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Népünk elsatnyulásának okairól.
Nincs oly hely, hol midőn néhány lelkesebb érzésű honfisziv 

együtt van, ne képezné egyik beszéd tárgyát az : hogy mi okból sat- 
nyul népünk? Az országháztól kezdve a szegény néptanitó lakásáig 
elhat e hang és nem ok nélkül. I l i  azt tapasztaljuk, hogy 100 so
rozandó ifjú közül egy-kettő alkalmas a hadkötelezettségre, ki tudná 
ezt szó nélkül hagyni?

Aki azt hiszi, hogy az a jó  falusi népünk tetőtől talpig maga 
az élet és egészséges erő képviselője, az nagyon csalódik! Szól a 
községek lakósainak is, és pedig különösen ezeknek azon uj törvény: 
Minthogy a három korosztályból a besorozható hadkötelesek létszáma | 
nem elégséges, azért a negyedik korosztály is behivatik a sorozásra, I 
ehhez bővebb magyarázat fölöslegesnek látszik, elég sajnos ezt tudni; 
azonban, ezen uj törvények előidéző okait szükséges kutatnunk s ha 
felleltük, azon segíteni igyekezzünk, mert ez hazafiui kötelességünk.

Hogy mi az oka népünk rohamos satnyulásának, azt sokp.n se j
tik, vagy tudják, de legtöbben másra magyarázzák; mert a helyzeten 
segíteni nincs kedvük és erejük, meg szerintük könnyebb valamely 
bajt negligálni, miut azt orvosolni, mert arra keresztényi sz ív  mellé 
bölcsesség és áldozatkészség is megkivántatik.

Tudtommal már ezen becses lapunkban is volt fejtegetve, hogy 
az ifjúságot egy titkos bűn teszi tőnkre; becses tanácscsal is szol
gált az illető czikkiró ur, hogy e bajt felismerhessük s a mennyire 
lehet orvosoljuk. Csakhogy a harcz a bűn ellen tart Ger és Ouantól 
kezdve a messze jövőig. Pedig az ókor, középkor és újkor minden 
nevezetesebb anthropologusa, sőt bölcsésze is elég rémségessé festette 
e bűn következményeit, de h iába! Az emberiség elsatnyitásában ez 
fogja vinni a főszerepet s az a meggyőződésem, bogy e baj ellen 
egyes nevelőnek, tanítónak sikerrel küzdeni teljes lehetetlenség, mert 
ha azt a legnemesebb szándékkal megkisérii is : tapasztalni fogja, 
hogy sysiphusi munkát végez.

Teljesen megszüntetni ezen bűnt szülőknek —  főleg ha azok 
tudatlanok —  ép oly lehetetlen, mint a legszakavatottabb nevelőnek 
vagy a társadalomnak; de csökkenteni a követőinek számát lehetsé
ges. Sok iskolát tudok, hol az ügybuzgó nevelőnek legnemesebb jó
akarata is hajótörést szenvedett az ezt elkövetők ellenében, mert 
ezen szerencsétlen növendékeket nem zárhatja ki a népiskolából, mint 
azt a magasabb tanintézetekben tehetik ; pedig a torokpeuészt kivéve 
semmi járvány nem uralkodik oly pusztitólag a gyermekek és ifjak 
közt, mint ez.

A szülők a tanítóval egyetértve sokszor segíthetnének e bajon, 
de melyik szülő elég eszes, hogy gyermekének ezen betegségét beis
merje: és ha máskép nem lehetne segíteni, az orvos tanácsát kérné 
ki elsatnyult gyermekének érdekében? Igen ám! ha az álszemérem 
m» gengedné neki. Nagyon kevés oly bölcs szülő t.kad. ki ezt belátja 
és raindeu eszközt megragad gyermeke testi épségének megmen
tése végett.

Oly községeket is ismerek, hol 100 gyermek és ifjú közül nem 
találunk 20 oly leendő honpolgárt, ki ne volna vagy önfertőző, vagy 
görvélyes vérszerkezetü, mely utóbbi baj nemcsak öröklés, rósz táp
lálkozás és lakás, de tán néha a felületesen végzett himlőoltás által is 
támad s igy egész nemzedékek testszervezeti épsége semmisittetik meg 
örök időkre. A testszervezet satnyulása miatt sokan a rósz táplálko
zást okozzák, de kérdem: él-e a mi népünk oly silány és rósz táp- 
anyaggül mint kóbor czigáuyaink? Semmi esetre! Mégis ha pontos 
megvizsgálás történnék, ezen félnomád nép és a mi falusi uépünk kö
zött, azt hiszem több °|0 lenne ép czigáuyaink közt, mint népünknél. 
Sokkal nagyobb ártalmára van népünknek a szeszes italok —  kü
lönösen az alkoholfélék mértékletlen élvezete, mely elzsibbasztja a tes
tet, megtompitja az elmét s szétrombolja a legerősebb idegzetű em
ber szervezetét is.

Parányi nézetem szerint, több ok összehatásából ered azon szo
morú valőság: hogy fajunk pusztul és vesz, mind az oldott kéve, mert 
neveletlen!

Ha teljes ismerettel bírunk a falusi és a városi élet miseriáiról, 
akkor azt tapasztaljuk, hogy első sorban, különösen falun az egész
séges lakás- és tisztaságérzék hiánya akadályozza fajunk szaporodását 
és erősbődését. __________  (Folyt, kőv.)

Od zrokov, zakaj nase lüsztvo povehnyüje.
Nejga táksega szela, gde bi gda nisteri vrlejsega csütejnya do- 

morodezi vküp prido, nej gucsali od tóga: da zakaj povehnyüje nase 
lüsztvo? Od orszácske liizse dőli do sztanyá sziromák vucsitela csüti 
ete glász i nej brezi zroka. Csi tou csüjerao, da med 100 aszintej- 
ranimi mladenczmi szamo eden ali dvá szta prilicsuiva na katanijo, 
sto bi znáo tou brezi rejcsi niháti?

Ki tou stirna, da je  nase dobro lüsztvo po veszniczaj od temena 
do péte grivi, zsitek i zdravje. on sze jáko vkani! i sztanovuikom 
vesznícz véli, poszebno nyim ona tiouva právda: da broj ouih. stere 
z-trej klaszov notri vzéti mogoucse, nevdári vő, záto sze i Gtrti kiás* 
uotri po/ové na aszentatio, — Tou nadale tolniacsiti sze za nepo- 
trejbno vidi, zadoszta zsalosztno je  ono zuati; denok zroke, steri szó 
tou právdo gori prineszli, je  potrejbno zgrüntávati, i csi szmo je  
najsli, nad onimi moremo pomágati, tou je  nasa domovinszka duzsnoszt.

Da ka je  zrok, ka nase lüsztvo hitro povehnyüje, ono vuougi 
miszlijo ali znájo, de náj vecs jih  na drügo tolmacsi; ár na ouom 
pomágati nejmajo voule niti moucsi, pa pouleg uyí lezsej je, steri 
baj zavresti, liki zvrácsiti, ár k-tomi zvün krszcsauszkoga szrczá 
csednoszt i na áldov pripravnoszt potrejbna.

Kak znám, zse szó i éti plemeniti liszti razglászili, da mladéncze 
eden szkrivui greh szprávU na n ikoj; dober tanács nárn je tüdi dáo, 
ki je  od tóga piszao, naj té baj szpoznamo, i kak je  mogoucse vrá- 
csimo. Szamo da baj od Gera i Onana dalecs do prisesztnoszti drzsi. 
Pa je  v-sztárom, v-szrejdnyem i v-szlejdnyeui vrejineui szaki anlhro- 
pologus ino moudroszti vucsiteo zadoszta za presztrasno dőli szpisü- 
vao naszledüvanya onoga greha, —  ali zaman! Vu povehnyanyi cslo- 
vecsega národa té greh bode prvi zrok, i j.isz tou stimam. da prouti 
tömi baji ednim hranitelom, vucsitelom priétuo vojszküvati czilou ne- 
mogoucse, ár csi de ono i z-náj bougsim nakanejnyom probo; szkü- 
sávao de Sysiphusa delo (zobsztonszko delo) csiní.

Z-czejla ete greh vösztrejbiti je  roditelom —  szposzebnini esi 
szó tej nevucseni, —  rávno tak neiuogoucse, liki uáj vucsenejsemi 
hraniteli ali pa drüstvi; ali broj naszlednikov tóga greha poménsati 
je  mogoucse. Vecs sóul znám, gde je  vrejloga vucsitela náj bougsa 
vola nika nej valála prouti tömi grelii, —  ár oue neszrecsue soláre 
nemre vő zaprejti z-soule, kak sze tou vu véksi soláj gödi; pa gu- 
touv-bolezen vövzévsi niti edna pogübelna boleza uekralüje na telko 
opüscsávajoucs, med deczov i mladéuczami, kak eta pogübela.

Roditelje z-vucsitelom navküpe bi dosztakrát znali pomágati vu- 
tóm baji, ali steri roditeo je  zadoszta cseden, ka bi szvojga deteta tó 
beteg szpoznao: i csi bi nacsi pomágati nej bilou mogoucse, ka bi 
doktora tanács vőszproszo vu vrejdnoszti povehuyanya szvojega de
te ta?  Tak óm! csi bi kríva szramezslivoszt tou nyerni dopüsztíla. Pre- 
malo sze táksi csedni roditelov nahája, steri bi tou previdili, i za 
szako skér prijéli, deteti telovno zdrávje obarvati.

I tákse vesznicze póznám, gde med 100 mlajzsimi i mladenczmi 
komaj 20 nájdemo táksi prisesztni pörgarov, steri bi nej bili szatn- 
no-prázníki ali skrofaszti, steri szlejdnyi baj, nej szamo po öröküvanyi 
po zbozsuoj hráni i lagojem sztanyej, nego vcsászi lehko po szpolojua 
dopruesenom bobink-czeplávauyi tüdi nasztáne i tak czejloga odvejtka 
zdravoszt telovna sze pogübí na vek veke. Povehuyauye tejla vuougi 
z-bozsuoj hráni pripüsüjejo, —  ali pítam: jeli zsivé nase lüsztvo tak 
z-bozsnov i lagojov hránov, liki vlaskí czigánye? N ej! Denok csi mo 
pazlivo kebzüvali, med étim vlaskim i med nasim veskim lüsztvom, 
tou stiinám, bi med sztou czigauami vecs zdravi najsli, kak med na
sim lüsztvom —  Doszta na véksi kvár je  nasemi lüsztvi piauoszt, 
szposzebuim nemertücslivo vzsivanye palinké, stera tejlo zadrveni. pá
niét obtoupi, i porüsi tejlo i nájmocsnejsega csloveka.

Kak jász míszlim, z-vecs zrokov nasztenyüje ona zsalosztna íb z - 
tina, da sze nas uárod opüsesáva i prejde, liki razvézani sznop, ár 
je nevucseno!

Csi popolno poznamo vesznicskoga i váraskoga zsitka nevole, 
teda tou moremo viditi, da predovszem; szposzebnim po veszniczaj 
tou gáti plod nasega národa ino ka bi sze pokrejpo, ka nejma zdra- 
voga sztanyá i na csisztoucso inalo dá. (Nad. pride.)



Tekintetes Szerkesztő ur!
Becses lapjának e hó 4-ki szamaban a tölgyesi tűzesetre vonatkozólag 

megjelent közlemény némely részeiben valótlanságokat tartalmazván, helyre
igazításra szorul, mit szives engedelmével ezennel bátorkodom megtenni. — 
Először is a kigyult Vucskics-féle gazdasági épület nem egett le teljesen, 
mert a mezőváriak elég gyorsan megjelenvén fecskendőjükkel a tűzvész szín
helyén, úgy azt, mint az attól szinte lángba borult szomszédos Horváth-féle 
házat nagyobb részében megmentették. Csak a szalmával és takarmánynyal 
zsúfolt, részben hozzáférhetleu épületrészek hamvadtak el a zsúppal fedett 
és még a fecskendő ott léte előtt leégett tetőzettel, részint vízhiány, részint 
és főleg pedig az anyag könnyen éghető- és szétbontás nélkül nehezen olt
ható természeténél fogva. Másodszor: a mezővári fecskendőt nem gyalog
emberek húztak oda, mert mihelyt a község derék birája a tűz hollétéről 
meggyőződést szerzett magának, habozás- és halasztás nélkül a saját lovait 
fogatta be a fecskendő elé, mely szakadatlan és gyors nyargalással szállít
tatott a hely szinére — valótlan tehát a közlemény azon híresztelése, mint
ha a községi biró a helybeli lovasgazdákat beíogatásra felszólította volna és 
a/.ok az engedelmességet megtagadták volna! — Végül a közlemény ahelyett, 
hogy a mezőváriakat, kik fecskendőjük kíséretében 3 0 —40 emberrel jelentek 
meg a helyszínén s tényleg oltották és el is oltottak a tüzet — néhány el
ismerő szóval buzdítana más alkalommal leendő hasonló eljárásra, lovasgaz
dáikat „a lelketlen embereket* Szigorúan megbüntetni kiváuja, ellenben a 
muraszombati tűzoltók részére fecskendőjük kiszailithatására a feje-vesztett 
tűzben álló községtől var lovakat. Hogy egyeztethető ez össze az igazság
gal és a humanismussal a mezőváriakkal szemben, különösen akkor, ha tud
juk azt, hogy a muraszombati régebbi fecskendőhöz Tölgyes is mint sok más 
község járult hozzá annak idején bizonyos beszerzési összeggel ? és a mikor 
a nevezett egylet tűzoltó szereit most is tudtommal (avagy tán tévedek ?) a 
társadalom jótékonyságából szerzi be ; jóllehet e jótékonyság e czélból ren
dezett mulatságukban való részvétel altul nyilvánul. Ennyit községem meg
bízásából helyreigazításul !*

És most — ha tekintetes szerkesztő úr kegyes türelmét még néháuy 
perezre kinyerhetem — egy pár szót ezen tűzesetnél szerzett tapasztalatom
ról. A tűz, habár elég gyorsan altatott el, jóval elébb lett volna eloltható, 
ha kellő mennyiségű víz all rendelkezésre; de a vízhiány m iatta  fecskendő
nek többször kellett szünetelnie. Ezt először a községbeliek közönyének tu
lajdonítottuk, később azouban kitűnt, hogy nem rendelkeztek elég vizhordó 
edéuyuyel, mert kadjaik már berakvák káposztával és répával. Tanúság: 
hogy tűzoltási czélra minden községben külön vizhordó edények tartandok. 
Ezt pedig a legújabb tűzrendészed szabályrendelet (a „Földmi velési érdekeink*- 
beu olvastam) alapján — mely minden legalább 5U házból álló községet 
tüzoltószerek beszerzésére kötelez — nem volna bajos elérni, ha értelmes, a 
tűzoltás iránt lelkesedő egyének az egyes községek elére allauak mint veze
tők és megértetik a néppel, hogy a tűzoltás közgazdaságunknak szintén egy 
fontos részét képezi.

Me z ő  v ár , 1888. november hó 12-én. K 0L088A  FER EN C Z.

Helyi és vidéki hírek.
— L e g fe lső b b  ad om án y . Ö felsége a király a tótkereszt- 

uri evangélikus templom költségeinek fedezésére legkegyelm esebben 
1 0 0  frtoi adományozott.

— A z i p a r o s  i s k o l á b a  j í i r ó  t a n u l ó k  vallási oktatásara vonat
kozólag nagyon meleg hangon emlékszik meg a .Keszthely* az ottani városi 
hatóságról; közöljük ezt annál inkább, mert nálunk a képviselő-testületnek 
még nem jutott eszébe, hogy azokat a szegény inasokat vallási oktatásban 
is kellene részesíteni (s a mennyiben ilyenben eddig részesültek, azt derék 
volt káplánunknak köszönhetjük).

Az emlitett közlemény igy hangzik: „Az ipariskolák számára kiadott 
kultuszminiszteri szabályrendeletek az iparos tanulók rendes vallásoktatásáról 
nem intézkednek. A szabályrendelet e hiányán már több ipariskolával biró 
város segített, s mi örömmel konstatáljuk, hogy a mi kis városunk ipariskolai 
felügyelő bizottsága szintén azon kevesek kozó lépett, kik sürgetik, hogy 
iparos tanulót rendes vallasoktatasban kell részes’teni. Hiszen felesleges is 
tan fejtegetni, hogy minő romboló hatása vau a szegény iparos tauuló erkölcsi 
életére az a körülmény, hogy sokan közülök már 10 eves koruktól fogva 
nem részesülnek vallásoktatásban s igy nélkülözik a vallásnak erényre vezérlő 
vigasztaló, megnyugtató tanításait épenakkor, mikor az itju szív legfogéko
nyabb. Innen van aztan, hogy sokaknak a lelke siváron marad, hogy sokan 
érzéketlenekké lesznek a szép, jó és nemes iránt. Üdvözöljük az iparisk. 
fel. bizottságot, hogy ez ügyre kiterjesztette figyelmét, erősen hisszük, hogy 
szép szándoka kivitelében gátoló körülményre nem talá l!"

— A le g u t ó b b  t a r t o t t  m e g y eg y ik  l é *  alkalmával összehívott 
tisztiszék tárgyalta a megyebeli körjegyzők azon kérelmét, mely ben ezek te
kintettel a községi törvéuy azou intézkedésére, hogy a körjegyzők fizetése 
400 írtról hivatalból 600 írtra felemelhető, —  kérik a törvényhatóságot, 
mondja ki. miszerint az eddig 400 írttal díjazott körjegyzők fizetése a jö
vőre nézve 600 írtban állapittatik meg. A tisztiszék egy bizottságot küldött 
ki a kérdés tauulinányozására. —  A jeleulevő főszolgabirak közül egyedül a 
sárvári és szentgotthárdi szolgabirák szállották síkra körjegyzőik m e l l e t t  és 
pártolták azoknak kérvényét, a többiek azonban nem támogatták, illetőleg 
bölcsen hallgatáuak. Pedig jó körjegyző nélkül nem létezik jó főszolgabíró, 
nem létezhetik jóravaló közigazgatás.

— K  m i i  t é t  l ü k  m ái* K ö b l é n  e z e r  A. vizlendvai korcsmáros ellen 
folyamatba tett érdekes vizsgálatot, aki miatt tudniillik azon feljelentés adatott 
be a szolgabirósághoz, hogy boios hordóit a Regedében történt meghitelesités 
után széjjel szedette, és kigyalultatta, lntgy ez áltál azokba több bort lehessen 
elhelyezni mint amennyi a hitelesítés szerint kívül igazolva vau. A vizsgálat 
nagy erélylyel tétetett folyamatba a szolgabiróság által, a hordók ujabbi 
meghitelesités végett Szombathelyre szállíttattak s az eddigiek szerint, az a 
bámulatra méltó rejtély lön constatálva, hogy habár bizonyos az, miszerint 
a hordók Kobleuczer altul szétszedettek és belülről kigyalnltattak, tehát be 
lőu igazolva, hogy a bordók uagyobbitva.vannak, mégis kevesebb fér azokba 
mint a mennyire a regedet mértékhitelesítő hivatal által hitelesítve lettek.
E  hihetetlennek latszó eredméuyuyel szemben a szolgabiróság mindent elkövet, 
hogy a tényállás mikéntjét kiderítse. Legutóbb november 13-án tartatott egy 
tárgyalás melynek eredménye ujabbi szakértői vizsgálat lesz. — Panaszlott. 
Koblenczer Á. Dr. Eugel Samu szombatb-lyi ügyvéd képviselte, aki egyedül 
ezen czélból utazott ide. Amint az előzményekből következtetni lehet, panaszlott 
nagyon is inogni érzi a talajt labai alatt.

* A helyreigazítást mindig igen szívesen vesszük annál is inkább, meri csak igy 
lehetséges: hogy az kerülhessen nyilvánosságra, ami történt — illetőleg ahogyan valami 
megtörtént. Hanem a neheztelt közlemény végső sorait tévesen méltóztatik értelmezni, j 
mert az a megjegyzés, hogy a közsógbiró felszólította a lovasgazdákat (miszerint fecskén- I 
dóért menjenek) és hogy az engedelmességet megtagadó lelketlen emberek a büntetést meg- 1 
érdemlik — már magából a helyzetből kifolyólag csakis a vész helyszíne. Tölgyes köz- I 
ség, — nem pedig Mozóvár községére érthító, amely teljesen megfelelt minden humánus 
kötelességének azáltal, hogy a fecskendőt rendelkezésre bocsátotta. üzerk.

Plemeniti Goszpon Brodnik!
Vu nyihovi noviu etoga mejszecza 4-ga broji na tölgyeski ogeu gle- 

dóucs vödáui glász v-nisteruom iáli uezdrzsáva ísztinoszti vuszebi. záto vö- 
poprávlanye potrebüje, itero zsuyihovim dopüscseuyom z-etira uamejnim vesi- 
niti. Obprvini sze je  te vuzsgáni Vucskicsov skegyen uej szploj dőli zg. ro, 
ár szó Mezővárcsanye zadoszta frisko tá posztavili k-ognyi z-szvojov sprez- 
kanezov i tak tóga. kak Horváthov Uram tüdi zvéksega tála obrámli. Szamo 
szó z-szlámov i z-krniov napunyeni táli zgoreli z-tála záto, ár j« nej b;lou 
povouli vödé krédi, z-tála pa záto, ár sze tüLnia í krma zsmetno pogmzí, 
esi jo ni'Cse razuo nemecse i esi uprav k-uyei dubro prídti nemre. Z->ou- 
paiui pokriti rusti szó escse prvle dőli zgoreli, kak je spriczkancza tá pnsla. 
—  Obdriigim: mezővárszko spriczkanczo szó nej peski-lüdjé ta pelali. ár da 
szó sze vreli obcsiuszki nAtai* Kühár Stevau, zagvüsali na tou giedoucs, ka 
je V-Tölgyesi ogeu, s/o brezi vsze dvojuoszti i brezi vszega odlásanya szarni 
s'/.voje konye dali uapiézsti pred spriczkanczo, stera je  z-nepretrgnyenim ti- 
ranyoin pelaua na meszto ognya — nej je tak isztiua, ka bi rihíar kony- 
szkini vértom préganye zapovedávali i oni uyij uebi bougali. — Naszlednye 
to razglasüvauye meszto tóga, ka bi Mezővarcsare, ki s/.o sze z-szvojov 
spriczkanczov i z-30—40 Ittdmí tá posztavili k-ognyi. pa tani zaisztino ga- 
8zijli i pogászili ogeny — z-nikelkimi hvalicsimi recsmí na driigo priliko 
giedoucs iiaglíhno vrejloszt pobüdjávalo i podbádalo, nyihove konyszke verte 
„düsevne lüdí" osztro pokastigali zselej. szobocskim feieiwerkarom pa od te 
gorécse i ravno za ognya volo pamet zgiiblene vészi csáka konye /.a spricz- 
kancz.o, tak dabi v-Szoboti nebi bilou konyév, steri vértje bi sze tüdi leliko 
pokastigali, esi nebi steli piégali. Kak sze dá zglihati tou z-praviezov i z- 
dobroc'inejuyom, — uájtnie esi '/náuio, ka je Tölgyes obcsiua, kak doszta 
drügi v.szuícz, k-szobocskoj sztarejsoj spriczkanc/.i tüdi eduo gvüsno suniino 
dála na pomoucs, gda sze je oua küpüvala ? i jeli te feierwerkalje szvojo 
branitelszko skér neszpráviajo itak zdaj z-obesinszke dobrotivnoszti, esi gli 
sze tá dobiotivno-zt v-majálisaj szkazsüje? —  Tou szám mogao za volo 
szvojo nbcsino zavüpavnoszti vö popraviti!

1 zdaj — esi go*/pon Brodnika dobrovolno potrplivoszt esc-e na ni- 
kelko niinut vö zadobim — eden pár ro,csi od szpametüvanya pri toui og- 
nyi. — Te ogen, esi bár je  zadoszta frisko pogaseni, bi sze escse prvle po- 
gászo, esi bi povouli vödé bilou krédi. — all za té falinge volo je  spnez- 
kanc/.a vecskrát. mogla prehenynti. Obprviiu szmo stímali, ka je  tömi vesz- 
csarov vtraglívoszt i neniárnoszt bio zrok ; ali s/.ledi sze je  vö szkázalo, ka 
szó nej mell zadoszta poszoude. v-steroj bi jo vozili, ár szó kadi zse vsze 
napunyeue z-zeljom i z-repov. Z-t<iga tá vucsenoszt zhája, ka sze za oguya- 
braniteli volo vzsaksoj vészi eksztran poszouda more derzsati. Tou pa zdaj 
nebi bilou zsmetno vö doprineszti, ar je nej davno vüdána od mini>tera zu- 
povid. ka vszáksa táksa vész. stera koncsimár 50 hízs má — szí more spricz- 
kauc/.o i drüge-féle za ognya-gasziM potrejbuo skér szpraviti; szaino bi rá- 
zumni i za té poszel vrejli lüdjé uiogli uaprej sztoupiti pred obcsiue i z- 
lüszlvom za ráz mi ti dati, ka oguya-gaszitel nasega obcsinszkoga vértivauya 
edeu znameniti tál vcsinf.

Me z ő  vár ,  1888. november 12. KOLOSSÁ FERENCZ.

Domácsi i zvünszki glászi.
—  N á jv i s e s n y i  d á r. Szvetli krao szó krizsaszkoj evang. 

ezérkvi za sztroske c/.uj 100 rainski sonka dali.
— O d  i n e s t r i e  v u e s é c . !  na vadlüványa vcsenyé giedoucs sze te 

tak inienüvane keszthelyszke novine prevecs vroucse szpominajo od ti iáin 
bodoucse varaske obiászti: nnprej dárno mi tou tüdi tem bole, ár je  prinasz 
nikomi nej ua pamet prislo, ka ta nt-volne inasé tüdi tejbe) na vadlüványe 
vcsiti i tou sze etak glászi: Kultusniiuisztera vödáui szabályrendeletje uika 
ne dávajo naprej od vadlüványa vcsenyá ti inestrie vuc<écsi. Szabályreude- 
letov v-tej falingaj je Disteri varas, gde tákse sóié jeszo, je  pomogao i mij 
z-radosztjov poszvedocsimo, ka nasega máloga varasa szkerb noszécsi bizott
ság je  tüdi med oue notri sztoupo, ki szilijo, ka tóga inestrie vucsécsega vu 
vadlüváuyi tüdi terbej vcsiti. — Vem nej terbej tou niti naprej nosziti, ka 
kákso kvárno moucs má na tóga nevoluoga inestrie vuc-écsega zsitek té 
szpadáj. ka uisteri med nyírni od 10 lejt sztaroSzti mao sze je  tscse vadlü- 
váuye nej vcsio, i tak nejma na vadlüvanye pelajoucso veszéluoszt zadovol- 
dovoluoszti vcsenya rávuo teda, gda je  tóga mladéncze szrdeze náj bole vu- 
gibko. Odtoga szilája tak tou. ka ji dnszfa osztáne, steri szó düsnevejszti prázne, 
ka zaosztáuyeui osztáuejo od dos/ta léjpoga, dobroga i uemeskoga. Fostü- 
jemo tak on bizottság, ki je na tou vörazprészto szvojo szkerblivoszt, mocsno 
verjemo, ka nyihovo nakanejuye vu dopernásanyi zádive ue najde.

— l u  i i á jo l ^ z l e jd n y i i i i  < lerz « ó iio iu  v á n u rg y Ö N z k o iii  g y ü - 
1«\M szó not iriu-ove prosnyé pod tárgyalás jem áli, v-steroj prosnyi na tou 
giedoucs, ka právda dopüsztí, ka bi sze plácsa od 400 rainski ua 600 ra- 
uiske gorzdignola, pro^zijo vármegyöv, ka náj vö povej, ka tá plácsa sze 
prinyih tiidi od 4 0 0  na 6 0 0  rainski gór zdigue po t«n. Vdrmegyöva sztráni 
je edna komi.-sia vö poszláua, steri do sze szteu pítanyon terdijli. Tan na- 
zouesi bodoucsimi főbironvami sztráni Szó szamo monosterszki pa sárvúrszki 
föbirouv gór sztonpili, ka szó tou zaodgovárjáli, ovi szó pa nej odgovárjali 
prosnyou. tou je ka szaino tüo bilij. Pa brezi dobroga nótáriusa nejga dob
roga főbirouva. nemre biti dubro ravnitelsztvo.

— <»or -•/.i iio  z m 1 o | » o iu in o u li,  ka prouli K o b l e n c z e r  A. 
Gyiirgyaszkom osterjási je tozsba pouleg tóga notri dáua, ka bi oni vijnszke 
lagve, stere szó v-Radgonyi czinientejrati dali, szó po tisztin ráznok dáli 
zéti, pu od zuoulra vö szboblati dáli, ka po teli vnyih vecs vijna lezsej nato- 
csijo, kak ba od zviijna zamerkano jeszte. Delo je  pri pulitiskoj biroviji z-velkov 
paszkov naprej zéto, lagvi szó pa pouleg nouvi czimentejrauyov volo v-Szom- 
batlieo szprávleni, do sz- jga mao je  ono uezgrüutauo delo p.iszpedocseuo, ka 
tou je gvüsno ka szó lagvi od Koblenczera sztráni ráznok zéti, pa od zuoutra 
vö szlioblani. lak je po zvedocsono, ka szó lagvi pouleg tóga véksi grátali 
iuo döuok menye ide vnyé, !<ak kelko je  v-Rudgonyi od Czimentejrara sztráni 
gór zapijszauo. Pouleg té nevöruoszti sztráni politiska birovija sze mogoucse 
vcsinij, ka delo ua esisztouem szprávi, Náj obszleiduyitn november 13-toga 
dnéva je tárgyalás ob.l. rz^áni büo.  ̂ poub-g steroga do nouvi szvedoczku vö 
poszlüseui. Obtozseni Koblenczer Á. s/.o Dr. Eng. ! .Samu fi-k..li-a Szombat- 
h-lya na té sztran gór /.éli, steri >/.o ravuok szaino za tóga volo tüdi tii 
bili). Kak do etecz mijszliti moreino, Koblenczer pod szvojimi uogámi jáko 
na s/.laboj zemb j  s/.tojljo.

— h z liitv ito v  r í jo n v  szó preniiuoucsi tyedeu boréiszki Ivran-
csics Mátyás Vöniijnoli. Szeptember 30-toga dnéva jo nyib edeu pesz vgyo 
v-vészi, od steroga kak s/.e kázse je  bejszen büo. Krancsics meszto tóga ka 
bi doktori síi, s/.o s/.e z.driijgimi domá dáli vrácsiti, iuo szamo preniinoucso 
nedelo szó s/.e pri doktori glászili. da /.se keszno bilou. Föbirouv pa mábre 
vr.icsiteo da szó tou zvedli, szó sze vcsas/.i na meszto vö vész pascsili, kabi 
obránili ka je potrejbuo, liki kak sze natn na znánye dáli, veski poglavárje 
szó nainárui, pa z-uiksiin no miszlijo pri toj velkoj neszreszi, ka z»e v-ne- 
delo je zapovid vödáua bijlu, ka psze zvézaue morejo illeti, pa sw> dünok 
nej tou obderz8ali.



—  B o r z a s z t ó  h a l á i l a l  múlt ki a Léten Krancsics Mátyás borhidai 
lakón. Szeptember 30-án ugyanis egy kutya harapta meg a közegben, mely j 
-  mint az iszonyú kö.etkevméuy.k megmutatták — veszett v«.lt. a’ meg- j 
mart ember ahelyett hogy orvosilag gyógykezeli. Uh volna magát, odahaza ! 
a községben knrnzslókhoz fordult »\s csak a legutóbbi vasárnapon jeh n tk e- j 
zett a járásorvosnál, amidón mar nem volt megmenthető. — A főszolgabíró 
és az állatorvos az esemény tudomásul vétele u*an azonnal siettek a hely
színére. megteendők az óvintézkedés. Két, amint azonban bennünket értesíte
nek, a község elöljárós Iga annyira hanyag és nem törődik a könnyen bekö
vetkezhető iszonyú szerencsétlenségekkel, hogy már mámap a főszolgabíró 
állal lanczra tétetni rendeli kutyák mind szabadou voltak.

— Az n k á (*/ ía  ű i l r t v é a y n t 'k  a Leudva utczára kiterjesztése a 
község képviselő-testül-te áltál kellő időben el lett határozva, azonban a 
községeiéijárósága uein cs..k azt nem teljesiti liánom a templom utczában 
mar meglevő ültetvények is teljesen elhanyagolván — Több ültetvény meg
sértve, némelyek mellől a karó teljesen hiányzik, különösen Neumann Adolf 
háza mellett, akinek részéről tisztesség dolga volna észrevenni, hogy az ö 
gabnaszállitó üzlete következtében mennek azok az ültetvények tönkre. Fe l
hívjuk a városbiró figyelmet ez állapotokra.

— A l i p p a i  t a n í t ó  e l l e n  elkövetett rablásról volt említés téve 
lapunkban is. mely szerint tudniillik a csendőrparancsnokság a nagy-kanizsai 
csendőrfőhadnagyot küldötte ki a vizsgálat foganatosítása czéljából, s akinek 
sikerült is a tetteseket a járásunkb'di czigány »k között felfedezni; erre nézve 
most a Nagy-Kanizsán megjelenő „Zala* cziriiü lapbau következőket olvassuk : 
M e g k e r ü l t  j ó m a d a r a k .  A lippai rablás tetteseiből kettőt már sike
rült éber csendőreinknek ké/rekeriteni Vasmegye határszéli (német) czigányok 
személyében, kikre ezúttal nem kevesebb mint 21 betöréses lopás is rábizo- 
nyult, melyeket Adriánczon és Gumiliczáu követtek el. — Ugyancsak meg
került Biró József körte-rigyác/.i csavargó kanász, ki több már említett ser
téslopásnak volt részese. — Továbbá Pintér Ráez György, Muraköz hírhedt 
liba-tolvaja, melyekkel formális kereskedést űzött széles vidéken. Legutóbb 
Horvátországból kísérték haza s illetőleg a börtönbe.—  Kovács Mari 17 éves 
czigáuvleánynál Borhidán pedig a Stájerben elkövetett betöréses lopásokból 
találtak meg többféle corpus delictit, köztük kávét is és egy értékes arany 
medaillont, melyet midőn a stridói csendőrök meglepték, le akart nyelni, de 
az őrsvezető ebben egy rögtöni torkon-kapással megakadályozta. Végül hu
rokra került az alsó-lendvai járásban két veszedelmes s a szentgotthárdi bí
róság által régebben körözött rablógyilkos. S  ezek mind csupa dologtalau 
kóborló czigányok. Ugyan hova jutunk velük?!

— A z a la m e g y e i  i d é n y é - v i d é k i  b o r t e r m é s  milyenségéről a 
következőket ír já k : Alsó-letenyei szőlőhegyben a szüret október hó 28-áu 
befejeztetett. Nemely gazdának annyi bora termett, hogy alig talál neki helyet, 
némelyiknek a múlt évi termés szerint; másoknak pedig valamivel kevesebb 
mint tavaly. Mennyiségre nézve általában jó  szüret volt; minőségre nézve is 
inkább jónak, mint rosznak mondható. Fölemlitésre méltó, hogy az eddigi 
időben minden gazda szőlőtörkölyét gondosan hordóba tette, és pálinkának 
kifőzette, mig most, hogy a szesz-adó fólemeltetvén, néhány ezer akó törköly 
a szőlők fejealján hever, tn« ly trágyának fog elhasználtatni.

— I á é i  b o lo n d  t a l á l m á n y ,  melynek egyike a zenélő koporsó, a 
legújabb és bizonyára a legeredetibb találmánya az amerikaiaknak. Egy sau- 
franciscoi koporsógyáros árulja 200 dollárjával a zenelő koporsókat, amelyek 
aljából az ott elhelyezett s felhúzott zenélőmü halotti gyászdait játszik. Hasonló- 
képeu panaszos, láthatlan hangon rezgik át a gyászszobát, a mig az elhunyt 
ravatalán fekszik és, ugyan e komoly ünnepélyes hangok kisérik az utolsó 
utján. Az utcza zajában elhal ugyan a gyöuge hang, azonban újra felhangzik, 
amint a halottas menet a cseudes temetőbe ér; sőt a sírból is felhangzik, 
amig a reája hulló föld el nem nyomja a gyászzene hangjait. A másik talál
mány a vasból készült névjegy. Vékony vaslemezre ezüst nyomással van vésve 
a név. a mely a szinkülönbség által a vaslemez fekete alapjából élénken 
kiemelkedik. A névjegyek készítésére szánt vaslemez olyannyira vékony, hogy 
egymás fölé rakott uogyven is csak egy miliiméternyi vastagságot mutat. 
A névjegy természetesen igen tartós, azonban nagyon kérdéses, hogy haszná
latba fog-e jönni, vagy megmarad-e játékszernek.

— A t r á g y a  k e z e lé s e  a  M z á a té fö ld ö n . Minden trágyázáskor 
■zeni előtt tartsuk, hogy a szekérről soronkint lehányt trágyakupaczokat 
azonnal lehetőleg egyenletesen és egyszintben kell a trágyázandó területen 
elteregetui. Megbocsáthatatlan lóhát követüuk el, ha a trágyát hetekig, hóna
pokig vagy éppen egész télen át elterittetleniil hagyva, a hó és eső által 
engedjük kimosatui. Az el nem teregetett trágyának nemcsak az a hátránya 
vau, hogy belőle a legbucsehebb auyagok könnyen a levegőbe jutnak, hanem 
az is, hogy a halmok alatt levő föld nagyon sokat kap az eső által kilúgzott 
tápanyagokból, mig a szántóföld többi részére ezekből alig esik valami, vagy 
éppen semmi sem. A trágyaknpaczok helyén ilyenkor a vetés igen buján fej
lődik ; u. u. szégyenfoltok (a gazdat szégyenitik meg) keletkeznek a táblán, 
melynek többi részében a vetés annál silányabban néz ki. Tekiutsük tehát 
aranyszabálynak a földre hordott .trágyának lehető gyors elteregotését. Ha a 
szétteregttett trágyát még mindjárt alá is szántanék, az volna a legjobb el
járás; csakhogy ezt a tanácsot már bajosan tudjuk mindig megfogadni, mert 
az idő vagy a gazdálkodás viszonyai ezt tenni nem engedik. Bizony sok 
helyen a trágya kezelésére egyáltalában nem lorditanak még semmi gondot ; 
nem c-ak a szántóföldön, haueiu a trágya telepen sem. Láthatni nem egy 
helyen olyan trágyatelepet, mely inkább valami mocsárnak, mint trágyate
lepnek néz ki.

— A ..H á / .i K ö z lö n y “ - u e k  21. füzetes száma beküldetvén, követ
kezőkben mutatjuk be ezen minden háztartásban és házi gazdálkodásban 
valóban eléggé nem ajánlható praktikus lap jelen számának tartalmát : Társa
dalmi ügy: Tanuljunk az amerikaiaktól. — Egészségügy: Egészségünk érde
kében. Az evésről. — Háztartás: A matráczok kezelése. A zöldségnek elrakása. 
— Gazdálkodás: Háziállatainknak gondozása téleu. A tyúkok téli eltartása. — 
Ismertető közlemények: Kés- és villafényesitő készülék (képpel). — Hasznos 
tudnivalók: a) Az egészségügy köréből: Lesöványitó étrend. A bőr dörzsölése, 
b) A háztartás köréből : A sertések súlyának meghatározása. A gl.icé keztyük 
tisztítása. A disztollak göudöritése. Szarvasbőr-Iopedők mosása. Tapasz vas
kályhákra. c) A gazdálkodás köréből: A szecska mint lótakarmány. A vető
magnak való burgonya. Idegen izü borok javitasa. A gyümölcsfák mézgafolyása. 
Teiinéketlen gyüiiiölc'ták. A cseresznye, szilvamag csiráztatása. A tűlevelű 
fák ültetése. — Közgazdaság : Selyemteuyésztés. — Iutőt.ibla: A részletivekkel 
való visszaélések. A középületeknek villámhárítókkal való ellátása. Szerkesztői 
közlemények közhasznú dolgokról. A .Házi Közlönyének eddig megjelent 
összes szamai egész halmazát hozzák mindazon ismereteknek és tapasztala
toknak. melyeknek mindenki a társadalmi és családi nevelés, az egészség, 
táplálkozás. háztartás, gazdálkodás, a praktikus háztartási czikkek ismertetése 
8 számos egyéb közhasznú tudnivalók körül nagyon jó  hasznát veheti. E  kitűnő 
lapot jó  lélekkel avulhatjuk. A .Házi Közlöuy* megjelenik Aradon minden 
hó 5-ikén és 20-ikán Záray Ödön szerkesztése alatt s előfizetési ára 1 évre 
3 frt, félévre 1 frt 50 kr. Egy mutatványszám e lapból elégséges, hogy enuek 
közhasznú irányáról bárki is meggyőződhessék. Ily mutatványszámmal szívesen 
■zolgál a lapkiadóság.

— A k á e z io v o  d r e v je  s z a je u y é  na „Leadva" viliczo sztrau je  od
képviselő-testületa sztráni vpervejsen czajti dokoucsano, ali veski poglavárje 
nej ka szamo tón ne zgotovlejo, liki perti ezérkvi zse te mocsnejse drevje 
szploj tá ziipüsztijo. Vecs je  med nyimi szkvárjeni, nisterni sztráni koleki 
falijo, nőimre pred N umann Adolfa hrama, steromi bi postena duzsnoszt 
bijla v-pamet zéti, ka pouleg nyagve vozsnyé volo prid,■ drevje na nikoj. Varas- 
ki ,ga riftara paszko na tón dugoványe gledoucs gór obproszimo

— I* i  i U p o iiM z k o ii s k o l n i k i  zgodjmio rob-zUo sziuo %-*■ v-nasej 
noviuaj napiej perneszli pouleg steroga je  zsaudárszka visemya oblászt. kani- 
zsanszkoga főhadnagya vöposzlála za gór zgrüntávauye volo, sterorni je prij- 
lika tüdi bijla touvaje med czigánymi v-nasem járási vözvediti, na té sztran 
zdaj Kanizsi vö dáni „Zala* novinaj ono stéiuo: V u r o u k e  s z ó  p r i  s í i  
t i  d o b r i  f t i c s i .  Z-oui. ki szó na lippi tolvajio doprueszli szó nasi vrejli 
zsandárje zse dvá zgrabili. Vasvárruegvőva na krá.ji (némske) czigánye, na 
stere sze je  do szega mao nej menye kak 21 tolvajie poszvedocsilo, stere 
szó v-Adriauczi i Gumiliczi dopemeszli. Tak jo vn rouke prisao Biró József 
z-Rigácza korteski tepeski kanász, ki je zse vuogokrát szvinyé kradno. Na- 
dale Pintér Rácz György a Mezsamurja híresen gonszk-touvaja, sterimi je  
terstvo derzsao vu vélikoj okroglini. Tóga szlednyega szó z-Horvacskoga pri- 
gnali donion ali szi v-temniezo. Pri Kovács Márii cziganszkoj deklini z-Bo- 
rejecz szó vecs blága najsli, stero je  na stájeri z-pokradjeno, st°ro kak cor
pus delicti kzI üzsí  : med onov kávo i eduo doszta vrejdno zláto medálio, 
stero gda szó jo  strigoszki zsandárje zgrabili, je  stelo pozsrejti, ali te őrs
vezető tou mi paiuet vzévsi jo za gút zgrabo i nej dopüszto pozsrejti. Na 
zsinicze szte prisla z-mouosterszke birovie zse od dávnoga czajta mao iszka- 
joucsiva dvá lüdomorcza. 1 oui szó vszi tepeski czigányi.

—  K a la v á n n e g y ő v a  letinszke krajine od letosnyega viuszkoga pova 
nam eto pisejo : N i Letini vrehi sze je  brátva oklobra 28-ga duéva dokou- 
csala. Nisteri gazda je  telko vina pripovao. ka je komaj najsao meszto za 
nyé, nisteromi pa kak preminoucse leto ; uisteromi pa menye kak láui. Po- 
prek szó doszta pripouvali i lehko práviju, ka je bougse i nej lagoje. Szpo- 
menoti sze je  vrejdno, ka predtemtoga je vs/.aki gazda t« terpine szkerblivo 
vküpszpravo i zsnyi paliuko szkühao, ali zdaj ka je  od zsgauyá ta dácsa 
podiguyena, szó je  pri goriczaj vözoszipali, steri do gnoj szprávlali.

— D v o i i je  í io u r o  ^ o r i i á jd c i i y e ,  steri je eduo ta igroucsa skri- 
nya, ta nájbole nouro i zagvüsno nájsztalnejsa nouva priprave ti amerikan- 
c/.ov! Edeu san-tranezuski mester, ki skrinye ódává za 200 dollárov, stere 
vgrajo, stere szpoudnyega tála tá naleCsene gorpntéguyciie igrouta mertvecso
y.salosztno peszem spila. Rávuo tak tozsbeno, nevidoucd gla>z, sze dá csüti 
vu toj zsaluvanoj hizsi dokec* on tam lezsí i zsalosztui glászi ga a/.prevá- 
ja jo  na szlednyoj ponti. Na viliczi med velikov iármov sze uedá csüti te 
mali glás/, ali z-uouvica Sze zglászi kakti szprevácske na cziutor sztoupijo 
i escse z-janié sze dá csüti dokecs ta zemla Ueobv/enie glaszé tóga igrauya.
— To ovo je z-zseleza naprávleno iméiift kazács (név.»*-y). Na téuko zseléző 
Í8 szrebra zdubbnu to irué, stero je broz fárbe odloc-ka tóga zseleza csar- 
noga tála gór sztojécse. Iména kazács naprávlaiivi os/.odjeuo zselezo je  tak 
té.iko, ka eduo na to driigo esi stirideazétkrát szkladémo, szamo eduo mil
liméter kusztoucso kázse. Tóga iména kazács je tuti terpéc*, al» veliko pi- 
tanye je. esi sze za niiczauya vzeme gór, ali pa za spio osztáne.

— la i io ja  r a v u a i iy e  n a  u y ív u j.  Pri szakson vö vozili pred ocsmí 
ilrrzsmo ka doj szkonli verzstíno küpu vcsaszi v-glijuon táli rázunk raztormo 
na zemlej. Ne odpüscseno faliugo vcsinijmo, esi gnoj po kéduaj — ali po 
niejszeczaj niliamo lezsati tan, ka bi sznejg ali voda ga vö zéprala. Tákseuii 
gnoji, steri je  nej ra/.torjeui, nej szalun tiszti kvár, ka vö zsnyaga tóga náj 
•vecs vrejdnoga — v-lüfte odíde, nego tiszto tüdi, ka zemla provecs doszta 
dobi po descsi vö zapráne gnojscsicz**, na öve pa komaj kaj príde ali pa 
szkoron nika. Na onon rneszti, de je gnoj dojszkopani biio, de szejádev pre- 
•v«cs rodno, na ovou rneszti, gdo pa szejádev tenbole bozsuejse. Derz>uio po 
tón pred ocsmí vszigdár, ka nyivo zvozseni gnoj vcsaszi raztormo. Csi pa 
■gnoj vcsaszi podorjémo, tou je  to uájbougse, ali té tanács zse zsmetnej mo- 
remo obderzsati, záto ka ali vrejmen ali pa czajt nedopüsztí. Bogme na doszta 
niesztoiua uancs nikso szkerb ne dájo na gnoj; nej szamo vöni na uyivi, liki 
domá v-küjpi tüdi nej. Lejko viditi, nej s/aiuo na ednon imszti táksi gnoji 
szki küp, steri bole vijdi vö káksoj uilaki kak pa guojszkomi réduoiui köpi.

— A „ P é n z ü g y i  P l  m u t a t ó "  czimü sorsolási lapra, mely újévkor 
harmadik évi folyamába lép, felhívjuk különösen azon olvadóink figyelmét, 
a kik értékpapírokkal s főleg sorsjegyekkel bírnak. A .Pénzügyi Útmutató* 
melyet ismert nevű közgazdasági Írók szerkesztenek, hivatva van kiszorítani 
azon selejtes sorsolási lapokat, melyeket egyes bankárok adnak ki azért, hogy 
általuk és segélyükkel üzletfeleket szerezzenek magukuak és a mely lapok 
■ezen üzleti körözvéuyszerü jellegüknél fojtva nélkülözik a megbízhatóság és 
pártatlanság azon mérvét, mely előfeltétele a hivatásos sajtónak és a mely 
■egy pénzügyi lapu íl egyenesen mellőzhetlen. Ellentétben a hivatkozott bankár- 
közlönyökkel a .Pénzügyi Útmutató* tisztán hírlapi vállalat és ez indította 
a nagymólt. ni. kir. belügyminisztert arra. hogy 1888. évi 34295. sz. körren
deletével a .Pénzügyi Útm utatót*, mint .hiteles sorsolási lapot és teljesen 
megbízható szakközlönyt* hivatalosan ajánlja. A .Péuzügyi Útmutató* ren
desen minden húzás után jelen meg; közli a magyar, osztrák és külföldi 
Sorsjegyek húzásait, ugysziiitén a záloglevelek, kötvények és részvények sor
solásait miudenkor a hátralékosok, vagyis a korábban kitörölt, de még kifi
zetés végett be nem mutatott darabok kimutatásával együtt. Tájékoztató 
■czikkei és felvilágosító közleményei a tőzsde, pénzügyek és biztosítás köréből 
megóvják az értékpapirbirtokost a károsodástól. Szerkesztői postájábau nyílt
sággal és —  ez a lap főbecse — üzleti érdek nélkül alapos felvilágosítást 
ad a legkülönfélébb közlések iránt. Dijmeuteseu vállalja el előfizetői sorsje
gyeinek revisióját. sőt állandó nyilvántartását és kisorsolás esetén azonnal 
értesíti az illetőt. Ugyancsak ingyen közvetíti a lap kiadóhivatala a magyar 
értékpapírok esedékes szelvényeinek beváltását, a kisorsolt értékpapírok bevál
tását vagy kicserélését stb., szóval ingyenesen teljesíti mindazon apró szolgá
latokat. melyekért a közönség nem mindig megbízható bankárokhoz szokott 
fordulni. A „Pénzügyi Útmutató* előfizetési ára egész évre két forint, félévre 
egy forint. Előfizethetni legczélszerübben postautalványnyal a kiadóhivatalban, 
Budapest, Audrássy-ut 84. sz. a.

A hús mint erő-s munkamérő nemzetgazdasági szempontból.
Közli: F  i 8 c h e r Mi k s a ,  állatorvos Muraszombatban.

II.
A megölési módnak is nagy befolyása van a hús értékére. A szerint, 

■amint a vér beiitmaradt, vagy az állat elvéreztetik, s mily kedélyállapotbaa 
kerül a vágóhídra.

Angliában az állatok megfullasztatuak, a vérbeu maradt hús sokkal táp
lálóbb. adja az úgynevezett .barna levest*, de könnyen megy át erjedésbe. A 
-continens többi államaiban mindenhol elvéreztetik az állatokat.

Bár hogy végezzük ki az állatokat, szükséges volna a közvágóhíd, in* ly 
ha uem fényűzéssel volna is berendezve, megkivántatnék, hogy legalább a köz- 
egészségügynek felelue meg, nem pedig úgy, mint a legtöbb helyen vau, kút 
dincsco, törlő ruháikat kénytelenek a mészárosok a vágóhidak alatt folyó



patak vizébe mártani, mely nemcsak a község piszokját hordja magában, hanem 
egyúttal a vágóhidakon összegyűlt excreraentumokat is felveszi, nyáron pedig, 
ha a patak kiszáradt, semmi viz sincsen a hús tisztítására.

Ha közvágóhíd felállításáról van szó. azon argumentummal éluek: anyagi 
eró nincs hozzá, s hogy nem elég nagy a húsfogyasztás.

Hogy most vis-zatérjünk a czimben hirdetettre, tekintsünk bele egy kissé 
a statisztikába. A húsfogyasztás nagysága szerint, valamely nemzet tettereje, 
politikája, s vagyoni helyzete bírálható meg. Az angol munkás kitartását csak 
a sok húsfogyasztásnak köszönheti, mig Angolországban emberenkint 27 ki gr. 
hús s/ nittatik, addig Ausztriában csak 20 klgr. Sajnos nálunk ennek tudá
sára U' g nem fektettek súlyt. Az ember a iniudeo evők (omuivora) osztályába 
tartóz., tehát úgy növényekkel, mint állatokkal táplálkozhatik; huzamosabb 
ideig a/ uban sem az egyikkel, sem a másikkal, egészsége koczkáztatása 
nélkül meg nem élhet. Egész nemzetek sorsa a tápszertől függ, mert ugyanaz 
ami a lónak a zab, embernek a hús s valamint a zab a lovat tüzessé, bátorrá 
s kitartóvá teszi, ugyauazt cselekszi a hús az emberrel; a husfogyasztó népek
nek van a legbatrabb s legedzettebb katonája. Nálunk a katona napi hus- 
mennyisége 125 gr. Úgy hiszem, sokan kiváncsiak lesznek, hát a polgári 
egyén mennyit fogyaszt. E  tekintetben legnagyobb sajnálatomra csak Csák
tornya mezőváros polgárainak napi adagját tudom megmondani.

Itt levágatik 1100 drb szarvasmarha, átlagos súly 130 klg. =  143.000 
klg., 600 drb borjú, átlagos súly 30 klg. =  18,000 klg., 500 drb. sértés 
átlagos súly 30 klg. =  15.000 klg., összesen 176,000 klg., a lakosság száma 
kerek számot használva, 4000. 176,000 kilogrammra osztva 4000 lakossal, 
megtudjuk mennyi jut 1 lakóra, évenkint: 44.000 gr., vagy ezt osztva 365 
nappal, megkaptuk a napi adag nagyságot = 1 2 0  gr. Tehát látjuk, rosszabban 
táplálkozunk a katonánál, 1‘6-szor jobban az angolnál, 2‘2-szer jobban az 
osztráknál.

Ezeket felemlíteni szent kötelességemnek tartottam : egyúttal köszönetét 
szavazok miudazou szives olvasóknak, kik unalmas tárgyamat végig olvasták, 
s ha uiucseu ellenükre, rövid idő múlva bátor leszek a muraközi lótenyésztés 
sülyedésének okát bouczkés alá venni.

HIRDETÉSEK.
KBi llió KOCSIK.

Tollszerkezetü, egy fedeles és egy fedeletlen

k o c s i  jó k a r t a n
szabad kézből eladandó. Tudakozódhatni: Alsó- 

Lendván Dirnbeck Ferencz esp. plébános urnái.

Üreg és ifjaknak egyaránt
tanulmányként szigorúan ajánltatik dr. Mliller or
vostud. tanácsosnak jóval bővített kiadásban most
________________megjelent irata a_____ (318. 6 —5)

z a v a r t  id e g -  ós  i ie in i-r e i id > .z e r r ő i
vaTarniuT'enne^^yó'keres gyogymoiljaróIT"™""' 

Ara borítékban való házhozküldéssel együtt 60 kr.
C. K re ik e n b a u m . Bra m iseim éig1

mánál a lélekzet hiánya azounal csökken. Teljes gyógyítás gyakran már 8 nap alatt." 
— Dujardiu Iteaumetz tan ár: „Üdült légcső-hurut teljesen gyógyittatott." — Friiu- 
zel tanár, dr. Statz osztálya; „Láz, éjjeli izzadás, köhögés, kihányás elenyészik — 
nagy éhség következik be — testsulynövekvés 5 kilóig." — Dr. M’Laughlin : „30 nagy
fokú tuberkulózis közül mindannyi gyökeresen gyógyittatott." — Ugyanígy nyilatkoz
nak a betegek is. (A gyógymód magában nem terhes, uein háborító és minden bajkö
vetkezmény biztosítva.) — A cs. k. ki/., szab. gáz-kigőzölgési készüléket (Rectál- 
belövellő) használati utasítással orvosok részére és mugáuhaszuálatra, úgy a gáz 
előállításhoz szükséges kellékeket szétküldi készpénz fizetés avagy postai utánvét 
mellett 8 Írtjával, gázmérővel 10 írtjá v a l:
Med. dr. A ltm ann , B écs, V II . M a ria h ilfe rs tra sse  7 0 .

Böhm.  Kr u ma u ,  1888 márczius 3. Kollega ur! A tuberkulózis lüdőbefo- 
lyasztásnak egy igen kényes esetében az Ou kigózólgö-készüiékével valóban kitűnő 
sikert értem el. Med. dr. FANTE GYULA.

K e c s k e m é t ,  1888. szept 11. Igen tisztelt orvos ur! Az ön kitűnő gáz-kigőzöl- 
gési készülékét 1887. őszén oly rendkívüli sikerrel alkalmaztam, hogy teljesen felépül
tem és ezen állapotom tovább is fennáll, úgy hogy egészen egészséges vagyok.
(316. 5 2 -4 .)  Háladatból SZABÓ JÚLIA.

2483 888. Árverési hirdetményi kivonat.
A muraszombati kir. járásbíróság miut telekkönyvi hatóság közhírré 

teszi, hogy Császár Sándor csekefai lakos végrehajtatnunk. Császár József 
és t. gödörházi lakós végrehajtást szeuvedő elleni 1407 frt 7Ő kr. tőkeköve
telés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a szombathelyi kir. törvény
szék (a muraszombati királyi járásbíróság) területén lévő Gödörháza község 
hatarábau fekvő a gödörházi 41. sztjkvben Császár Józsuf és kkoru Császár 
István és Katalin tulajdonául bejegyzett A f  l — 3. sor- 28. hszsz. 28. ház- 
s/.ámu ingatlanra 216 frt, a 29. hsz. ingatlanra 79 frt, a 383. hszsz. ingatlan 
ra 386 frt, továbbá a gödörházi 10 sztjkvben A I. 2. 20. sorsz. alatt felvett 
ingatlanból Császár Józset tulajdonául bejegyzett egyuegyed részre 483 írtban 
ezeunel megállapított kikiáltási árban az árverést elrendelte és hogy a fen- 
nebb megjelölt ingatlan az 18M 8. n o v e m b e r  2 1 .  n a p j á n  d. e. 10 órakor 
Gödörházán a községbiró házánál megtartandó nyilvános árverésen a meg
állapított kikiáltási áron alól is eladatui foguak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárának 10 százalé
kát készpénzben vagy az 1881. évi LX. t. ez. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyim* 
steri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke

zéhez letenni avagy az 1881. LX. t. ez. 170. §-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál előlegea elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt át- 
Hzolgállátni. , .

Kelt a muraszombati kir. járásbiróság mint tkvvi hatóságuál 1888. évi
augusztus hó 4-én. AGUSTICH PONGRACZ kir. járásbirő.

S  Mária-czelli gyomorcseppek,

&

jeles hatású gyógyszer a gyom or minden b é n -J  
talm ai ellen, és felülm ulhatlan az é tv ág y h ián y "  
gyoniorgyengeség, rósz szagu lehellet, szelek, sa - f  
vanyu felböfögés, kólika. gyom orhurut, g y o m o r-1  
égés, hugykó-képződés, túlságos nyalka-képződés á 
sárgaság , nudor és hányás, főfájás (ha az a g yo -|  
mórból ered), gyom orgörcs, szébszorulat, a g y o -J  
mórnak túlterheltsége étel és ital álta l, g ilis z ta .!  
lép- és m ájbetegség, úgyszintén arany-eres bán- 4 

talm ak ellen. i
E g y  üvegcse á ra  h a sz n á la ti uta>| 

_______ s itá s s a l  e g y ü tt 4 0  k r . (
Központi szétküldési rak tár nagyban és kicsin yben: á

BRADY KAROLY <
„ a z  ő ra n g y a lh o z -* 1 ezim zett gyógyszertárában K r e m z l e r h e u ,  {  

Morvaországban. A
Kapható Muraszombatban : BÖLCS BÉLA gyógy tárában a „Magyar Koronák os,“ ] 

valamint az ország minden gyógyszertárában. (45. 52—27)
--------------------------- |W|------------------------------------------------

Árverési hirdetményi kivonat2552/88.

A muraszombati kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság közhírré 
teszi, hogy Vasmegye árvaszéke végrehajtatóuak, Császár Ferencz gyanafai 
lakós végrehajtást szenvedő elleni 40 frt tőkekövetelés és járulékai iráuti 
végrehajtási ügyében a szombathelyi kir. törvényszék (a murassombati kir. 
járásbiróság) területén lévő Gyanafa község határában fekvő a gyanafai 33. 
sz. tjkvben felvett A. I. 1—8. 10. 11. 14. 16. 17. sor- 20. házsz. ingatlanból 
Császár Ferenczet illető felerészre az árverést 1546 frtbau ezennel megálla
pított kikiáltási árban elrendelte, és bogy a fennebb megjelölt ingatlan az 
1 8 8 H . é v i  d e c i e m b e r  h ó  2 9 .  n a p j á n  délelőtti 10 órakor Gyanafán 
a községi bíró házánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított ki
kiáltási áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárának 10 százalékát 
készpénzben vagy az 1881- LX. tcz. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított 
és az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. alatt kelt igazságügyrainÍ9zt«*ri 
rend-let 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni avagy az 1881. LX. t. ez. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bí
róságnál előlegea elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervéuyt átszol- 
gáltatui.

Kelt Muraszombatban, 1888. évi augusztus hó ll-én .
A muraszombati kir. járásbiróság mint telekkönyvi hatóság.

AGUSTICH, kir. jbiró.

fi első

M a g y a r  b o r o k
V illá n y b ó l

saját termésű borok, melyek Brüs- 
selbeu, Triesztben és Pécsett a ki
állítási éremmel kitüntettek. — 
Küldök utánvét mellett jótállva ter
mészetes árut, vörös 25, 32, csemege 
vörös palaczkokban á 45, fehér és 

siller 18—24 literenként. 
C’nhIÓ  gvógysz. borpinezéje 

Villányban.

R. KLINGL, Bécs, I., Maysedergasse 2 «-■»]
e lső  b é c s i v a r á z s - k é s z ü l é k e k  g y á r i  r a k tá r a ^

ajánlja alkalmas *

[ 1 ® ” K a rá c s o n y i a já n d é k u l
legnagyobb raktára varázs-készülékekből művészek és műkedvelőknek. 

Bereudezett dobozok, a legmeglepőbb varázslatok és könnyen érthető ma
gyarázattal gyermekek részére összeállítva. Ára frt 1.25, 1.50, 2.25. 3.50; finomabbá 
2 fadobozok frt 3.— , 4.—, 5.—, 7 50, 10.— egész 25 frt. — Laterna magica (varázs-j 
r  lámpa) képek vagy tréfás alakok elő varázslására frt 1.50. 2 25, 3.—, 4.50, 6.50 egész 1 
Vöd frt. — Ködfátyolkép-készülékek (kettős) frt 2 7 .- ,  33.—. 45 frt. -  Yillanyozó-/
• gépek üveggel frt 4.50, 6 50, 12. — Nagy választók mellékgépezetekből a villany-.
• géphez. — Bevezető villanygép elemmel frt 3 50, 6.50. - Electro-Motor 3 frt 1
S»50 krtól felfelé. — Házi- és szoba-tárirda, teljes, 10 méter táv-vezetéssel frt 5.50,
í 6.50. — Könyvnyomda! sajtók, alkalmas fiuknak frt 1.75, 250, 3.50. stb. — Minta- 
T  gőzgép spiiituszfütéssel 2 írtról felfelé. — Gözmozdony kószén-vaggonnal frt 4.8 
!»ii 75, 8.75, egész lg frtig. — Éjjel világító kraczifix és Mária Lourdes meglepőd 
> sikerrel frt 2.50, 3.75, 5.—, (5. 6.50, 9.—) — A legújabb társas és foglalkoztató J
Pjátékok, valamint nagy választék ingerkedö és tréfás tárgyakban, 
p  Nagy árjegyzék 20 kr. beküldése mellett, kivonat ingyen.R. KLIYGL.
í - k * . ± ± J c X . ± X . ± ± J c ± . * . ± . ± X . ± ' J c k . j

2338,888. Árverési hirdetményi kivonat.
A muraszombati kir. járásbiróság mint telekkönyvi hatóság közhírré 

teszi, hogy a szombathelyi kir. ügyészség végrehajtatóuak Osvatich Ferencz 
beuedeki lakos végrehajtást szenvedő elleui 98 frt 54 kr. rabtartási költség 
iráuti végrehajtási ügyében a muraszombati kir járásbiróság területén lévő 
Benedek községben a 39., 49., 50., 68. sz. tjkönyvb«u felvett ingatlanokra 
az árverést 438 frtbau ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte, és 
hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 1H S 9. é v i j a n u á r  Ii6  9 - i k  n a p j á n  
d. e. 9 órakor Beued-keit a községibiró házánál megtartandó nyilvános ár
verésen a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az iugatlanok becsáráuak 10 száza
lékát vagyis 43 frt 80 krt készpénzben vagy az 1881 LX . t. ez. 42 . §-ábau 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. á. 
kelt Igazságügyminiszteri rendelet 8. g-ábau kijelölt (ivadékképes értékpa
pírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t. ez. 170. §-a ér
telmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza
bályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt a muraszombati kir. járásbiróság mint tkkvi hatóságnál, 1888. 
szeptember 31-én. KOVÁCS, kir. aljárásbiró.

Nyomatott Grünbaum Márk gyorsaajtóján Muraszombatban.
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