkálatokra el ne menjenek.

Hirdetmény.
A vasmegyei gazdasági egyesület a szombathelyi iparkiíllitás-l egy

idejűleg folyó év szeptember 8-tól 28-ig terjedő időben .SzombatHyeii’ a 
Batthyány-ligetben és ennek helyiségeiheu díjazással egybekötött toyészál- 
lat- és mezőgazdasági termény-kiállítást rendez.

A kiállítás következő csoportokra oszlik:
I. csoport. Szarvasmarhák. Minden korú és fajú bikák, feheii'4 borjú

val vagy anélkül és üszők. II. csoport. Sertések. Minden korú és fan kán* 
és kocza, ugv szintén malaczok külön vagy anyjukkal együtt. I II . Oport. 
Szárnyasok. Az ide sorozható szárnyas, u. m. tyúk, híd, réeze, alamb, 
pulyka, gyöngy tyúk. IV. csoport. Élő méhek különböző rendszerű e szer
kezetű kaptárukban. V. csoport. Mezőgazdasági termények, u. m, hun, rozs, 
árpa, zab, tengeri (kukoricán), repeze, mák, borsó, bükköny, stb. takrmány- 
növények és ezek magvai. Komló. VI. csoport. Fonal-növények. Kender és 
len nyers és feldolgozott állapotban. VII. csoport. Kerti termények Nyári 
gyümölcs és szőlő. V III. csoport. Szeszes italok. Borok és pálinka. Szilvo- 
rium, törköly, seprő-pálinka.) IX . csoport. Méh termékek, u. m. lipes és 
pergetett méz. Mu lépek. X. csoport. Tejtermékek. Lágv- és kemény sajtok, 
vaj, túró.

i l t a  1 á 11 o 3 t u d n i v a l ó k :
}• A szarvasmarhák kiállítása szeptember 9-től l l - ig  ta rt; bejelentési 

határidő aug. 10-ig. Ezen csoport díjazására nagv arany, nagy ezüst, kis 
ezüst, bronz-érem, 100 db arany, 1(1 ezüst frt fog fordittatni és pedig:

a) községi bikák díjazására: 1. dij 12 db arany, 2. dij 8 db arany, 3. 
díj 4 arany, 4. dij 2 arany, 5. dij 1 arany.

b) magántenyésztők kezén levő bikák díjazására: 1. dij 10 db arany,
2 . dij G db arnny. 3. dij 4 db ars>»r. *• J:.i ° •“ ■•u.), *•».'«nj i ;»■ \..j .

c) tehenek díjazására: 1. dij 12 arany, 2. dij 8 arany, 8. dij 4 arany,
4. dij 2 arany, 5. dij 1 arany, (». dij 6 e. frt, 7. dij 8 frt.

d) üszők díjazására: 1. dij lü  arany, 2. dij G arany, 3. dij 1 arany,
4. dij 2 arauy, 5. dij 1 arany, G. dij 5 e. frt, 7. dij 3 frt.

2. A sertések kiállítása szeptember 9-től l l - ig  terjed, bejelentési ba
táridő aug. 10-ig. Ezen csoport díjazására 12 db arany és 3 ezüst Irt fog 
fordittatni és pedig tekintet nélkül a faj ivarra, 1. dij <; arany, 2. dij í 
arany, 3. dij 2 arany, 4. dij 1 arany.

3. A baromfi-kiállítás szeptember 9-től 23-ig tart, bejelentési határidő
aug 10-ig. Minden egyes fajból 1 törzs (1 kakas, 2 tyúk vagy egy hím és 
2 tojó, galambokból egy pár kiállítandó. Ezen csoport díjazására 1. dij 2
arany, 2. dij 1 arany, 3. dij 5 frt, 4. dij 3 frt,5. dij 2 frt, G. dij 1 frt.

4. Az élő méhek kiállítása szeptember 9-től 23-ig  tart; bejelentési 
határidő aug. 10-éig. 1. dij 2 arany, 2. dij nagy ezüst, 8. dij kis ezüst, 4. 
dij bronz-érem.

fi. Mezőgazdasági termények kiállítása szeptember 8-tól 23-ig tart; be
jelentési határidő aug. 10-ig. Minden egyes gabuaneinböl legalább 5 klgrm, 
•erti-magvakból fél klgrm állítandó ki, s a szükséges edényekről a kiál- 

! tó maga, vagy az ő költségén a kiállítási bizottság gondoskodik. Komlóból * I

hi domá na s/.voje szirom,istvo. na szvoje zap&sesenvói\sztvo ober- 
nov. i. tou bi od z.ipüscsenoszli ubrániii, i tak l>i domá med timi 
szvojimi zsivcli.

Vóksi tao tou právi, ka je nyogva zemla lagoja, ne plácsa trüda, 
ár nvcini ni ka ne zraszte. Priateo, tou je nej tak! Zacsuite sz-pá- 
metjov i z-mocsjov z-Bogá poinocsjov vasé delo, i náimre z flíszanyem 
delajte, vidli bodele, ka vas kameni, peszecsni grünt, gde za nistera 
lejta esi bár vasi trfldi trildov nej popolui interes dávao bode, ali 
(Iónok de vóksi dohotok prinásao, i bole de plácsano vasé delo kak 
z-velikim trüdom v-Slavonii na koszidvi, gde szvoje tejlo i düso 
mantráte. Prevecs s/falfljcte, tou vervavsi, ka éti v Tótsági vecs lüdi 
jeszte, kak bi postenszko delo naislo, —  v-drfigi krajinaj je dos/.ta 
v(;cs ífulsztva kak prinász, potreböjemo vszakoga delavnoga esloveka 
domá, i 4 — 5 jezero lüdi niksega haszka ne pokázse; —  zdaj gda 
m i czcjlom járási szamo 18— 20 je/.er lüdi jeszte prilicsni na delo, 
tou je vszejm ua kvár, escse teda tüdi, esi szi premiszlimo na ouo 
zsalosztno szkflsavanye, ka mladézni obádvá szpoula v-zsótvinszkom 
deli sze tani lagoje o pótlása, szpozábi sze szóbe i z-líogá, gde niscse 
néma na nvó szkrb, dőli vrzse szóbe ono znáuo znamejuie, steio 
med c-slovekoin i zvirinov sztenon má.

Xevörte tou, ka je vasa zemla ta nájlagoji'jsa, probajte, delajte 
jo. vrtajte \u zemli tak kak ]>oug zapovedáva, tak vcsaszi bodete 
vesaszi bogso volnoszt i roduoszt zadoubili.

V ej in leliko previdite, ka je  Slavonia nej z-mlejkom nej z-mé- 
dom polejana Kanaánszka, i ka ona po pripravnoj delavnoszti nej 
szamo szvoje domácse, nego i vász líraui. A üpanyc prouti zemli, gde 
szó sze vasi ecsáczke ediiouk v-bougsein sorsi radüvali, nej tak gda 
bi te bogsi czajt i bougsi szvejt bio, nego ka szó cseduejsi bílij 
od vász.

Pogh.dnitc pouleg Itajne tóga polodelcza, ki na zemlo szvojo do 
oblákov gori szegajoucs brezsno meszto na plócsaj uoszi te gnoj, 
sterim ono vroduo esi ni, i vcsászi ka je dnesz gór znoszo, te viliéi 
ta velika vodua liscsava od neszé; záto (Iónok neosztávi szvojga douma 
szvoje zcmlé, i neide na drügo meszto na delo-

Zaisztino je véli ki beteg tou med naini, steri beteg bi szamo 
tak leliko bio zvrácseni, esi bi visesnye obiászt prepovejdala, ka 
táksi, ki grünt má, naj ga dela domá, i nebi szmeo na koszidev i 
zsétvó iti.

Oznánüvanye.
Vasvármegyőva vérsztva drüzsba vu ednoin bipi szombatliolyszkoga 

mosterszki uáprav vöposztávlanya tóga leta od szoptembra 8-ga do -••-ga 
v-Szoinbatliclyi vu llatthyányszkom lougi i nyoga zidinaj z-nájemom vkiip 
prikapcscno pleméni sztvári i polszkoga vértivanya pouvov vöposztávlanye 
bode derzsála.

Vöposztávlanye sze na otc csuporé razfála :
I. csunom. Rnycona márlia. Vs/.ákc sztaros/.tá i ploniona bikonvjo, kravc 

/,-ieiczí i brez téloez ino tolié,ze. II. csunora. Szvinye*. Vszáké sztaros/.ti i 
ph-inona kanzsar i praszicza, nadalo prászc/.i zonszeb i z-máterjov uavkiípe. 
I l i . csapóra. Porotnáte szivaré, kakti kokousi, goszi, rocze, goloubjo, pun*, 
dzsündzsne kokousi. IV. Zsive roji vn rázlocsni kosáraj i kistáj. V. csnpora. 
Polszkoga vértivanya pouvi, kakti psenicza, zsito, gyecsmen; ovesz, kukor- 
eza, repezia, inak, grajh, graoka, lécsa i t d. krme náraszi tó szcinényo. Meo.
VI. csnpora. Nitni náraszi. Kononple i lén vu szirouvoj i gorzdi ianoj sztávi.
VII. csnpora. Ogradcsekni pouvi. Lejtasnyi szád i gro/.dje. V ili .  csapóra. 
Pijáue pitvine. X’ino i pálinka. (Szlivoicza, grüskoicza, tropinicza. zsganicza. 
IX. csnpora. Rojouv pouvi, kakti gyarfavni i preczejeni mód. X. csnpora. 
Mh-jka pouvi. Méhki i trdi szír, zmouesaj i kiszilák.

Pr i szpodob na zn án v a :
1. Rozsene márhe vöposztávlanye de od szepfcembra 0-toga do 11-t.oga 

trpelo, notri glás/.inga do augusztusa 10-ga. Te csuporé mijein bon vei ka 
zláta, volka szreberna, mála szreberna i bruncs- na metália, 1<»0 zlátov, IG 
szreborui forintosov, naime pa

a) na oblounanyo voski bikouv 1-vi nájein 12 zlátov, 2-g i mijein 8 
zlátov. 3-ji Miijein 4 zláti, 1 -ti mijein 2 zláta, 5-i nájein 1 zlát.

b) na oblounanyo poszebni vértov bikouv 1-vi nájem 10 zlátov, 2-gi 
nájcni G zlátov. 3 -ji nájem 4 zláti, 4-ti nájem 2 zláta, fi-ti nájem 1 zlát.

Mihály : Ha már a temető megcsioáltatásával nyomtak is bennünket, 
ii. i szükség voit arra a házra, amit a közepén felállittattak ? az csak igazán 
l> .ízkidobás; a halottnak nincs szüksége különös lakásra!

Nótárius: Ez épen nem pénzkidobás, édes barátom: sőt igen szükséges 
r .delkezés! A paraszt embernek többnyire csak egy szobája van, aniely-
I a egészséges és beteg egymás hátára van tömve. Esetleg a családtagok 
! ;:,.ől egyik meghal valami ragadós nyavalyában, például himlő vagy kole
ra !*an; arról a halottról egy nap alatt átragad a betegség mindazokra, a 
!. k vele egy szobában vannak: ily esetben tehát ott van a halottas kamra, 
ii: dón a halottat felöltöztették, elviszik oda és ott elhelyezik. De nemcsak 
a ragadós nyavalyában elhaltaknál, hanem én szerintem minden halottnál 

 ̂ ikséges volna, hogy a halál bekövetkezésétől számított 24 óra alatt kivi
tessék a halottas kamrába és onuan temettessék el.

De másra is nagyon szükséges a halottas kam ra; megtörténhetik egyik- 
másik községben, hogy valakit agyonütnek, megszórnak s több eféle, és 
logy a törvény előtt meg legyen állapítva, váljon mi okozta az illetőnek 
h iálát, szükséges, hogy az orvosok fclbonczolják. IIol van most erre alkalmas 
Ii ly a faluban, a szobában vagy a pajtában? Sehol máshol, mint a halottas 
tím árában, amelynek ezen czélra asztallal, meg egy vagy két sajtárral is 
I . ! izerelve kellene lennie; ez ntóbbiak arra valók, hogy a bouczolás végez- 
i.'i-el az orvosok bonezoló-eszközeiket megmoshassák; mert már magam is 
t; ; asztaliam, hogy bizony ilyen czélra senki sem adja a maga sajtárját szi- 
. i »n. Ezek a sajtárok ugyan hiányzanak még minden halottas kamrából, hanem 
1 M.'.em, hogy majd eszébe jut a szolgabiróuak, belátja ennek szükségességét 

elrendeli, hogy mindeu halottas kamarában kell ilyennek lennie. — A 
l ‘ ontebbiekből ismét meggyőződhetett édes barátom, hogy nem kell a dol- 
w kát, a hatósági remieleteket csak úgy híibele Balázs módjára megítélni, 
In iem meg kell gondolui azokat az okokat, amelyek valamely intézkedést 
előidéznek, s azután tapasztalni fogjuk, hogy legtöbb esetben nem kárunkra, 
hanem hasznunkra szolgál.

je  tani naszrejdi edna liiita gorposztávlena, tou je  zaisztino eduo zaobszton- 
szko trosenyé, mrtvecz nepotrebüje tákse-ga meszto.

X o t. Drági moj priátel, tou je  rávno nej zaobsztonszko vödávanye, 
nego prevecs potrebua napráva! Te polodelecz z-véksega tála szamo edno 
liizso má, gde te betezsuík, i te zdrav szkoro éden na tóm prebíva. Na példo 
za oni edou merjé vu káksem zgrablivom betégi, na példo v-szüknyiezuj, ali 
v-koleri, z-onoga mrtvecza za eden dén sze on beteg vsze na uue zgrábi, ki 
zsnyim vn ednoj hizsi prebivajo; táksega hipa je  tani ua czintori ta m rt- 
vecsa kamra, gda tóga mrtvecza oblecséjo, tá ga odneszéjo i tani ga dőli 
deno. Ali nej szamo one, ki vn zgrablivom betégi merjéjo, nego jiouleg mo- 
jega misleiiya vszákoga mrtvecza za 24 vör bi tá vu mrtvecso kámro trbelo 
szpraviti, i odnnt ga pokopati.

Ali za driigoga zroka volo je  tüdi prevecs potrojbua t,á mrtvecsa kam ra; 
leliko sze zgodi, ka vu ednoj ali v-driigoj vészi eduoga bujejo, preszineknejo, 
ka naj pred právdelednosztjov bode poszvedocsena, z-káksov szmrtjov je  pre- 
míno, poirejimo jo naj ga doktorje sekcz-Tajo. (úlo sze nájde za tou pripravno 
meszto vu vészi, vu hizsi ali v-gyiimli ? Niuder nej kak vu uirtvecsoj kámri, 
vu steroj bi escse eden szlo, eden ali dvá skafa tüdi mogla b iti; ti szleduvi 
za tóga volo, ka. gda doktorje szvoje delo oprávijo szvojo skér zaperéjo, ár 
szám sze Ion szám szkiiszo, ka na táksi czil eden nescse szvojo poszoudo 
tá dali. Skali escse falijo vu oni mrtvccsi káinraj, ali verjem ka szolgabi- 
rovi na púmét pride, providioni potrejbesino, vö dá zapoved, ka vszákoj 
táksoj kámri more táksi biti. Drági moj priátel, z-toga leliko previdili. ka 
t;ik>c delo visesnye oblászti reiidelüvanya nej terbej zaobsztonszka szouditi, 
nego morejo preszánmoti one zroke. steri tákso uaprávo naprej posztávijo 
teda szpoznauio, ka uam tou uebode na kvár, nego na baszok szlüzsilo bode.
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ng. 1() ig. Álé/ üvegekben legalább fel klgrmnyi 
lépes mé/.ből egy keret. Dijakban nagy ezüst-, 

kis ezüst- és bronz-érem fog kiadatni.
1(J. Tejtermékek kiállítása szeptember 8-tol 2;i-ig tart. Bejelentési 

határidő aug. 10-éig. Hagy sajtból, vaj es túróból legalább tel kgraniniuyi 
mennyiség Állítandó ki. kemény sajtok csak egészben állíthatok ki. A kiállítás 
tartama alatt megromlott tárgyakat a kiállító a birálat megejtése után 
újakkal cserélheti fel. Dijakban nagy ezüst, kis ezüst és bronz érem fog 
kiadatni.

Minden egyes csoport díjazására az érmek és pénzdíjukon kívül elis
merő- és disz-oklevelek fognak a bíráló bizottság belátása szerinti számban 
kiadatni.

A kiállításban csak megyebeli gazdák vehetnek részt és díjazásban 
csak a megyében tenyésztett saját nevelésű állatok es itt termelt gabona
félék s egyéb termények részesülnek. Kivételt képeznek a községi bikák, de 
ezek is csak az esetben részesülhetnek díjazásban, ha legalább egy év óta 
vannak a község tulajdonában, mely körülményt kellően igazolni szükséges.

l Tgy az állat-, mint a termény-kiállításra vonatkozó 
való a „bejelentési-iv“-ek hátlapján közölve lesz, ily bej- 
egyesület titkári hivatalához intézeudők.

A szarvasmarha-kiállítást megelőző napon az évenkint megejteni szo
kott állami lódijazás fog m egtartatn i; az erre vonatkozó értesítés a megyei
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lótenyész-bizottság által később 
hogy a gazdasági-egyesület gondoskodik :

fog közzé tétetni. Ezúttal megjegyezzük, 
loskodik a távolabb vidékről érkező lovak 

elhelyezéséről, azok takarmányozásáról azonban a kiállítók kell, hogy gon
doskodjanak. Mindazon kiállítók, kik lovaik számára istállót, igényelnek, fél
köréinek, hogy erről az egyesület titkári hivatalát előzőleg értesíteni szí
veskedjenek.

A kiállítás tartania alatt, a látogatók belépti-dijat, fizetnek ésp ed ig  
vasár- és ünnepnapon szeinélyeukint 10 krt, hétköznap 20 krt. Kiállítók es 
ezek munkásai a kiállítás tartama alatt ingyen kapnak jegyet.

Svnmbathely, 1887. május 1-én.
RÖSLER KÁROHY, SZT.-MÁRTONI RAIM) KÁLMÁN,

e. elnök. cs. kir. kamarás, elnök.

Támogassuk a szórná-thelyi tenyész-állat- és
mezőgazdasági term énykiállitást!

Derék gazdasági egyesületünk, melynek létezéséről, hasznos czéljáról 
és áldásos működéséről járásunk gazdaközönségo nagyobb részének — saj
nos -— még tudomása sincsen, sokoldalúan munkálkodik a gazdaközönség 
jó voltának ‘előmozdítására. Mig egyrészt a jó  tenyészapa-állatok olcsón való 
beszere/.hetésénok közvetítése által terjeszti a jobb és hasznosabb fajú házi
állatokat, mindennemű gazdasági termények jobb fajú magvai, továbbá kü
lönféle póttrágya jutányosabb áron való boszerezhetését közvetíti s ez által 
az okszerűbb és olcsóbb gazdálkodást előmozdítja, továbbá lehetővé teszi a 
legszegényebb gazdának is, hogy vagyonát tűz- és jégkár ellen biztosíthassa, 
a/? által, hogy a biztosítási járulék-összegeket tagjai számára tetemesen le- 
zállitotta, addig másrészt díjazással egybekötött tenyészállat- és mezőgaz

dasági termény kiállítások rendezése által terjeszti az okszerű gazdálkodást 
s fokozza a gazdák kedvét, törekvését és szorgalmat.

A gazdasági kiállításokon alkalma nyílik a gazdáknak különfélénél 
különfélébb, jobbnál jobb terményeket s ezek magvait szemlélhetni s azok
nak beszerzési forrásait megtudhatni. Kedvet kaphat ott az ódonszerü gaz
dálkodáshoz szokott gazda régi rendszerét megváltoztatni s újabbra, czélsze- 
ríibbre lépni, jobb magvakat, jobb fajú háziállatokat szerezni, és igy saját 
helyzetén segíteni.

A kiállítás egyaránt igen hasznos úgy a termelőre, mint a fogyasz
tóra, mert mig a termelő, ki kifogástalan jeles terményt vagy iparcikket 
állít ki, a kiállításon vevőket szerezhet magának, addig a fogyasztó meg
tudhatja a legjobb és legjutányosabb beszerzési forrásokat s miután az idei 
tenyészállat- és mezőgazdasági terméiiykiállitás iparkiállitással lesz össze
kötve, kétszeres fontossággal bir, minélfogva bátor vagyok gazdatársaim 
becses figveimébe ajánlani a kiállításra vonatkozó hirdetményt s kérni őket, 
hogy minél többen vegyenek részt a kiállításban nemcsak mint látogatók, 

; A VUCSÁK .SÁNDOR.hanem mint kiállítók is.

Helyi és vidéki hírek.
—  A  n i  u r a  s z o m b a t i  s z a b a d e l v ű ,  vagyis kormánypárt folyó évi 

május 27-én a választó közönség élénk részvétele mellett újból megalakult. 
A járásbeli választók értelmiségének túlnyomó része által a városház ter
mébe összehívott értekezleten mintegy 2<)<> választó jelent meg. akik elnö
kül egyhangúlag Berke Jó zsii és jegyzőül Olajos Sándor ügyvédeket válasz
tották. Miiitáh az értekezlet kimondotta, hogy a szabadelvű-pártot megala
kítottunk tekinti, Olajos Sándor ügyvéd ajánlatba hozta képviselő-jelöltül a 
kerület jelenlegi képviselőjét, gróf Széchenyi Tivadar o méltóságát, mire a 
jelenlevők lelkes éljenzésé k- ölt gróf Széchényi Tivadar a muraszombati 
járás szabadelvű-párti képviselő-jelöltjéül egyhangúlag kikiáltatott s 12 
tagú küldöttség választatott, amely Kelső-Leudvára utazva, az ünnepelt fér
fiúnak képviselővé történt kijelcltctésct tudomására hozza. Az értekezlet fel
oszlatása előtt Olajos Sándor ügyvéd indítványt tett, hogy a most megalakult 
szabadelvű-párt Tisza Kálmán miniszterelnök országos érdemeinek elisme-

jem 5 forintosoY, 
í-ti iiaj. in I forintos.
,. Yoposztávlánye /.sí 
glás/.inge terminus 
s/.ivbrua. 3-ji mijein mála s/.r 
>. \ öposztávlanye polszkoga 
i ga trpelo, notri glás/.iug-i

najmenye 5 kgrmov, z-ogradcsnoga szeménye pou kgrm. má vöposztaviti i za 
potrejbno poszoudo sze vöposztavuik more szkibet-i, ali na nyegvom sztroski 
vóposztávlanya nezavüpsztvo szprávi. Meo sze vu méusoj kelkoszt.i, 1 kgrm. 
tii ii dá vöposztaviti. l'otrejbno i zselno je  k-vszákoiui pouvi eduo viipo ká- 
zanye pos/.lati, v-steroiu do naprejdáno gde sze je  pripovalo, kwlko na ed- 
nom plügi luctolitrov ali kilogramm ov. Zselno je. naj sze k-etomi vöposz- 
távleuumi szeményi czejli nárasz tüdi vöposztávi. Na oblounanye té csuporé 
sze zláte-. szrebrne- í brnucsavne metálie bodo vö dávale, naimre pa:

a) ., i oblounanye vküp szprávlcuoga vöposztávlauya velka zláta, velka 
szn hrna i bruucsevna metália.

b) Z i te uájbougsi i uájlepsi gyec3ineu; c) za te nájbougso i nájlepse 
pseniczo; d) za meo; e) za krmov szeménye zouszeb-zouszeb velka szrebrna, 
mála szrebrna i brnr.csevna metália.

G. Nitni u iroszi, lén. konouple, vu szirouvoj i gór z-delanoj sztávi od 
szoptemra 8-ga do 23-ga bodo vöposztávleni, notri glAszinga do aug. 10-ga. 
Z-vszákoga na 1— 1 kgr. má vöposztaviti.

7. Yöposztávlauyc ogradesekni pouvov i letesnyega szadü de od szep- 
tembra 8-ga do 23-toga trpelo. Notri glás/.inge terminus do aug.'10-ga. Z- 
rázlocsni ogradesekni pouvov sze nájmenye 4 —5 falátov z-krumpisov uáj- 
inenye za edeu tanyejr; z- lejtesuyega szadii jáboka, grüske 5 falátov, z-drov- 
nejsega szadii i grozdja za eden tanyejr more vöposztaviti. Za csuporno 
vöposztávlanye, za nájlepse ogradcsekne pOuve i szád sze zouszeb-zouszeb 
velka szrebrna, mála szrebrna i bruucsevna metália dá.

8. Vöposztávlanye pijánc pitvine, vina i palinké de od szepteiubra 8-a 
do 23-ga trpelo. Notri glászinga de aug. 10 ga. Z-vszáko doubi sze eden 
glazs (0-71 ltr.) more vöposztaviti. Na glazs sze műre papér zakeliti i gór 
s/.piszati pouvanyc illesztő i leto. Nájim de velka szrebrna, mála szrebrna i 
bruucsevna metália.

9. Rajonv pouvi (csiszti mód i z-gyarfami) sze od szepteiubra 8-ga do 
23-ga posztávijo vö. Notri glás/.inge terminus je  aug. 10. — Z-méda sze 
vu glazsáj nájmenye pou klgramnio, z-gyarfami pa edua ráma more vöposz
taviti. Nájein de velka szrebrna, mála szrebrna i bruucsevna metália.

10. Vöposztávlanye pouvov wlejka de od szeptembra 8-ga do 23-ga 
trpelo. Notri glászinga de aug 10-ga. Z-méhkoga szira, z-moucsaja i kiszi- 
láka sze nájmenye pou kilogrammá, z-trdoga szira pa czejli kalács more 
vöposztaviti. t'si sze vu hipi vöposztúvleuya kaj medtejm pokvari, sze lejhko 
vöpremeui. Nájem de velka szrebrna, mála szrebrna i bruncsevna metália.

Na oblounanye vszáke poszebne csuporé do sze zvöu metálie i pejnez 
escse pobválna piszma pouleg previdejuya szoudnoga nazavüpsztva vödávala.

Vu vöposztávlanyi szamo etoga várraegyöva vértje szlobodno vzemejo 
tao i szamo za vu etom vármegyüvi z-pouvane sztvaré i pouve sze dá nájem. 
Z-toga sze vö vzemejo veski bikouvje, ali tej sze tüdi li tak oblounajo, esi 
vész prav zuá poszvedocsiti, kaj ga zse eduo leto drzsi.

Vsze ka sze má zuati od vöposztávlauya, de na „notri glászinge ár- 
kusaj“ popiszauo, ták3e árkusé szekretár vérsztva drüzsbe vszakomi vérti 
rád posle, ki sze k-nyemi obrné, zvüutoga sze táksi árkuske dobijo escse 
pri na vszákoj krajini bodoucsi kotrigaj vöposztávlauya nazavüpsztva, stere 
kotrige szó gotove od vöposztávlauya vszáko pitauye odgovor dati.

Notri glászinge sze more szekretári vérsztva drüzsbe odposzlati.
Z-ednim dnévom naprej pred vöposztávlanyem rozsene márhe z-vladár- 

szkim (orszácskim) oblounauyem konyszko vöposztávlanye bou, stero sze po 
ctoratoga má razglásziti. Z-etim sze naznánye dá, kaj de sze vérsztva drüzsba 
szkrbejla za potrejbne stale konyouv, ali za krmo sze vöposztavnik szám 
more szkrbeti. Oni vöposztavniczke, ki za szvoje konye stalo scséjo dobiti, 
sze naprej pri szekretári vérsztva drüzsbe more zglásziti.

Pregleduiczkc vöposztávlauve od glédanya plácsati morejo szvétesnyi 
dén i v-nedelo 10 krájezarov, v-tyédni 20 kr. Vöposztavniczke i té delavczi 
k-senki dobijo glédanya kárte.

V-Szombathelyi 1887. május 1-ga.

ltÖSZLElt KÁROLY, SZT.-MÁRTONI RADÓ KÁLMÁN,
d r ü z s b e  s z e k r e t á r .  ez. kr. kamarás, prejdnyek.

Podpérajmo, pomágajmo szombathelyszko ple- 
méni sztvári i polszkoga vertivanya pouv vö

posztávlanye!
Nasa vrla vérsztva drüzsba — oil stere bivoszti, houuovitoga czíla i bla- 

goszlovleni dejl nase krajiue vértov véksi tao, zsalosztuo je, escse uepozua 
sze vuogo féle doub triidí vu uaprejpomáganyi dobroute vértov. Pokecs z- 
edne sztráni z-tejtn, kaj mogoucse vcsini dobroga plemeua lüké po fái czejni 
szprávlati, razsürjáva bougsega pleraena raárlie; vszákefélo polszkoga vérti- 
vanya pouvov bougse szeménye, gipsz, csontue meló za poszebne vérté, ki 
sze k-uvej obrnéjo, po fái czejni szprávi i tak naprej pomága bougse i falejse vér- 
tivanye, nadale mogoucse vcsini i tini uáj sziriuaskejsim vértov szvoje szir- 
maslvo pronti ognyi i tocsej ogvüsati, potom, kaj je  tóga ogvüsanye placsilo 
trdno dőli pobila, z-drüge sztráni vecskrát z-oblounanyora vküpprikapcseno 
plciuéui sztvári i polszkoga vertivanya pouvov vöposztávlanye drzsi i z-tejm 
naprej pomági czilno i bougse vértivauyc i povéksáva vértov pascslivoszt i 
naprej idejűje.

Na vérsztva vöposztávlanyi priliko dobijo vértje od rázlocsni bole ráz- 
locsne, od bougsi-bougse pouve i uyih szeménye viditi i zvediti gde sze 
dájo szpraviti. A olou dobijo tani vértje iudasnye nepripravno vértivanve tá- 
niháti i nouvo, bougse zacsnoti, bougse szeménye i bougsega plcmena márho 
szpraviti i tak vu szvojoj sztávi szobi pomágati.

Vöposztávlanye je  na glih hasznovito tak vöpoMtavniki, kak trositeli



réséül neki távit atilag bizalmat szavazzon, mit a jelenle . le egy ha glllag
magnkévá tettek. — A megválaszt itt küldöttség pünkösd mí sód napja i ti sz
telgett a jelö lt ur felső-lendvai vá kastélyában, s azon örveii letes hirt el tért
vissza, hogy gróf Széchenyi Tiv.uh r a kij !i*lést elfogadta.

— A r ó m a i  p á p a  folyó é •i dec/tíinber 31-én fogj megüni epeini
50 évvel előbb pappá történt fel /.elítélésének emlék -t: ez alkalomra már
most rendkívüli fényes ünnepélyess égek re készülnek R un íbun ; az egész
világról küldenek a katbolikusok : jándékokat: Szombathely en szinté i a lil
kuli e czélra egy bizottság, amely gyűjtést rendez és villám értékes áján-
dókkal akarja meglepni ö szentségét, a római pápát.

— A k f t i s é g e l ő l já r é s á g o k  f ig y e liiiM te ! A miniszt ••.iiim ren
deletét bocsájtott ki, amelyben kimondja, hogy Magyarországon belül, ha 
egyik község a másikhoz levelet küld, a levél czimzése csakis magyar nyel
ven történhetik, s ezt oly pontosan megtartatni kívánja, hogy utasította a 
postahivatalokat, miszerint az olyan hivatalos leveleket, amelyek nem ma
gyar nyelven vauuak czimezve, el sem fogadják.

— S z o c s ie s  I s t v á n  ku nvH iu íiron  krajnai lakos pinezéje május 
26-án éjjel ismeretlen tettesek által aláásatváu, abból 10'> liter bor és egy 
véndely zsir lopatott el. A kár 2S frt.

— K ö z v e t le n  a d ó f iz e tő k , vagyis 100 irton felül fizetnek adót a 
muraszombati járásban: Agustich Lajosué, gr. Apraxin Sergius, Árvái ÍJ. és 
fia, Bagáry József Martyáucz, Illan Adolf és Holzer Károly. Berger József, 
gr. Batthyány Ferenc/. örökösei, gr. Batthyány Artliar, gr. Batthyány ZMg- 
mond, Berke József és Mihály, Benkó György, Berke János, Doniján Iván 
Szodesincz, Ernuszt József, Forjáu Ferencz Alsó-Szlávecsa, l'iiisz Miklós, 
Gáspár Ferencz, Hebra Viktor, lloffiuau Ferencz, Horváth István és Szeredy 
Lajos Tissina, Horváth Pál, Kladziwa József, Koblcnczer Ignác/., Kiizmies 
íózsef, Kndolits Kichárd, Malacsics Jáu ts Kánciócz, Mártim ez .Miklós, Most 
Rudolf, Mintsek Gáspár, Neuman Adolf, Pitz Hermán, l ’ick testvérek. Pod- 
lejszek György Szodesincz, Szapács János Borhida, gr. Széchcuyi Tivadar 
iloth Zsigmoud, gr. Szápáry Géza, Délvasuiegyoi takarékdénztár. Mur.iszoni- 
l,iiti takarékpénztár, Yogler György, Hartner K iroly. Ezek között lcg'.öbbet fi
zet gróf Szápáry Géza '>000 frton felül és gróf Széchenyi Tivadar 2100 frt.

— M u r a s z o m b a t  u íe z á i  legközelebb megélénkülm k, amennyiben 
róf Batthyány Arthur és családja nyári tartózkodásra Rakicsánba érke- 
•tt; — amint értesülünk gróí Szápáry Géza ni. kir. főudvarmester juuius

. .»-éü fog megérkezni.
—  T ü z e s e t .  Özv. Benkó Fereuczné polonai korcsmaháza folyó évi 

májas 2fi-án éjjel eddig ismeretlen okból kigynlt. A pajta és istállók ló-
rése által okozott kár 250 frt, amely azonban biztosítva volt ; nagyobb kára 

; ármazott emellett a szegény bérlőnek azzal, hogy 22ii frt értékű gazdasági 
zerei és egyéb ingóságai lettek a lángok martalékaivá.

— K n b lá s  követtetett el folyó évi május 30-án estve a Tótkeresztur- 
Adriáncz közötti utón. Bohár János adriánc/.i lakos ugyanis a mondott ua-

>n a tótkereszturi boltban bevásárolván, azon este 10 óráig a korcsmában 
I. >rozgatott s ekkor hazafelé indult. Midőn útja a tótkereszturi erdőn vitte 
! resztül, egyszerre két egyén hátulról megtámadta, s füle körül rajta több 
1. szúrást ejtve a földre teperte, mi alatt egy harmadik minden áron tár- 
c,: já t iparkodott kézre keríteni. — A megtámadott életét féltvén, a rabiók 
f .yegetésére átadta tárczáját, amelyben 80 frt volt bankjegyekben. A túrczn 
éi pénz birtokba vétele után a rablóke eltávoztak. Bohár János felismerni 

ite a támadókban Novak Imre 50 éves, Kutos (Csók) Sándor 23 éves. Ke- 
!'. nen József 23 éves tótkereszturi lakosokat, kik a korcsmában lévén, látták 
1. így Bohárnak nagyobb mennyiségű pénz van, sót az egyik ajánlkozott is, 

így a setétbnn haza kiséri. A gyanúsítottak a csendőrség által összefog- 
i jstatván, átadattak a kir. jbiróságnak, hol a vizsgálatot ellenükben Saáry Jó -  

ef kir. aljárásbiró vezeti. A megtámadott Bohár János állapota nem élet- 
. szélyes.

— K u z m a  é s  K é td o l i c s  községek összes vállság tartozásának be
hajtása tekintetéből legközelebb a két község összes birtokosainak ingósá
gaira nézve a nyilvános bírói árverés el fog rendeltetni. Intézkedjenek a 
levezett két község elöljárói, hogy ha máskép nem lehet, valamelyik taka- 

<ékpénztárnál felveendő kölcsönuel mentsék meg a községet, attól, miszerint 
isszes lábas jószága, gazdasági felszerel vénye kótyavetyére kerüljön.

— 1* A ri Mimii május 26-án iszonyú szerencsétlenség történt; előadás 
közben az egyik színház, amelyben több ezer ember volt, kigyuladt belülről 
— valószinüleg vigyázatlanság folytán; — midőn észrevették, már akkor a 

főz annyira elharapódzott, hogy mentésre nem, — csakis menekülésre lehe
tett gondolni. Részint a tolongás közben, részint a lűz és füst által több 
mint 300 ember bennveszett. A párisi tűzoltók 26 gőzfccskoudővel dolgoz

ik, hanem e mellett is a több százezer frtot érő épület teljesen por- és 
.amuvá égett.

— O g y e n . Poloni je  Benkó Fereuczove dovicze osterija május 26-ga 
•! iéva dojzgorejla. Stale ino párma, ka je  pogorelo kvár na 250 raiuski sa- 
. ajo, stero je  tüdi assekolejrauo bilou, velki kvár szó terpeli árendás sztisz- 
l i, ka je  nyiu 22f> rainski vrejdnoszti poistva v-plaméni tá prejslo.

— K u z in a -K é t-D o lifM  (Kizdoublen) veszniczan poulek resinszkoga 
d 'ese de téma dvöma veszniczan gibajoucsa vrejduoszt ua liczitáczii odávana. 
Naj kaj delajo veski poglavárje, náj store sparkasse vö zemejo, esi nacsi nej

tak sze tüdi pomorejo, ka nyiu nede blágo, ino vrejduoszt tá dávano.

H ir d e t é s e k .___
, 73 87. Árverési hirdetményi kivonat.

A muraszombati kir. járásbíróság mint telekkvi hatóság közhírré teszi, 
b gy Bánii Mátyás musznyai lakos végrehajtatnak Báufi József ugyanottani 
I . :ós végrehajtást szenvedő elleni 150 elleni tőkekövetelés és járulékai 
i .11ti végrehajtási ügyében a szombathelyi kir. törvényszék (a ímiraszom- 
h ti kir. járásbíróság) területén lévő Musznya község határában fekvő a 
musznyai 8. sz. tkjkvben felvett A. I. 1—7. sor és 18. házszámu % telek- 
b .1 Bálifi Józsefet illető fele részre 544 frt kikiáltási álban, és a musznyai 
I tjkvben felvett A. f  1 alatti 170. hszszámu hegy vámbirtokból ugyan azt 
illető '/i részre 133 frt kikiáltási árban az árverést elrendelte, és hogy fen
ti bb megjelölt ingatlanok nas 1SÍ47 . j  m ii hm h ó  1 1 - i k  napján délelőtti 
I » órakor Musznya község birájának házánál megtartandó nyilvános árve- 
i len a megállapított kikiáltási áron alul is eladatui fognak.

Árverclni szándékozók tartozunk az ingatlanok becsáráuak 10"»-át 
v úgyis 54 frt 40 kr. és 13 frt 30 kr. készpénzben, vagy az 1881. 00. t.

42. g-ábau jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi november 1-éu 
•”.333. szám alatt kelt Igazságiigymiuiszteri rendelet 8. §-úban kijelölt ovu- 
dékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy a bánatpénznek 
a biróságnál történt előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
áoszolgáltatni.

Kelt Muraszombatban, a kir. járásbíróság mint telekkvi hatóságánál 
lá87. mártius 19-én. AGUSTICH PONGRÁCZ, kir. jbiró.

Ilii kfipez!. ál- poke.s s/.i vöposzfc i . nik, ki dob r p mv ali blágo Vöposztávi 
tani kiipe/.;* 1,-liko szprávi tecsasz küpcze z-l-jlik pozvej, gde szí uiá s/.pra- 
viti dnbro blágo po fái czejni, i gelo de letosnye plemeiii sztvál'i i polsz- 
koga vértivanya pouvov vöposztávlanye z-mestors/.ki náprav vöposztávlanye. 
v-küp monito. za steroga volo jako purácsain foga oznaniivanyc vu pazlívo 
szkrb vél tnv i proszim j  '. naj ji kuk nájvvcs tao vzemo vu tóm vöposztáv- 
laiivi, nej s/.umo kuk glcdnic/.kc, nego i kak vöposztávniczke.

‘ VUCSAK SÁNDOR.

Domácsi i zviinszki giászi.
— M zD b ocsk i U o r i i iá i iy p á r l  je  tekojoucso b-to május 27. duéva 

z-béravnoga lüsztva tála zmmvics gór posztávleni. Járáski zbéranczi szó 
velkiu tálon pri varaskoj lii/.si vküpcr'po/.váiion prihájauyou na sterou koulik 
2"0  je uazouc.-'i bilou. prisli, sleri szó z-eduov ricsjouv za predszednijka Berke 
Jó/.sefa, za nótám a Olajos Sándor fiskálisa odébrali. Da je  vkiip prihájanyo 
vö povedalo, ka kormánypártii za gorsztouplenoga vö povej, Olajos Sándor 
fiskális szó v-szpoiimonek prineszli mise okroglijne zdaj posztávleuoga mi- 
losztivnoga Gróf Széchenyi Tivadara za poszeluijka, na stero szó tan bo- 
doucsi szerczuou zsivio — Gróf Széchenyi Tivadar szobocskoga járása kak 
od kormánya párta s/.tráni za poszeluijka z-eduov rccsjouv vö szkrijcsali, na 
slero je 12 zaviipnijkov odebráni bilou. steri szó sze Grádi gór odpelali ino 
(au poszvecseuomi za poszeluijka odobráuoga s/.o znáuye perneszli. Pred 
vkiij) priháiiyenoii s/.o Olajos Sándor fiskális gorperneszli, ka zdaj vküp- 
posztávlcni kormánypárt Tisza Iválmáui kak miuiszterszkomi predszejuiki za 
prestimávanyo vreide nyiu po gór pijszauyon vüpanye dájo, stero szó tau 
nazoucsi bodoucsi za szvoje zéli z-eduov rccsjouv. Odebráni zaviipuijezki szó 
na riszauszki pondejlek pozdrávlanye delali pri Grádi, ino z-ouon veszélnou 
glászou szó nazáj prisli, ka Gróf Széchenyi Tivadar szó vö odebéranye 
prejk zéli

— SSflíeiimzIí i  |>á]ta do eto leto deczcmber 31-toga dnéva obderzsá- 
vali na popous/.ko gór poszvecsejnye pred 50-timi lejta od tóga szpouuienek, 
na té sztran sze zsu sztrasnov velkov lepotov szprávlajo v-Rómi, od czejloga 
— országa posilajo kerscseniczke senk. V-Szombathelyi sze tüdi na té sztran 
ed na komissia szpráyila, stera z-uiksiu vrejduou senkou scsé romszkoga pápo 
pozdraviti.

— V e s k i  jio g la v A ro u  u a  MZ|»4>minaiiyc! 0(1 minisztériuma sztráui 
je  rendelüvanye vö dáno, poulek steroga zvün (vö) vogerszkoga országa esi 
edna vész driigoj kákse pijszmo posle, tiszto szigdár vogerszki more szpij- 
szano biti, ino tou sze tak more obderzsati. ka szó escse poste tüdi na sztran 
gór pouzvali, ka náj tákse pijszma, stera szó nej vogerszki napijszana, gór 
náj nnuc9 ne zemejo.

—  S zocmícm  I s t v á n  osterjása kiejt z-Krajne, szó május 26-ga dnéva 
v-nocsi nezpozuáni podkopali ino od tisztccz 100 litra vijna, iuo eden cse
ber ninsztij vö kradnoli, kvár je  na 28 rainski gór zéti.

— í já s z t  n i  |>la4*«uij4‘zk«‘ od dácse, steri ober 100 rainski plácsajo 
v-szobocskon járási Agustich Lajosué, Gróf Apraxin Sergius, Árvái P>. és tia, 
l’agáry József Martyáucz, Blan Adolf és Holzer Károly, Berger József, gr. 
Batthyány Ferencz örökösei, gr. Batthyány Arthur, gr. Batthyány Zziginond, 
Berke József és Mihály. Benkó György, Berke János, Doniján Iván .Szode
sincz, Ernnszt József, Fórján Ferencz Alsó-Szlávecsa. Fuisz Miklós, Gáspár 
Ferencz, Hebra Viktor. Hotfinan Ferencz, Horváth István és Szeredy Lajos 
Tissina, Horváth Pál, Kladziwa József, Koblenczer Ignác/.. Küzmics József, 
Kodolits Richárd, Malacsics János Káncsócz, Martiaecz Miklós, Most Ru
dolf, Mintsek Gáspár, Neuman Adolf, Pitz Hermán, Pick testvérek, Podlej- 
szek György Szodesincz, Szapács János Borhida, gr. Széchenyi Tivadar, gr. 
Szápáry Géza, Délvasniegyei takarékpénztár, Muraszombati takarékpénztár, 
Vogler György, Hartuer Károly. Med tej náj vecs plácsajo Gróf Szápáry 
Géza vise 5000 rainski, pa Gróf SzéchenyiTivadar 2100 rainski.

— I t o l d n i j é  sze zgoudilo május mejszecza 30-toga dnéva vecsér med 
krizsaszkoj-adrianszkoj pouti. Bohár János z-Adriánecz je  tiszti den v-Kri- 
zsavezi notri v-baoti nikso küpülo mou, te pa do 10-te vöre vecsér je  v-os- 
tariji püo, ino te sze escse domou szprávlao; gda je  do krizsaszki lóiig pri- 
sao. na ednouk szamo szta ga dvá odzaja prijala ino med vüjama z-nozsiczan 
zaszmijczala pa nakle sztisznola, med sterom je  eden trétyi szakoecski nyegva 
peneze stöo dobiti. Te gorprijeni cslovik sze liojo od szvojega zsijtka ino je 
tá touvajon prejkdao szvoj bugyelláris, v-steron je  80 rainski meo. Na stero 
szó te touvaje odisli. Bohár János je med tejmi gór szpozna Novák Imre 
50 lejt sztár. Kutos Csók Sándor 23 lejt sztár, Kelemen József 23 lejt sztár, 
krizsavszke lidij, steri szó tan v-osteriji bilij ino szó vidli, ka Bohár doszta 
pejnez má ino sze escse eden med tejmi nyerni pontiján, ka ga domou szpre- 
vodi. Fancsosztni lidjé szó od zsandárszkoga sztráui vkiip szpolouvleni ino 
prejk králeszkoj biroviji dáni, gde prouti nyim kriniiuálisko szpelávanye 
Saáry József kr. birouv pelajo.

— K zobo4,Mke v ili4*zc  do pomali bole liisne, ka május 30-ga dnvéa 
Gróf Batthyány Tivadar ino nyara família je  na letosnyo zderzsávauye v- 
Itakicsan sze perpelala, ino kak csiijemo milosztiven Gróf Szápáry Géza pa 
juuius 10-toga dnéva sze pripelajo.

— PiiriM i je  május 26-toga dnéva sztrasua velka ueszrecsa sze zgo- 
dijla, v-teátri med spilanyou de je  vecs jezero lüjdi bilou, je ogyen vö vdarn 
odznoutra, ino da szó v-pamet zéli, je  ogyen zse tak velki büo, ka nemen- 
tüvanye nika szamo ua szloboud szó szi mogli miszliti. Med velkiu sziuyá- 
vauyou iuo notri v-dijui je vecs kak 300 lüjdi tá vesznolo; páriski feier- 
verkarjo szó 26 spriczkanczov delali, ino döuok poulek tóga je  vecs sztori 
jezero raiuski vrejduoszti lírám pogoro.

Mária-czelli gyomorcsoppek, 2
gyomor minden bán- W  

talmai ellen, és felülmulhatlan az étvágyhiány, w
Jeles hatású gyógyszer 
talmai ellen, és felülír
gyomorgyengeség, rósz szagu lehellet, szelek, sa
vanyú felböfögés, kólika, gyomorlmrut, gyomor- 
uégés, hgykö-képződés, túlságos uyálka-képzödés,

I sárgaság, nudor és hányás, főfájás (ha az a gyo
morból ered), gyomorgörcs, székszorulat, a gyo
mornak túlterheltsége étel és ital által, giliszta, _  
lép- és májbetegség, úgyszintén arany-eres bán- 2 2  

túlinak ellen. 2
* E g y  ü v eg cse  á r a  h a s z n á la ti  u ta -  £  

s i tá s s a l  e g y ü tt  3 5  k r .  £
Központi szélküldési raktár nagyban és kicsinyben: A

Bit ADY KÁROLY •
ő r a n g y a lh o z * *  ezimzett gyógyszertárában K r e m z i e r b e i i ,  

Morvaországban.
Kapható Muraszombatban: BÖLCS BÉLA gyógy váriban a „Magyar Koronához," 

valamint az ország minden gyógyszertárában. (45. 52—3) i
Nyomatott UrQubaum Márk gyorssajtóján Muraszombatban.
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