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A munkáról általában, tekintettel a vidék 
helyi viszonyaira.

i
A munkáról akarok szólni, mint az emberi nem egyik legszebb 

rendeltetéséről; hogy épen ezen nagyterjedelmfl té te lt választottam 
értekezésem tárgyául, erre leginkább vidékünkön észlelt egyes ta 
pasztalatok s megfigyelések indítottak.

Már régóta várom, hogy e lapok egyik-másik, Hálámnál tán ta 
pasztalatokban gazdagabb m unkatársa választja majd ez eszmét é r
tekezése tárgyául, m iután ez azonban nem történt, bátorságot veszek 
magamnak, szerény tehetségemhez képest e tárgyról nézeteimet a 
kővetkezőkben kifejteni, s azt hiszem, hogy ez eszme nem is oly 
igénytelen, hogy megbeszélést s több oldalról való hozzászólást ne 
érdemelne.

Munka a la tt általában az emberi tevékenységnek azon öntudatos 
szellemi vagy testi működését értjük, mely mindig kisebb-nagyobb fá
radtsággal összekötve, valamely hasznos czél felé irányul.

Hogy az emberek mikor kezdtek munkálkodni, azt hiszem kissé 
bajos volna pontosan meghatározni, de minden esetre ezer meg ezer 
évek óta a legősibb foglalkozások köze tartozik a munka.

Nmi találom fölöslegesnek erre vonatkozólag i t t  Aszalaynak 
gyű v »rü mondatát idézni: „Nincsen nagyobb áldás az emberi nemre 
nézve. m int a paradicsom azon átka: „ „Arczod verejtékével kerezzed 
kenyeredet uu A  m unka és foglalkozás nélkulözhetlcn E zt a természet 
szükségessé, a polgári társaság kötelességgé, a megszokás pedig gyö
nyörré teszi u

A munka első forrása általában a nyomor-, de végczélja egy
szersmind a legmagasabb cultura áldásaiban lelhető fel; nemkülönben 
az embernek önmagának is lehet czélja a munka, amennyiben az él
vezetté válik. Innen van. hogy a szorgalmas élvezetet talál anélkül, 
hogy azt keresné, a henye p dig keresi azt, de nem találja. Szüksé
ges teleit már ki korában a gyermeket szoktatni arra, hogy lelki erőit 
egy tárgyra összpontosítsa, m ert aki ezt nem szokta meg, az nagy
korában ia nlig viszi tökélyre, hanem minden munkájában csak kon- 
tárkodik.

Ez nem vonatkozik azonban csupán a szellemi munkálkodásra, 
hanem általában minden munkára; m ert oly igénytelen munka nem 
létezik, mely gyakorlás- és ügyes kezeléssel ne ueaiesbülne és tö
kélyre vihető ne volna így a legegyszerűbb kézmives a maga szak
májában művész is lehet.

A jobblét. utáni vágy az embernek ösztöne, melyet Isten szivünkbe 
vésett. — Ezt hasznos ösztönnek tekinthetjük mindaddig, mig azt a 
tisz ta  ész mások sérelme nélkül elégítheti ki. Ha azonban e láng ez 
emberi szivhen elaludnék, akkor a miveit emberiség is jelenlegi ma
gaslatáról, ahova csak ezer meg ezer éves küzdelmek után emelked
hetett, ismét előbbi kezdetleges állapotába sülyedne vissza.

Az emberiség boldogságának előmozdítására leghathatósabb esz
köz; az egyéni erőknek közös czélokra való egyesülése. Már pedig 
az igazat megvallva, kevés ember tudja életét jól felhasználni, azaz 
idejét hasznos munkára fordítani- Hogy az ember azonban soha roszat 
ne tegyen, idejét haszontalanul ne fecsérelje el, ehhez szükséges: az 
erkölcsök tisztasága, lelki miveltség s hosszú évek során gyűjtött 
tapasztalat.

Az emberben kétféle erő rejlik : testi és lelki. A fölvilágosodás 
s haladás századában élve, fölötte szükséges a lelki erő s kitartó 
munkásság.

Legelső talpköve s alapja minden polgári alkotmánynak a lelki 
erő inivelt.se . A munka pedig lelki erővel szövetkezvén, eredményezi 
a miveltség i, a polgári társaság valódi jólétét; mentői miveltebb egy 
nemzet, annál erősebb s hatalmasabb is.

Mi a hatalom ? — gazdagság A szegénység pedig — gyengeség, 
azaz a munkátlanságnak, henyeséguek s tudatlanságnak következmé
nye. De vizsgáljuk csak meg, miben áll egy nemzet gazdagsága i Ha 
még oly gazdag ásványokban, érczekben, — földje termékeny lehet, 
legelői dúsak,ha nem mívelt., nem munkás, mégis csak szegény marad az.

Mi te tte  hajdan Görögországot s Rómát oly nagygyá mint mű
veltsége? S váljon mi teszi jelenleg Angliát, Franczia- s Németor-

Od dela po preik, z-poglédom na nase 
kroglme sztális.

i.
Od dela scsém gucaati, kak od cslovecsanszkoga národa nájlep- 

soga rendelüvanya; na stero popisűvauye me je szpázeno szküszanyé 
nadignolo.

Da je  od etoga escse do zdaj niscse ne piszao: tak miszlim de 
vreidno, naj nász kak nájvecs szvoje szküszenye na to gledoucs povej.

Pod delom razrnimo pnpnik  cslovecse rázumno dűsevno ali te- 
l°vno takse csiuenye, stero z-ménsim ali z-véksim trűdorn uekaksi
c/.io szlüzsi.

Ka gda szó zácsali lüdjé delati, tou bi zsmefno bilou vrejmen 
poszvedocsiti, ali na vszáki nácsin od vecs jezero leit mao lüdjé delajo.

Aszalay ote preleipi szt.ávek právi: „Nega véksega blagoszlova 
iá cslovecsi národ gledoucs, kak parodizsoma eta szoudba: v v Z-nojom  

tvojega licza bodes szi kriih iszkao.uu Brezi dela i  opr&vlanya nebi 
mogli zsiveti. Tou nam  natura za potrebno, pörgarszkó drüzstvo za 
duzsnoszt, návada pa  za veszélje vcsiní.u

Dela perva vretina je uevola, ali kak nájpreidnyi czio sze vu uáj- 
visesnyoj osznovlenoszti vucsenoszti kak blagoszlov náide. Te delaven 
\szigdár prípravno veszeljé náide, brezi ka bi ga iszkao; ali manyák ga 
pa ni ti z-iszkanyom ne náide. Záto je potrebno dejte zse vu maloszti na- 
vádjati na delo, á r ki sze to rédno ne navado, tiszti de szledi szamo fusar.

To sze ne szamo düsevnoga, negn vszákoga dela dosztája; ár 
tak pros/.toga dela nega, stero po szkrbnom probanyi sze na pleme- 
nito populuoszt nebi podignolo. E ták te nájprosztejsi zídár tüdi vu 
szvojoj mestriji künstar lehko grála.

Bog nam je  v-szerczé takse nagibanye vszádo, stero nasz vszig- 
dar na bougsi sztális ráta To je liasznovito nagibanye tecsasz, dokecs 
je práva panvet ravna i drflgim kvár ne vcsinimo. Csi bi pa to csü- 
tenye v-cslovecsem szerezi zászpalo, te bi ete osznovleni národ zdaj- 
snye viszine, na stero je  z-tak vnogimi velkimi trüdmi szamo za je
zero i jezero let prisao, bi sze pá vu zacsétni sztális uazáj vtuno.

Csi scséjo lildjé blázseno bidti, tak je potreibno naj szvoje 
moucsi zdrűzsijo na obcsinszke czile. Malo lüdi zná szvoje zsivlenye 
dobro gór ponüezati i szvoje vreime na hasznovito delo obrnoti. Naj 
cslovek nigdár lagoje ne vcsiní, i szvoje vreime tá  ne zamanyükiva, 
k-tomi szó potreibne neduzsue csiszte kreiposzti, düsevna osznovle- 
noszt i vnougoga szküszenya.

V-csloveki je dvouje féle moucs szk rita : telovna i düsevna. Vu 
tóin vucsenom i naprej setüvajoucsem ezajti je jáko potreibna telovna 
i düsevna moucs i poszplojno delo. —  Prvi fundament vsze pörgar- 
szke právde je düsevne moucsi oszuovlenoszt. Delo z-düsevnora mocs- 
jov zdrűzseuo porodi oszuovlenoszt, pörgarszkoga drüzstva isztinszko 
dobrouto; csi je bole oszuovleni steri národ, tera je mocsnejsi i tüdi 
zmozsnejsi.

Ka je zraozsnoszt? —  bogátsztvo. Szirmastvo je pa szlaboszt 
náimre nevucsenoszti i nedelanya naszledüvanye. —  Ali preglednimo, 
v-kom sztoji ednoga národa bogátsztvo? Kaksté vnogo kopalin (zláta, 
szrebra) zinore, kaksté je grünt roden, pásniezje obilni, —  csi je té 
národ ne osznovleni, ne delaven deuok szirmaski osztáne.

Ka je vcsinilo negda Grcski-ország i Rim za tak velke, kak 
oszuovlenoszt? — Zakaj je Anglia, Franczuszki i Nemski-ország tak 
zuiozsen i lüdsztvo tak prémocsno? Záto, á r je osznovleno i nepre- 
sztáuoma delavno.

Angolje etak právijo: „Vreime szó peinezi.“ Tou prav má eto 
oumurno, gseftno lüdsztvo, stero za czio derzsí, kak náj vecs bogát- 
sztva vküp szpraviti. Jász pa etak právim: „Vreime je delo ino zve* 
licsanye!* I tou záto velím, á r delo cslovecseka csinenya za ednó 
nájvisesnyo kreiposztno skér drzsím. tem bole, ár drüzstva isztiuszka 
moucs li szamo vu kreíposztuoj moucsi sztoji.

Delati teda ne szamo záto terbej, ka bi szi zemelszke kincse 
szpráviali, liki naj nam bode delo obiamba prouti dugomi ezajti, 
steri je kak manyouszt vnogim hüdobijam vretina; naj nasz delo 
pubüdjáva na jákoszti i vtisa nam naj dosztakrát vu szrezi obbüd- 
jeue nevarne náklanoszti. —  Dela protivnik je manyoszt, nedelanye, 
stero je vszern hüdobijam i grehi vretina. —-y«



szágol oly h italnns.'á, s miért ön  emlőnek t* nemzetek oly bámulatos 
jólétnek ? Nemde ennek oka is csak műveltségekben és lankadatlan 
munkásságukban lelhető fel?

Az angolok jelszava: „Az idő pénz." Ez helyes ama komoly, 
gyakorlati irányú s folyton nyerni vágyó nemzetnél, melynek fóczélja 
miné1 több anyagi javakat felhalmozni. Én pedig azt mondom: „Az 
idő munka és üdvösség!" Indulok ki pedig azért ezen elvből, mert a 
munkát, az emberi foglalkozások egyik legmagasabb erkölcsi ténye
zőjének tekintem, annyival is inkább, mert a társadalom valódi hatalma 
is annak erkölcsi erejében rejlik.

A munka tehát nocsak a földi kincsek megszerzése végett űzendő, 
hanem legyen az óvszer az unalom ellen, mely oly sok rosznak szü
lője. — legyen az serkentője minden erénynek s megszeliditője az 
emberi kebelben csirázó, sokszor vészthozó szenvedélyeknek.

A munkásságnak ellentéte a henyélés, a semmittevés. Hogy pedig 
„a henyélés minden rosznak kútfeje," az kétségtelen.

Muraszombat, 1889. május 4.
töltik mozgalom indult meg a legutóbbi időben a ni ura szombati keres

ik ,|/; . iparosok úgy vendéglősök körében heti vásárok létesítése végett. 
FölíM-gesnek tartjuk ezen intézménynek sokoldalú hasznosságát bizonyít* 
galni; noha még m-m képez, életkérdést sem egyesekre, sem a városra nézve, 
— .1- mégis mint első lépést a helybeli kereskedelem és ipar emeléséhez, 
csakis üdvözölni lehet.

Elég sajnos, hogy e r é g i  h i á n y  m á r  e d d i g  i s  n e m  p ó t o l 
t a t o t t  és hogy varosunk e tekintetben nem  t e t t  s e m m i t ;  mert ba 
van sok gondja sok szép és nemes intézményt létesíteni és fentartaui, kell, 
k>igy figyelme kiterjedjen kereskedelme és ipara emelésére is; mert biz mind 
S7, 'ji intézmény: a kórház, közvágóhíd, ntczák befásitása. gazdasági egyesü
let tűzoltó, dal- és zene-egylet óvoda és casino. de még korántsem oly 
fontos egyik sem, mint kereskedel-m és ipar egy oly városra nézve, mely 
egy mi tv járásnak egyedüli központja, azonkívül hazánknak mondhatni v éghelye.

< \akin oly városok emelkedhetnek, a hol a kereskedelem és ipar vi
rágzik, a hol a forgalom gyarapodik; élőpélda rtá a legközelebbi kisebb vá
rosok : Körmend. Szent-'Gotthárd és Csáktornya, rövid pár esztendő alatt 
olyan kereskedelmi helyekké fejlődtek, amilyenekről még ezelőtt 25 évvel 
álmodni sem lehetett; ‘‘Z által szaporodik aztán a különféle keresetforrás, 
uj és nj vállalatok alakulnak, a munkaerő jobban felhasználható és fizethető, 
a termelő értékesíteni tanulja a különben kárba menő terményeit is, ver
s e l i )  re s- rkenti a termelőket, árak emelkednek és szállanak, a vidékuek vá
sárló, eladó, és t. rmelöit a központhoz centralizálja, szaporodik a lakosok 
szám i. és ebből kifolyólag igen természetes, hogy a ház és földbirtok értéke 
is emelkedik. Ha még hozzá toszszük azt is, hdgy Muraszombat abbeli re
ményi1. hogy pár év múlva vasutat is kap, ma már nem egész hiú kecseg- 
tetésnek tekinthető, okvetlen szükséges hogy addig is legalább mint forgalmi 
központot előké'/it'iik.

Nézzük a 1 gközelebbi szomszéd stájer várost, Regedét. Talán hiteles 
adatokkal is be , li ■! i • bizonyítani, hogy forgalmának majdnem fele magyar 
részről é, egyedül vidékünkről jő be ; azt is tudjuk, hogy vidékünk iniu- 
denm iiiü eladói terményeinek 2 i része egyenest Regedébe kerül eladásra, na
gyon i.-rmészetes, hogy az eladók aztán egyúttal mindennemű bevásárlásai
kat is ott teszik, és •/.áltál Muraszombat forgalma minden tekintetben apad. 
Ebbe/, járulnak 1 ég a regedei hónapos vásárok, melyek nagyon is életké
peseknek bizonyulnak, de a melyekre ismét nagyrészt az üzérkedő Bellatiucz 
és Túroméba vidéke, ,■ Muraszombat egész járása Szöulik legjobban.

Már íiio-1 az eszme megpendíti', menjünk tehát egy lépéssel odább, ha 
már heti vásárt lei. sitiink, rendezzünk egyúttal hónapos vásárokat is, még 
pedig a regedeit megelőző napra, és igy lenne hetenkiut egy heti vásár, 
melyre mindennemű baromfi, főzelék, fa, gyümölcs, gabua és egyéb termé
nyek hozatnának eladásra, és havonkint egy hónapos vásár, melyre az előb
bieken kívül még mindennemű szarvasmarha, ló, sertés és egyebek hajthat
nának fel.

Ezen tervek meg valósítása és keresztülvitele végett tisztelegtünk többen 
a városi képviselő-testület egyik tekintélyes és buzgó tágjánál, aki ter
veink, t In lyi -lól< g veit,.' tudomásul, és egyszersmind meg 's Ígérte, hogy 
ebi*, |i inditváuyat legközelebb var.műnk képviselő-testületi ülésén előterjesz
teni szives lesz ezen méltányos ügyünket lein töleg pártolni és támogatni 
fogja, szóval mindent megtesz, hogy legrövidebb idő alatt már a kérvény 
illeti rés helyre elint zés végett eljusson. Egyúttal reinéuyljük, hogy mi sem 
fogin ebbeli 1 rekv uket meghiúsítani és igy a pangásnak indult ktreski - 
delelünk és iparunk mielőbb egy kis jobb lendületet fog kapni.

Adja Ist'-n, hogy czélunkat mielőbb elérhessük !
Több helybeli kereskedő és iparos.

Gazdasági munkamutatő az esztendő minden hónapjára.
H á j un.

„1 házban és a ház körül. A magtárban és a padláson levő gabona át- 
lapátnlaudó és szellőztetendő. Ha a magtár üres, azt, valamint a padlásokat, 
széna pajtákat most ki-11 tisztogatni, kijavíttatni és kiszellőztetui. A széna 
padlás tisztogatásánál vigyázzunk, hogy a szénahulladék ne kerüljön a trá
gya közé. meit az kiliordatván a szántóföldre, azt elgazositja. A szénubulla- 
dékot a rétekre kell hordani.

Az istálló''in. E hónapban megkezdődik a zöld takarmány etetése. En
nél vigyáznunk k* II. hegy a szárazról egyszerre át ne csapjunk a zöldre, mert 
betegségei . ii t málháinknál. Eleinte keverni ki II a kettőt. Megkezdődik 
a l.giót téx i-. A l.-gi löknek egyik főkelléke, hogy a marba számára legyen 
ihat" víz. Erről ignii'hí -kodiiunk kell.

Kertészet A sa l ■ magvetést folytatni, a korábban illetve őszszei ve- 
tettm-k pala::'•; | t íUült'tiii, valamint a zellert, korait, kelkáposztát és kala- 
rábét i-. Elültet' udŐ a bab, ugorka és dinnye mag. A már kikelt vetemények 
gyomla lundok, kapáland.ík és szárazságban reggel és iste tó vízzel öntözendők.

(!i/iimö!csészét. M iiulenn ip megvizsgálaudők a gyümölcsfák, hogy uin- 
csenek-e rajtuk b rnyók, melyek r-ggeleukiut, mikor összehuzódva csopor
tokban vaunak. pus/titandók. II i vaunak cserebogarak, azokat is reggel kell 
a fákról lerázni, s a tyúkoknak adui. A vizhajtásokat a fákról el k II tá
volítani, az oltványokon a köteléket tágítani s a vadhajtásokat szorgalmasan 
leni'telni. E hó végén meg lehet kezdeni a hajtó szemre való szemzést.

Mező B fejezzük'a burgonya ültetést és knkoriczavetést, a hó végén 
pedig kikelése útin a második hétben megkapnijuk. A takarmánynak szánt 
kukoricát két heti időközökben vetjük, hogy folyton legyen friss takarmá
nyunk szarvasmarháink számára A lóhere és luc/.erna föld'két jó hamuval 
vagy gipszszel behiuteui, valamint a réteket is.

Muraszombat, 1889. május 4.
Mocsuo gibanye sze je zacsnolo v-zdásnyem czajti med muraszombats- 

kimi trzsczi, mestri i osteriási pouleg tjéduoga szenya drzsáuya gledoucs. 
Nyilmv czil, naj bi sze v-Muraszombati koncsimár vszaksi tyeden ednouk 
drouvno szenye derzgalo, je zse szám vu szebi tak lejpi, ka za nepotrejbno 
drzsímo szvedocsiti ono, kak prevecs bi hasznovito bilou tón za vára? i za 
nyegvo okroglíno na vnougo sztran gledoucs, i esi bár je escse nej do zsiv- 
lejuya gorécse tou pitanye ni za te edne pörgare, ni za váras, — dönok tou 
gibanye, kak prvi sztopáj k-prizdigávanyi mesztanoga trzstva i meatríe — 
z-radosztjov pozdrávlarao.

Zadoszta zsalosztno je, ka sze je tá falinga doszimao itak nej vréd po- 
sztávila i ka je nas váras v-tom táli esese niksega sztopája nej vcsíno: ár 
esi na vuogo lejpe i dobrotivue náprave posztávlauye í gori drzsánye verno 
szkrb má, trbej. ka nai na trzstva i na mestríe naprej poiuágauye i visezdi- 
gávanye tüdi vrejlo pazlívoszt noszi; ár je vszegavejcs lejpa uáprava spitao, 
pa obcsinszka meszárnicza. vílicz notri zaszajenyé z-drevjom, vérsztva drüzstva 
drüstvo, nadale feierverkarszko-, peszmeno iuo muzsikálisfva drüstvo, ovoda 
(variválniczü) i casina (cstenyárnicza). ali ni eduo tej je nej tak zuamenito 
na edeu táks> váras gledoucs, steri je ednoga velkoga járása jedíua szre- 
díua i vísesuye meszto. kak nyegvo trzstvo i mestri a.

Szamo sze táksi váraske prizdigávajo i naprej íuocsno idejo. gde trzstvo 
i mestría czveté, gde sze obracsilo povnozsáva; zsivoucse példe szó na tou 
ti nájblizsányi ménsi váraske; Körmédia. Szt.-Gotthárd (Mouoster) i Csák
tornya (Csakovecz), steri szó sze v-nikeliki krátki bjtaj za táksa trzstvena 
meszta vö osznonvili. od káksi sze nyim je pred 25 lejti ni szenyati nej 
szmelo; potom sze pa te povnozsáva vszefelé szlü/.s. nou>-o i nouvo dejlo 
s/.e naprejdava, delavczi sze Mizsej vö poníiczajo i bole sze preplácsajo; vért 
zácsa v-has/.i k s/právlati i esc.se tákse blágo, stero l>i ovak nákvar prislo ; 
vsze tou na betanye sztrszáva pouvare. c/.ené sze zdigávajo i káplejo, krajíne 
kiipc/.i, odávezi i pouvarje sze tá v-s/rdíno vlecséjo, povnozsáva sze mesz- 
tancs irov sumo i z-toga vö tecsécs sze grüntov i liranionv vr<jdnoszt tüdi 
povéksáva. C-i escse k-ezuj zeniemo tou tüdi. ka je Mura^zombata ono vü- 
panye, ka za uikelko lejt. zselezuiczo dobi, zdaj zse nej szamo pösy.ti trouszt, 
te je zagvüsno potrejbno. ka jo koncsiniar do tiszti nmo kak trzstva i obra- 
csila szrdino naprej inoremo pripraviti.

Glédajmn szamo te nájblizsányi s z o u s z i d n i s t a j e r s % k i váras, 
Radgonyo. Nalehczi bi znali notri poszvedocsiti. ka nyeuoga trzstva szkoro 
pou z-vogrszkoga krája i náimre z-uase okrogline szilája, tou tüdi známo, 
ka nas • k raji ne za odajo bodoucsega vezefelé pouva 3* tálé zráven v-Radgo- 
nyo príd* na placz. — záto je nej csüdo. esi ti odávezi z-ednim tani notri 
szpokünijo szvojo potrebesino i z.itoga volo sze muraszombatsko trzstvo vu 
vsze ni táli poménsáva. K-tomi hodijo esc-e Radgouy.szka mejszecsna szenyá, 
stera sze zse prevecs z.£ zsíva kázsejo i na stera sze pá z-vi kse sztráui Böl- 
tinezov, Törniscsnv trzsécsa okroglína i czejlu nniraszombatska birovija náj 
bole kláti.

Zdaj da sze je zse ta miszel ozsivíla med nanii, da sze tak zse gíb- 
leuio, odmo z-eduiiu sztopájom szlászti dalé, esi zse tiédno szenye scsérno 
zadobiti, szpravmo szi z-ednim niejsyeesno sz»-ny« tüdi i pa v-takso formo, 
ka naj nase z-edliim duévom vszigdár naprej bou, kak Radgonys/.ko i tak 
bi meli vszaksi tjeden edno tjédno szenye. na stero bi sze vsz«télé zsivád, 
zküha., drva, szád. szilje i káksi drügi pouv posztavo na odajo, i vszaksi 
mejszecz edno mejszecsno szenye, na stero bi sze zviintej escse vszefelé ro- 
zsena marha, konyi, szvinyé, i drügeféle sziveié piignale notri.

Za tóga uasega uameuyávanya volo uasz j*1 vecs vkiipei gori poisz- 
ka!o ednoga plemenitoga i vrejioga varaskoga tauácsnika, ki je to nase na- 
prejdáno nakanejnye z i dobro szpozuao, oszvojo i z-ednim (dncsao tüdi, ka 
tou delo kak nájprvlé na varaskom gyülejsi naprej dá i vu szvojo obraubo 
vzeme, z-ednov recsjouv vsze vcsiní. ka sze na tou gledoucs prosnva vu szli- 
sajoucsem nnszti za szkoncsanya volo kak náj hitrej notri dá. Tak sze nincsno 
vüpamo, ka vecs nika nede zasztávlalo nasega nakanejuya vö doprinesenyé 
i ka tak to ua.se dőli potezsno trzstvo i mestría keinprvlé véksi i bougsi 
uágib dobi.

Bong dáj, ka bi kak náj hitrej k-ezíli pri.-li.
—o. 1 Vc.s szobocski trzsezov i mestrov.

Gazdárszkoga dela kazalo na leta vszáki meszecz.
f lá j iu .

l « hrámi i okonli hrama. Vu greuari ali na krámi bodoucse szilje 
(zrnye) sze more premejsati i z-lüftati. esi je grenár prázen, tak nyega i 
vszáko hrambo zdaj moremo vö z-csisztiti. vö popruviti i z 1 ü t ta ti. Pri pu- 
czanyi színá poda paziti moremo, naj sze sztéri med gnoj nezmejsajo. ár z- 
guojom na uyivo prido i tani szilje obrvávijo. S/.téri sze morejo na trávnike 
szprávlati.

I n stali. V-tom mejszeuzi sze zac-ne zeléna krma polagati. Pri 
tora paziti iiiámo, naj sze z-szühoga — na ednouk na zeléne kenne 
polágauye nesztoupiuio. ár z-tem beteg známo szpraviti márhi. Zaprva to 
dvouje vküp moremo trousziti. Zacsne sze pasa tiidi. Pásnikov edna uájvéksa 
potrejbesina je, naj na nyih dobra voda jeszte za napajenyé ni ár he. Za tou 
sze szkrbt ti moremo. %

Vográdczi. Dalé szejhumo salátno szemen i z-toga rano ali v-jeszén 
poSZ'jhanoga llanczo preszadimo rávno tak i zeller, nadale zelje ino kalará- 
bio. Poszaditi sze ma grah, ngorcsno i diuyino szemen. To rasztéese relenyé 
sze pleti. okápati i v-szühoucsi po vécsaraj /-mlácsuov vodouv polevati more.

Szadoveni ograd. Vszáki dén pr^gléduoti moremo drerje, esi na nyi 
gouszancz nejga, stera po gojdnaj gda szó escse v-drumblaj vküp z-potég- 
nyene, preprávlati imimn. Csi r^jse-i jeszti-jo, nyé Midi po gojdnaj doj mo
rém o sztrousziti i zsivázui z-polagati. Te vodne ali szi bojdi jnlove mladike 
z-drejva doj zrezati, na czepikaj vezalo odpüsztiti i te loske mladike doj po- 
b.'ati trbej. Na konczi tóga mejszecza sze d i zacsnoti okolejrivanye, tou je 
tou tákse czepleuyé, pri sterom sze szamo okou dejva pod truovke kou/fo, 
i tiszto vö zsené.

Poule. Dokoucsamo szajenyé krumpicsov i knkorcze, na konczi pa kak 
vö pride na drügi tjeden okopamo. Za krmo kukorczo vszáki drügi tj»den moremo 
szejhati, csi scsérno, kaj bi vszigdár frisko zeléno krmo indi -a márho. I)-- 
telczo i luczeruo je dobro z-pepélom ali gipszom poszipati, rávno tűk tráv
nike tüdi.

Goricze. V-tom m- js/ec/.i sze morejo goricze pléti, stero je za rejzauyem 
to uáj znamenitejse delo, záto je na razméte delavcze moremo xaviipati. Pri 
tóm deli j.* dukse síbe dobro preczi k-kolji zvézati, naj je vöter doj ne pu- 
tere. Po dokonc.sauyi plenyá nakonczi riszál.-cseka zse drügoucs moremo ko- 
pati. Z-tejni sze pascsiti moremo, naj pred ezvenyom goiicz oprávinio, ár 
táksega hipa, yda goricze czvetéjo nikaj neszniejino v-nyih d«* 1 ati.

I i nyák. Na konczi tóga mejszecza na táksi k r aj inai, gde repezio pou- 
vajo ali gde doszta rkáczie jeszte, zacsnejo roji püsztsávati; krédi tak mo
réim) meli kosáré. Ali gde táksi náraszov nega, nájmre esi je vrejim-n tüdi 

I nepriétuo, kruiiti moremo roje, rano do püsztsali. Naprejdava ;
• —cs- SÁNDOR GAZDA.



Szőlős- E hónapban történik a gyom Ilii ás vagy helyesebben váloga
tás mi a un t>/.< s után a szőlőben a |> gfontosabb mii*.ka. azért csak »'rt»-*- 
nles munkásokkal vég/didő. L munka alkalmáral a hosszabb hajtások ideig- 
]ene?eii mindjárt a karóhoz köttetnek. Imgy a szél I" ne tördelje őket. — 
Válogatás után május végén mar mumds/or kell kapálni. Sietni kell evvel, 
hogy még a szőlő virágzása előtt elvégezhessük, mert virágzáskor nem szabid 
a szőlőben dolgozni.

Méhészet. E hónap végén az oly vidékeken, hol r-peze vagy akaczfa 
nagy számmal mi, bekövetkezik a rajzás; a kasokat tehát készen kell tar
tani. A hol azonban ily növények nincsenek s es. tleg az időjárás is kedve
zőtlen. a méhcsaládokat. etetni kell. mitől gyorsabban szaporodnak s koráb
ban rajoznak. Közli: SÁNDOR GAZDA.

Helyi és vidéki hirek.
Lapunk jelen számának tartalmáért ideiglenesen 

a kiadó felelős.
— Az. iijo u czo zá so li a megyél»t‘ii. Kőszeg városban május 11-én, 

a kőszegi sorozó járásban május 13 és 16-an, Szombathely városban május 
17-éu, a szombathelyi soro/ó járáshiin május IS, (19) 20, 21, 22-én, a felső- 
••őri járásban május 10, 11. (12) 13. II, 15- és 16-án. a német-újvári járás- 
bau május IS. (19) 20. 21, 22- és 23-án, a körmendi járásban május 25. 
(26) 27, 28 és 29-én, a va- v in járásban május 31-én, június 1, (2) 3, 4-én.
:i sárvári járásban június f, 7, S, (9 -  lOl 11-én, a kis-cz«*lIi jáiásbau június 
13, 1-1, 15, (16) 17 és 18-áu, a szent-gottbárdi járásban május 10 11, (12) 
13. 14. 15 és 1 r.-án. a muraszombati járásban felhivatott 1156 hadköteles, 
május IS. (19) 20. 21, 22, 2» és 24-én sorozás és felszólamlás. A főutóálli- 
tás juniuv 19-én Szombat helyen lesz.

— I|>;iroN«laiioiiczoli iiiu siU H k iá iiilá sa . ügy értesülünk, hogy 
a muraszombati ipariskolai bizottság felsőbb renddetek folytán a folyó 
tanév végével az iparos tanouezok munkáiból kiállitást rendez. — .Midőn a 
kiállítás le. -iiéséhez sikert kívánunk, azt hisszük, velünk érez minden józan 
gondolkozás!: férfin, ki az oly fontos nemzeti tényezőnek, az iparos osztály
nak jólétét szivén hordja. Mert a nagybecsű ipariskolai szellemi képzés mel
lett. elengedhetetlen kellék, hogy tanonczaik saját szakukban minél gyakor
latibb képzést nyerjenek, hogy később kilépve az életbe, ott az iparos társaik 
köreb u  kifejtendő versenyben helyüket derekasan megállhassák. Iparunk 
fejlesztésére nagy befolyással vannak az ily munkakiállitások. A tauoncz 
korán hozzászokik a nemes versenyhez, és hogy minél csinosabb és ízlésesebb 
darabot állíthasson ki, nagyobb tevékeny, éggel és kedvvel dolgozik a mű
helyben.

— t  g y h u /g ó  fő b író . Lapunkban említettük, hogy a kormány fel
hívta a törvényhatóságokat, keressenek módot, miszerint az iskolakötelesek 
a nagyok vigali. tol távol tartassanak. Ez ügyben Somogyi Miklós szent
gotthárdi fős/olgabiró intézkedett, amennyiben járására vonatkozó rendszabályt 
dolgozott ki, s küldött be jóváhagyás végett. Eszerint azon szülők, kik tan
köteles gyermekeiket ily vigalmakba viszik, 20 frt, — azok pedig, kik 
gyermekeket, vigalmakon latnak és fel nem jelentik, 5 frt pénzbírságban 
volnának eliuaras/talandók.

— S eg é ly ezés . A mezővári állami iskolának a magyar beszéd gya
korlása czéljíbó! magyar községekben tartózkodó vendajku növendékei közül 
ez évben Sávéi Lajos, Biikvics József, Kozma József és Vörös József lettek 
egyenwiut lo -10 frttal segélyezve a vármegye e nemű alapítványából. — 
Ugyanezen iskolából a napokban hasonczélból 18 tanuló távozott el magyar 
ajkú helyiségekbe. r. 1.

— A Szom b at hely  en , f. hó 6-án tartandó megyei közgyűlésen a 
csendlaki körjegyzői állomás felállításának kérdése is fog tárgyaltatni.

— T űz. Godár János kuzmai lakosnak múlt hó 29-én háza leégett. 
Épülete biztosítva volt.

(■ ü riö rliáza  é« VcIi i i k t  községek a Csákány-muraszombati 
megyei útból 8zembatfa községnél kiágazó s a zalamegyei határon Szent- 
győrgyvölgye felé vezető utunk a vicz.inál'S közlekedési utak sorába leendő 
felvétele iránt, folyamodtak.

— V ízbe fu t la k . C surinan I«tván hegysz.orosi lakosnak 6 éves István 
llevő fia m. li'i 27-én a ház melletti tóba esett és bel-* is fűlt. Ottóházáu 
meg a múlt. héteu Czör Juliska 4 éves leányka szintén a lakház melletti 
tócsába fűlt. Lát hutai, mily buzgalommal teljesitik a községek a törvényhatóság 
rendeletéi! a házak körüli tócsák betömése vagy bekerítésére vonatkozólag, 
— s látható az s. hogy mily égetőn szükség volna mar a gyermekmenhelyek 
kötelező felállítása; a hanyag szülőket pedig nem ártana égbekiáltó mulasz
tásukért példásan megbüntetni.

— A száj- «Vs k ö r ö m fá já s  betegségére vonatkozó, múlt számunkban 
közölt és ezen bajnak apadását regisztráló bir, sajnos, korai volt, amennyiben 
ezen betegség a szarvasmarhák közi Ti bor fán újból és ezúttal járványszeriíleg 
ütött ki.

— H a tá r  m egá i la ]>ilá*u. A belügyi minisztérium a Magyarország 
és Stiria közti határvonalat Barkócz muraszombat-járási és Wautscheu stíriai 
községek között tüzetesen megállapítani rendelte.

\<*m étá k  a itáv é . de a cz.ukorárak 's rohamosan emelkednek, 
csak a múlt hét óta egy egész forinttal. Ha ez még -okú igy tart, akkor 
nemcsak hogy keserű. — de egyáltalában kávét nem i> illatunk.

— Szom bat h e ly i k ir .  já rá tb iró v á  elhunyt Tulok János helyébe 
ő felsége a király Dr. Gruher Edét szt.-gotthárdi aljárásbirót nevezte ki.

— J á r v á n y .  A stíriai cs. kir helytartóság betiltotta a szarvasmarha, 
juh. kecske és sertés hajtást Vasmegyéből Stájerba. Ok az uralgó száj- és 
körömfájás-járvány. A dologban az a nevezetes, hogy e járvány mint már 
egy ízben említettük, hozzánk Alsó-Austriébdl és Stiriából hurezollátott be.

A iiuiraKKomhuti kisdedóvó egylet figyelmezteti az egylet, ke
letkezésekor 3 évi kötelezettséggel belépett rendes tagjait az alapszabályok 
6. §-ár«i. m- lys/t rint kötelezettségük a három éven vagyis folyo évi július 
hó 1-eii túl mindaddig tart. mig kilépésük iránti elhatározásukat az egy
let választ inai-\an-: | jrásbelileg be nem jel Illették, ez pedig Őket az egyleti 
kötél'z>*t,tség*> alul 10, ,„„u oldotta. A választmány.

— J á rá su n k  szeretve tisztelt képviselőjének, gróf Széchenyi Tiva
darnak családja f. hó 2-án hosszabb tartózkodásra felső-lendvai birtokára 
érkezett.

Vegyes rövid liirek,
-  Rónay Jíc/.int. legközelebb elhalt főpap. 140 ezer forintot osztott 

ki életében prépnstsága szegény papjai között. — A Csáktornyái kisdedóvó- 
egylet május végén tavaszi mulatságot, rendez. — Nagy-Kanizsán a szent- 
fereneziek templomában a húsvéti ájtatosságok alkalmával egy parasztnő 
egy kisasszony zsebéből egy tárczát kilopott. Hát még ilyesmi is történhe
tik? — \  Balaton uj gőzöse rövid idő múlva már vízre megy és június első 
felében Siófok-Füred között meg is kezdik vele a közlekedést. — Az igaz-

Domáosi i zvünszki glászi.
—  Za n a s e  novin d e n é s n y e g a  b r o j a  vödá- 

v a r  o d g o vá r j a .
— S ic ilii ig n  ShmIc un  s z o b lá k e  vu  V an v árin cg y ö v i. Kőszeg 

várasi májusa li ga. kö-Z'-cskoj biroviji od májusa 13 do lb-ga, Szombathely 
var,isi május 17-ga di.éva, v-sz.ombat hely szkom járási od májioa 18. do 22-a, 
felso-t őrszkom járási od májusa 10. do 16-ga. uémel-ujvárszkoni járási od
18. do 23-ga, körinedinszkom járási od májusa 25-gii do 29. dnéva, Vasvára 
járási od május 31-ga do juuius 4-ga, «árvárszkou járátii od júniusa 6. do 
11-ga. Kis-C/.ell járási od júniusa 14. do 18-ga, szeiit-gotthardszkcm járási 
od májusa 10. do 16 ga, iiiuraszombatskom járávi je gór pozváni decskov 
1156, od májusa 18. do 24-ga. Te föutóállitas v-Szombathelyi bode június
19. (Inévá. —k.

— In u s o v  (It la  vöpoM zlávInuye. Tak csüjemo, ka iparsoule bi
zottság p« ul'-g viscsnyegH rend'-lüvanya pri dokoncsétka leta z-iuaskoga dela 
vöposztávleuye scsé doperneszti. Gda tömi vö posztávlauyi szrecso zselejmo, 
tak stimamo, ka z-nami derzsi edeu vázáki csedeu mouzs, ki táksim zname- 
uitini delani meslerszkoga klussusa dobrotivuoszfc na szerdezi noszi. Ár vu 
táksoj mesterszkoj souli pouleg vcs. nyá nedopüsesena potrejbuoszt, ka sze 
uaj Irak uajvecs navesijo i zapopádnejo, ka szledi vö sztoupivsi vu zsitek 
szvojmi mester8zkinii pajdási v-mestri-i do lehko vujüvali. i szvoje meszto 
obderzsijo Mestri-i s/.o taksa vö posztávlanya prevecs liaszuovita na razsür- 
jávauye gledoucs. Te inas sze rano uavesi inesterszkomi vojüvanvi i ka uaj 
kak lepse ddo naprej poszfávi. tetu véksov volov dela vu verkstati. —k.

— I*o >*.Ií «‘i !m ii fö liii o u v . Zse szmo naprej prineszli. ka je kormány
várniegyöxe gór pozvao, ka uaj iscsejo prijüko na tiszto gledouvs, ka solszka 
di cza sze náj ne pi /tijo na plesz v-osterije. V-tou táli szó Somogyi Miklós szt.- 
gotthárdski főbirouv zse na uyuv járás sztran szkoncsávlanye vö naprávili 
ino za velő nameszto niháuye notri poszlali. Poulek tóga oui sztariske, steri 
tákse deczo v-osterijo ali pa na pb*sz pisztijo ali neszéjo do 20 raiuski, oui 
pa steri deczo tau vijdijo pa gór ne z-glászijo, bi sze do 5 raiuski peinez 
leiko obkastigali. —v.

- l*oui(mich. Z-me ővárszke orszacske soule oui vucseníkov, ki sze 
v a vogerszkoga jezika vcseuyá volo vu vogrszki veszniczaj zdrzsávajo, szó 
l'-fo-z Sávéi Lajos, Bükvics József, Kozma József, Vörös Jó/Ref dobiii 10—10 
hraniski na pomuucs od varmegyöva. — Z-te soule je »daj v-toui szprotolji 
pá 18 diákov odíslo na vogrszko. —o.

— V -S'£«n»l)all»elji május mejgzecza 6-ga dnéva derzsánom vár
megyöszkou gyiilejsi de na Csendlaki gorposztavlena nouva notárosija tüdi 
pod tárgyalás zéta. —v.

— O gye ii. G oder JánosOva hizsa na Kuzmi sze je ápril meiszceza
I 29-ga dnéva doj zgorejla, stero je uszekolejrano bilou. —v.

— 4>(>(io; li i/.n. V eiéinél' vesznicze szó prosuyo notri dále ka od
orszacske czeszté pri Szombatfa (Csákány-Muraszombat ponti) na Zalamegyöv 
kred Szeutgyörgyvölgy pelana czeszta sze tüdi med viczináliske czeszté náj 
gorzeuie. —v.

— \  io n  pi t i  *xe« Hegyszorosi Csurman Istvána 6 lejt sztár
jiojep sze je premiuoucsi nieiszecz 27-ga dnéva pri hizsi v-mlako vt-oupo; 
ino na Ottóliázi tüdi premiuoucsi tyed» n Czör Juliska 4 lejt sztaro dejto sze 
tüdi koiilik biz.se sztoécso mlako vtoupilo. Szt-Oga vijdimo kak zderzsávajo

! vesznijesarje ono zapovid. ka koulik hizse mlake ali uotri zakopati, ali pa 
! okoulik zagraditi morejo, v-táksem dugoványi bi sztarisje potrejbno bilou 

pokastigati. —v.
— f le i l  ro g lc iio v  innrliov  odécsi lampni ino nőhetni beteg je 

I escse nej tnijnu, kak szmo prtminoucsi tyeden opcmijnoli, záto da je zdaj 
' znouvics med zsivijnov náimre na Tiborfa vö vdaro z-dosztin vékseu tálon.
I —v*

— H a tá r  (iiirjou) pof oriljonyé. Minisztérium je med vogerszkon
országi, ino okoulik stajara med Barkóczi ino Wautschen stajerszke vészi 
sztáluo mejou vö poiszkati zrendelüvao. —v.

— X ej s /.am o  k á v a , no go  c z n k e r  je tüdi na hitroma dragsi
grátao, od premiuoucsega kédna z-ednim rainskim. — Csi de tou dugó tak, 
te nej szamo ka britko. liki nikso kávo nemo mogli piti. — v.

— Ka s/.o in hal holys/.lt oga kr . Iiironva szó meszto poknjnoga
Tulok János birouva szvetli krao Dr. G r u bér E d e  szent-gottbárdszkoga 
aljbironvii vöimenüvali. —v.

— .Ylárhv b e te g . Stajerszka birovija je doj prepovpdala rogleno 
márho, birke, koz-, szvinye notri gnánye od Vra8vármegyöva. Tomi je tű 
prinasx ffívdárji-ni lampni ino nohétni beteg ziok. V-tou je spajszno, ka je be-

■ teg knam od stajera prejk szpadno, kak szmo zse eduouk opemijnoli. —v.
— O fe ls ég e  a  k i r á ly  neuies-ságodi Szvetics József alezredest 

vezérőrnagyává, — Babos Kálmán alezredest pedig ezredessé nevezte ki.
— f  H em iy  ei J ó z s e f ,  Vasvármegye volt tanfelügyelőjének haláláról 

vesszük mély részvéttel a hirt. A boldogult szerdán ápril 30-áu hunyt el
! élte 66. évében. Temetése pénteki u, május 3-án d. u. b órakor volt. Béke 

hamvaira!
— J ó té k o n y sá g . A „Muraszombat-járási tanítókor* árvaházalapja 

részére adakoztak: Óba) Mihály 2 forint 27 krt, Vogler György 1 forintot, 
Grttnbauni Márk 47 krt, Fischer Miksa 25 krt. Vucsák Sándor 25 kit, Kondor 
Feiencz 22 krt, Fiiszár János 21 krt, Koltay Pál 20 krt, Stevanécz Antal

■ 20 krt Kolossá Ferencz 18 krt, Dervarics Ferencz 16 krt, Árvái Heurik 
i 15 krt, Győrffy Béla 10 krt, Völgyi Ferencz 10 krt, „A jószivü fin*

5 krt, a gyűjtő kiegészítése 19 krt. Fogadják szives adományaikért a kör 
nevéb' ii leghálásabb köszönetemet. Völgyi Ferencz, a kör elnöke.

— A ..iiiiisa s /.o in h n ti e lsö fo liii  ipaeisliwla** bizottsága ápril 
lió 27-én alakult meg újra. Gáspár Ferencz plébános elnöknek, Takáes R. 
István t iiiitő jegyzőnek, s Meixner Mátyás városbiró pénztárnoknak lett meg
választva. A bizottság többi tagjai: Kovács Károly aljbiró, Hartner Károly 
kereskedő. Popper Károly asztalos és Slebicl) Igiiátz igazgató-tanító.

— Has liek Antal győrszigeti pléliános előtizetési felhívást bocsát ki liougaud Emil 
orleansi piispökhelyetti-s „Szent Mónika élete* magyar kiadásáról. A könyv lapjain, melyet 
ezennel jóakaró figyelmükbe ajánlunk, két lélek történetét veszik, kiket a legerősebb kö
telék csatolt egymáshoz : az anya és tia töriénetét Nem üres élelirás, hanem a legmagasz- 
tosalib földi eszme története, mely eszmét e szó fejezi ki: a n y a s á g .  Előtizetési ára a 
2f>—30 ivre terjedő munkának 2 frt, diszkötésben 3 forint és megrendelhető a kiadónál 
Gyórszigeten.

Rázloosni krátki glászi.
— Rónai Jácziut pokojni vei ki dijsevni pasztér je vu sz^ojem zsitki 

I4o,0uo fit raztálao szvojoj prepostii bodoucsim szirmaskim popom. — V7-Csá
kó v ez i kisdedovoda drüstvo niáju-a sziedtiye dni szprotolesuyi mulatság der- 
zsnlo bode. — Velikoj Kauizsi Sz.-Ferenczov ezérkvi na vüzenszko nedelo 
pod bozsov szlüzsbov je edna páverszka zseuszka eduoj goszpodicsini z-zsépa 
eddi bugyeláris vkradnola. Jeli pa sze escse tákse tüdi raá zgoditi ? — Za 
eddi krátki czajt sze te nouvi gőzös na Balaton püsztí i v-juniusa driigom 
fertáli de med Siófok i med Füredotn zse hodo. — Minisztérium je nazuánye



ságügy miniszt-r értesítette a teUkköuyvi járásbíróságokat, hogy az italmé
rési kártalanítási eljáráshoz szükséges telekkönyvi másolatok bély^gnirntesen 
adandók ki. — Búcsúk alkalmával az idegen h« lyről jövő vias/gyertya-áru- 
8ok is szabadon adhatják el áruikat. — A pápa húsvéti arany rózsáját Rudolf 
trónörökös özvegyének ajándékozta. — Milán volt. szerb királynak kolostorba 
vonulásáról Írnak a lapok. — A párisi világkiállítás május G-áu fog hiva
talosan megnyittatni.

Gazdasági közlemények.
A  ló te tü  I r t á s a .  A iótetü a növények gyökereit elrágja, s ezáltal 

a kertekben nagy károkat okoz. Irtásának egyszerű módja az. hogy a kert 
több helyén körülbelül 1 lábnyi gödröket ásunk, azokat friss lótrágyával 
megtöltjük és azután föUbbl befödjük. A lótetvek a szép tavaszi nupokou 
fölkeresik a gödröket és azokban tanyáznak. Nem kell tehát mást. tennünk, 
mint verőfényes napokban a lótrágyát ásóval a gödrökből kiemelnünk és azt 
alkalmas helyen széthányva, a benne összegyűlt tetveket agyontaposnunk.

A  p a p r ik a  h a tá sa  a ty ú k o k r a . Az amerikai baromfitenyésztők 
paprikát adnak a tyúkoknak, hogy télen is szorgalmasan tojjanak. Minden 
10 — 12 tyúkra minden második vagy harmadik napon egy kis kávéskanálnyi 
jól finomra tört paprikát kevernek a tyúkok eledele közé s ettől a tyúkok 
igen korán és sokáig tojnak. Minthogy azonban a pnprika nagyon izgat, 
használatát túlozni nem szabad.

V izet p a la czk o k  tiwztitíí*>a. A mésztartalmú ivó vizek a palaczkok 
b-l'ő falára fehér szürke földes üledéket raknak le. mely erősen oda tapad 
s a szemre rósz behatást tesz. A sréttel s fövénynyel való rázás nehezen s 
nem minden esetben távolítja el ezen lerakodást, d« a közönséges só hirtelen 
feloldja azt s ha aztán itatós papírral és vízzel kiöblítjük, az üveg tökéle
t e s e n  vissza nveri előbbi fényét és tisztaságát.__________________________

HIRDETÉSEK.

Árverési hirdetményi kivonat.
A muraszombati kir. jbíróság mint tkkvi hatóság közhírré teszi, hogy 

Nagy Jenó tiszti ügyész, végrehajtatnunk Novák Mihály és Teréz muraszombati 
végrehajtást szenvedő elleni 49 frt 16 kr. tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a szombathelyi kir. törvényszék (a muraszombati kir. 
járásbíróság) területén lévő a muraszombati 98. sz. tjkvben A 133.a hsz.xz. 
és 111. házsz. ingatlanból fele részre az árverést 603 írtban ezennel megál
lapított kikiáltási árban elrendelte és hogy a feunebb megjelölt ingatlan 
az  INS9. év i niújii** h ó  2 3 - ik  n a p já n  d. e. 9 órakor a kir. járásbíró
ság hivatalos helyiségében megtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárának 10 százalékát 
vagyis 60 forint 30 krajezárt készpénzben, vagy az 188l-ik LX. t. ez. 42-ik 
§-ában jelzett árfolyammal számitolt és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt Igazságiigyminiszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes ér
tékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. évi LX. t. ez. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt a muraszombati kir. járásbíróság mint tkkvi hatóságnál 1889. évi 
február 13-án. KOVÁCS, kir. aljbiró.

Tisztelettel van szerencsém a n é. közönség tudomására ju tta tn i, 
hogy üzletembe uj kereskedelmi czikként a

denaturált s z e s z t  (spiritusz)
hoztam be.

Amidőn megjegyezném, hogy ezen szesz egyéb előnyei mellett 
csak fél annyiba kerül a közönségesen használatban levő szesznél, 
kérek minél számosabb szives megrendelést.

Tisztelettel
HARTNER KÁROLY.

dao biroviam, gdc gríintue knige jeszo, ka esi do sto grüntne knige prepi- 
szek nticzao pri resenyej regálov, ka sze oni prepiszki brez steniplinov more 
vödati. — Gda sze buexe derzsijn, ti dalésuyi, ki tá prido i voscsene szvecse 
odávajo, oni szlobodno odávajo nyuvo blágo. — Te rimszki pápa je szvojo 
vüzenszko zláto rmizso pokojuoga Rudolf trónörököse doviczi senkao. — Mi
lán ki je szerb-izki krao bio, od nyegvoga vu klouster idejuya uoviue doszta 
pisejo. — V-Párisi czeloga szvejta vöposztávlauye sze májusa 6-ga dnéva 
z-duzsnoszti odpré. —k.

Od vérsztva napreidávanye.
I*i,<‘|»i*Hvlaii,yo k on ys/.k í vü*i. Konyszka viis tráviu i k-t un pri- 

szpodobnim könnyé prek zgerzé, i sztem vu ogradaj doszta kvára napráv. 
Nyé prepraviti moudus je tou, ka vu ogratski vecs mész ti 1 fcbuh gh»boko 
grabo szkopamo. vu one fri -ki konyszki gnoj naklácsimo i potom zemlouv 
pokrijemo. Te konyszke visí vu ti szprotolesnyi dnévi té grabe gór poiscsejo 
i tani sze zderzsávajo. Nej nam tak terbej drügo csiniti. vu óén. gda iepou 
szuueze sz'ja, te gnoj terbej z-lopátov z-grabó vÖvzéti, vu prilicsuom meszti 
raztrousziti i te tan bodoucse visí szpoklati.

I’erp ra  iiio iic * na kokoiiw i. V-Ameriki ki kokosi povajo, perpeo 
dájo jeszti kokosam, naj vu ziuii tüdi neszéjo. Na vszáko 10—12 vszáki 
drügi ali trétyi déu dobro na drovno szemletoga perpra edno kávinszko zsli- 
ezo med kokou«i jesztvino zmesajo z-tim je brauüjo i od tóga rano i dugó 
neszéjo. Ali gda te perpso prevecs vuzsiga, zéto je nej szloboduo n i eduouk 
doszta dati.

.VIokri g ia /.sov  p n e /.a n y e . One vödé. stere vápno zderzsávajo vu 
szebi, sze na kupicz'* ali glazfe odznotra prevecs liitro .'ZÜrkaszti gnoj gór 
zgrábi, i sze previ cs gór zgrábi, t.:ik ka oc-ám hidmj d-ne. Z-sprijom i >zpe<z- 
kom trosenyé ne szpucza vszigdár dőli táksi gór zgrábleui /.nőj, ali ta szón 
hitro cdvézso ali szi razfopí, i esi t'da  je z-vodov vö oplakn-mo, te glazs 
vexaszi nazáj dá glazsi to p̂ -rvo szv*tloszt i csi-zt<>ueso —k.

X X X X X X X X X X X X X 5 0 C X X X X X X X X X X X X X
!! Akinek ! !  385. 50- 4.

egy biztositó-levélre szüksége van
alapként nyújtott kölcsönre, családjának biztosításául vagy kapott hozomány visszaté
rítése czéljából, nemkülönben eladósodott b iz- és földbirtokosok pénz viszonyainak 
rendbebozása végett, továbbá oly t. egyének, kik életükben folyó ót ható tőkét nem ha
gyományozhatnak, végül tőke-elhelyezés gyanánt törvénytelen vagy misodhá/a sságból 
származó gyermekeknek egyeujoguvá tételéhez, habár a t. biztosíttatni s z á n d > oz(ik a 
G0 évet már titlhaladták is (egész 6G éves korig), kaphatnak a leggyorsabban bármily 
összeg erejéig biztositó-levelet tisztességes, illedelmes módon itt vagy a provi íc /.iában.
A legnagyobb titoktartás minden alkalommal biztosittatik. — Értesítéssel szolgál in
gyen naponként 2 —5-ig Klein biztosítási fő-felügyelő,

l í é c s  I* KoliliuesNcrgaHNe 7 ., -1. e m e ld .

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

&& ' / A Dreher Antal-féie kiviteli palaczksör

*  A /  DIETRICH és GOTTSCHLIG
/  < $ / B U D A P E S T

v , e j  11 K  F, a  K I t  l  V T  1 I. t i  ö 1> :i ■■ ,  a .
Csakis teljesen leüllnpedett, tehát tükörtiszta kiviteli sör szétküld be, folyton 

friss üvegtöltésben, a minőség h&misitlan volta mellett kezesség vállaiütik.

Nagybani fogyasztóknak jelentékeny árengedmény.
Á rjeg ja ék ek  iiiiitdeniV Ié in gyen  é s  béi in eu tv e.

Miután gyakran mogtöiténik, hogy idegen készitményü 
és gyöngébb minőségit sörök „Dreher Antal kiviteli sör" czim 
alatt forgalomba hozatnak, a t. ez. I)reher-félö kiviteli sör fo
gyasztóknak a hatóságilag oltalmazott Uvcgczimkét, melyen a 
Dietrkh és (jottxclilig niv okvetlen kell, hogy rajta legyen, 
kiváló tigyelmükbe ajánljuk. (384. G—4.)Alkalmas limitálási ajándékul

ajánlom igen tisztelt vevőimnek arany és ezüst zsebóráimat, 
óralánezokat, nemkülönben nagy raktáromat arany brosch- 
tük, fülbevalók, egész készülék medaillonok, karpere- 
czek, arany keresztecskék, arany és ezüst pénznemekből 
dobozban stb. stb. a legolcsóbb árakon.

Mély tisztelettel
M u r a s z o m b a t .  1889. május hó. Postl JánOS

aranyműves, a fo-utezán.
(394. 2—1.)

IF ü  d ő v  é s z.'‘̂ § )T  ü d ő v  é sT l

Mária-czellí gyomorcseppek,
jeles hatású gyógyszer a gyomor minden bán- 
talmai ellen, és felülmulhatlan az, étvágyliiáuy 
gyomorgyengeseg, rósz szagú leheltet, szelek, sa
vanyú fel böfögés, kólika, gyomorhunit, gyomor- 
égés. bugykó-képződés. túlságos nyálkn-képzödés. 
sárgaság, (tudor és hányás, főfájás (ha az a gyo
morból ered), gyomorgörcs, székszorulat, a gyo
mornak túlterheltsége étel és ital által, giliszta, 

•p- és májbetegség, úgyszintén arany-eres bán- 
tatuiak ellen.

£ gy üvegcse ára használati uta
sítással együtt 40 kr.

ti szélküldési raktár nagyban és kicsinyben :

Bit ADY KAROLY
KözpOn

tí

&

3
©

I „ a *  ő r a n g y a lh o z * *  cz im z e tt g y ó g y szertá rá b a n  U m n / J n  lM i i .  ^  
| Morvaországban. “

Kapható M uraszombatban: BÖLCS BÉLA gyógytáráb&n a „Magyar Koronához,1 
valamint az ország minden gyógyszertárában. (45. 52 —51)

l A V l ------------------------------------------------------ I

Gázkigőzölgés
égyii mln;r!'Ul'i/isi(aszkór. asztlima
A leghihetetlenebb, a látszólag 

legelérhetetlenebb ideálja az or
vosoknak tüdőbajt gyógyíthatni : 
most egész teljességében el vau 
érve. Világhírű tanárok és or 
vosok bizonyítványa, gyógyítot
tak száz meg száz levele, zárdák, 
papok, cs. k. tisztek stb. köszönőira
tai, (melyeknek hitelesített másolatait 
bárki kívánatra eldöntbetlen bizonyítókul 
bérmentve megkaphatja), orvosi szaklapok 
kedvező tudósításai, a legnagyobb kórhi- 
rasztóhb életmód ismét megkezdhető.11 - 
mánál a lélekzec hiánya azonnal csökken 
— Dujurdin Beaumetz tan ár: „Üdült lógosó-hu 
/.el tanár, dl*. S íatz osztálya: „Láz, éjjeli izzad

(Rectal-belövellés)
üdült légcső-hurut, tüdő-hurut stb.

nagy éhség következik be 
fokú tu.ierkulózis közül mi 
uak a betegek is. (A gyógy 
vetkezmény biztosirva.) — 
belövellö) használati utasít

zakban való alkalmazás — a 
legfényesebb bizonyítékát ad
ják a Rectal-belövellés általi 
kigőzülgési gyógymódnak meg
lepő, nem is sejtett sikernek. 
— l'élda gyanánt általánosság

nyilatkozik dr. Bergeon tanár  
dr. M orei: „Köhögés, kiháiiyá-,
, csörgőlárma, vérköhögés bárom 

után enyh *l»b, végkép elenyészik — 
tvágy visszatér. Testsúly m»- 
— 1 kiló betonként. A legfá- 

Corttil t .u iá r e s  V ernoiil ta n á r: „Asztb- 
Teljes gyógyít is gyakran .nir 8 na; alatt 

:t teljesen gyógyitiatott.“ --  Fráu- 
kihányás elenyészik —

siilynövelcvés > kilóig.“ — l>r. H’L iu g liliu : „'5 > uagy- 
nyi gyökeresen gyógyittatott - - ligytaigy uyilat-eiz-
iii igában nem terhű, u • n iiibirif » é< mind-u lujaó- 
. k. kiz. szab. g.'u-kigázölg isi aé i<iilé'iet ( I t v tá l-  

i g i ib isza ü  tiiM, agy a gáz
előállításhoz szükséges kellékeket szétküldi k '-ípénz tizetés avagy postai utánvét 
mellett 8 írtjával, gázmérővel 10 ír t já v a l:

Cűed. dr. Altmauu, Bécá, VII. Mariahilíerjtrasíe 70.
B ö b in. K r u 

lyasz.tásiiak egy igen 
sikert értem el.

Kecskemét  
gési k észü léké t 18x7. 
tem és ezen állapotú 
(3 LG. -r*2 —23.)

a a u, 18S8 márczius !. Kollega ur! A tuberkulózis tüdöbefo- 
kéiiyes esetében az Ön kigózölgö-készülékével valóban kitűnő 

Med dr. L A N  TE ii YULA.
1888 szopt 11. Igen tisztelt or»o> ur I Az ön kitűnő gáz-kigőzöl- 

őszéu oly rendkívüli sikerrel alkalmaztam, hagy teljesen felépül- 
ii tovább is fenn ül. agy liogy egészei egészséges vigyok.

Háladatból .S'X.lfíí) JIJU A .

Nyiinmti.lt Grllnbstiiu Márk gtorssiilóján Muraszombatban
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