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A nyári trágyázásról.
11.

Ezzel azonban ne érje be a gazda, hanem legyen rá gondja, hogy a 
teregetés is lehetőleg egyenletesen végeztessék s miután többnyire gyerme
keket szoktak e teendőre alkalmazni, jó melléjük egy felvigyázót adni, ki 
ügyel a rendes munkára s utánunk járva, az esetleg előforduló hibákat ki
javítja. 11a a gazda is napjában többször utánna néz s úgy szólván meglepi 
a munkásokat gyakori megjelenésével s szorgos átvizsgálásával, oly egyenle
tes lesz a munka, hogy jobbat kívánni csak az elméletben lehet, de jobban 
tenni a gyakorlatban képesek nem vagyunk.

Ily módon a trágya a föld felületén egyenletesen van szétterítve s 
most már arra kell törekednünk, hogy éppen így jöjjön a föld alá is. Ha 
régi — mankós, hohenheimi, hárfás. Yidacs stb. ekéink vaunak, bizony ne
héz a trágyát alászántani s ily esetben legjobb, ha minden eke előtt egv 
gereblyével vagy villával fölfegyverkezett gyermek jár. ki az előtte haladó 
eke által szántott barázdába hadarja a mellette levő földről a trágyát, még 
pedig oly szélességben, hogy az utánna haladó eke már csak tiszta földet 
borit rá. E munka meglehetős költséggel jár s még hozzá lassítja a mun
kát, mert bizony sokszor meg kell az ekének állni, ha az előtte ballagó gye
rek még nem kész a munkájával.

Talán e dupla kiadástól, t. i. pénz és idő, félnek sokan oly nagyon s 
noha jól ismerik e műtétet, nem alkalmazzák; pedig ha tekintetbe vesszük, 
hogy a csekély pénzkiadás busásan meghozza a kamatokat is az elért ki
egyenlített szemű és szalmáju termés ált 1, s ha megfontoljuk, miszerint a 
földdel betakart, tehát jól alászántott trágya korhadása által keletkező illő 
anyagok a tőid nagy felszívó képessége által azonnal elnyeletnek s a növé
nyek táplálékául fognak szolgálni, mig a fölmaradt trágyának ha elkorhad, 
csak szilárd részei lehetnek jó hatással a növényzetre, mig a bomlás illő al
katrészeit a szél szépen elviszi s a helyett, hogy lekötve szolgálnának az em
bernek, inkább mint legrontó, mételycző párák kárára lesznek; pedig a ter
ményeknek epen ezen illő alkatrészekre van leginkább szükségük, mint azt 
minden kissé gondolkozni tudó gazda elismeri: mondom, ha mindezt tekin
tetbe vesszük, okvetlenül belátjuk, hogy a trágya jó alászántásától függ a 
termés minősege. A hamu t. i. az el nem illanó, szilárd, bomlási terménye 
a trágyának, szinte sokszor elvitetik a szél által, vagy ha helyben marad is, 
csak evek múlva, midőn újbóli szántás alkalmával föld alá kerülnek, jutnak 
a növény gyökeréhez s gazdagítják azt.

Meg annyiból is jó a trágyát tökéletesen alászántani, mert a fennma
radt rész különösen ha szalmás, a vetőgép munkáját rontja, a sarabolást 
akadályozza, a töltögetést és kapálást megnehezíti, egyáltalában minden to
vábbi munkának, csak ügygyei-bajjal elhárítható, gátol vet.

Ki pedig nem kaphat behizgálökat, mert gyér a népesség, s nem elég
szik meg azzal, hogy a szántó a lábával húzza be, úgy, ahogy a trágyát: az 
csak vegyen clöhántóval ellátott vasekét, p. o. a világhírű Sark Rudolf fé
lékből s meg fogja látni, miszerint, rendesen igazítva és jól kezelve ezen eke 
után semmi trágya sem fog fennmaradni. Persze ezen ekék ára még most 
jóval nagyobb mint egy félig fából készült alkotmányé, de tekintve azt a 
hasznot, hogy a hizgálóknak nem kell napi bért adni, bizony egy-két év alatt 
kitizetik magukat.

T Á R C Z A .
A tündércsók története, vagy hogyan lett a

pásztoriéiból hatalmas király. (FoiJtali<,
„Nem volna kegyelmeteknek szüksége egy juhászbojtárra ?“
„I)e  bizony, épen most nagy szükségünk vau egy juhászbojtárra; talán 

te is szeretnél bi-szegődni ?4
„Szeretnék biz én, —  mondja Tündercsók — ha befogad kegyel illetek.*4
„Szívesen; mi neved?“
„Tündércsók. “
„Ejnye, de furcsaneved van; talán csak nem czimborálsz a gonoszszal, 

hogy még a neved is olyan tündéres, —■ mondja a juhászgazda, ki épen 
kint voit a legelőn. — No, de semmi, azért csak megfogadlak, mert nagy 
szükségem van rád, haucm aztán jól viseld magad P

Fogadta is tündércsók, hogy igen jól viseli magát, hogy a gazda igen 
meg lesz vele elégedve.

Itten Tündércsók, hogy megfeleljen az Ígéretének, épen úgy rendez
getni, javítgatni kezdte a legelőt, mint az azelőtt való helyén, és még a 
mérges füveket, a beléndcket, bürköt, szirontákot is mind kivagdalta a botja 
végén levő késsel. Csak egyet sznrt a földbe, a mint elment a mérges nö
vény mellett, azután egyet kanyaritott a botján és ezzel a mérges növény 
tövét egészen keresztül vágta. Ha újra kihajtott, újra kivágta, mig utoljára 
elszáradt. Épen így tett a tüskékkel is.

A mint ezt meglátták a többi bojtárok, igen megijedtek, hogy ha majd 
a gazda megtudja, mit cselekszik Tündércsók, tőlük is azt követeli, hogy 
irtogassák a legelőről a haszontalan füveket és vetegessék be jó fűmaggal. 
Azért beszéltek is mindjárt Tündércsókkal és megmondták neki, hogyha abba 
nem hagyja azt a haszontalan munkát, hát majd ók megmutatják, hogy 
el kell neki onnan tágulnia, vagy niég rosszabb vége is lehet. Midőn 
pedig látták, hogy Tündércsók semmit som hajtott a szavukra, összebeszél
tek, hogy megölik.

Od lojtesnye gnójidvi.
II.

Szanio ka vért sztén neszmi zadovolen biti, nego more paziti, 
unj sze gnój lepou glih razbercza, záto je dobro pri etaksem deli 
nazocsi biti, naj sze razprávlanye glilino oprávi. Gda je zse gnój 
glilino rnzberczani, te moremo na tou paziti, naj nyega orács tűk 
glina telikájse pod zemlo szprávi, — náj bolse je esi pred orácsom 
zgrablami ali zraszojanii eden delavecz li >di, steri naprej gnój pod 
brázdo poprávla tak na serezi kak sürko brázdo plüg rejzse. Eto 
delo toti sztroskom budi pa je tüdi müdno, esi dekvocz naprej ne- 
zadolej gnojá poprávlati.

Morebiti sze vnogi etoga dvojega delo bojijo, nájinre sztroska 
ino vrejinena, záto ne dájo etak delati esi glili znajo baszok etoga 
dela; gda dönok esi szi preiuiszlimó ka eta mála summa kak velki 
zsój priueszé, gda glino szilje ino zrnye pripovamo, esi szi premisz- 
limo, ka ctak glino podoráni gnój szvoje mocsi nikaj nemre zgübiti, 
ár ga zemla na czejloj nyivi glilino zakrijva ino vsze nyegovo dob- 
roto glino gorvzeme, prouti pa esi je gnój nej dobro zakriti, te vöter 
rávno one nyegovo lasztivnoszti, stere szó nasemi szilji náj potreb- 
nejse tá vneszé, tá szpijse, práviin esi szi vért vsze eto dobro pre- 
mijszli, te vsztgavejcs bitro previjdi, ka od guójidvi ino od podáranya 
gnojá viszij rod ino Ietina.

Zse za tóga volo je dobro gnój popunoma podorati, ár esi zgo- 
raj osztáne, poszebno esi je szlámnati, te je masiui, okápunyi, oszi- 
pávanvi vszigdár jáko naputi ino rédno delo gorzadrzsáva.

Sto pa za notripoprávlanye gnojá delavczov dobiti nemre ino 
je sztéin nej zadovolen, ka bi orács znogov za szebom gnój vbrázdo 
vlejkao, on szi more Sack lludolfa-féle plüg szpraviti ino bode szkü- 
sávao, ka esi bode z-etiin plügoin dobro zna djáti, tak nyerni nebode 
nikaj gnojá vöni niliávao. Isztina, ka szó ctaksi plíigi escse dnesz 
dén drági, nego esi szi véksi vért premiszli keliko derárov vu vszako 
leto zsnyim prispara, sze za edno ali dvej Ieti vszegavejes vöpláesa.

Éti escse moréin naprejprineszti, ka je nej tanácsno gnój jáko 
globoko podárati, ár te nemre douyega nej zrák nej deses, brezi 
steroga ou jáko pomali pernej, záto tedak dugó k-liaszki ne prijde 
pa te szamo pri táksem szilji ali pouvi, steri globoko korenyé goni; 
gnój, steri je plijtov podoráni lihitro pernej ino zemlo preczi poprávi 
ino nyoj inoes dá. Szamo tedak ga moremo globoko podárati, esi tou 
scsémo, naj szamo za 2—3 lejta szvojo mocs vökázse, ovacsi ga pa 
moremo szamo 5—7 paoczov ali ezolov globoko podorati.

Pri guójidvi sze i na to more paziti, naj sze szkoli nyiva jáko

Prígoda szkazilnoga kiisa, ali szi bojdi, kak je 
gráto z-ednoga pasztára zmozsen krao.

(Dalöküvanye.)

„Jeli vám nej terbej cduoga ovesára?*1
„Rogmc nam zdaj rávuo velka szila za nyega; lejhko bi sze ti rád 

notri v-dinyao?*
„Rád bogmc — odgovori Szkazilni küs — esi me vzemete.*
„Szrczá radi; ka to imé?“
„Szkazilni kiis.“
„Ej, (bi csiiduo íme más; vej pa ztiam ne derzsís z-tiin liiidim, kaj ti 

jc escse iiné tak szkaziluo, — právi ovesárszki vért, ki je rávno tan na 
pásniki bio. —  A li záto nikaj-nikaj, za tóga volo te li gór vzemeni, ár ini 
jc szila za tőbe, szamo sze dobro oponásaj !*

Szkazilni küs je obecsao, ka de sze jáko dobro opouásao, naj vért zs- 
nyiin zadovolen bode.

Tü je Szkazilni küs, naj bi obecsanye zdrzsao, rávno tak vréd jemati 
i poprávlati zácsao pásuik, kak v-prvejsem illeszti i escse je te csemérne 
uárasze tüdi vsze vözrezo z-na boti bodoucsim nozsom. Li ednouk je szuiekno 
v-zemlou, kak je kre csemérne travine sou, potom je ednouk z-botom za- 
szükno i tak je korén csemérne tráve szploj prek vrezo. Csi je znouvics vö 
poguála, pa jo vö vrezo, pokecs sze nej vöposzüsila. Rávno tak je  csmio z- 
scsipkom tüdi.

Kak szó tou várali ti ovi ovesárje, jáko szó sze szasziii, csi vért zvé, 
ka Szkazilni küs csiui, kaj de od uyih tüdi zselo, naj z-pásnika te uebasz- 
novite uárasze preprávlajo i dobro szemen szejhajo.

Záto szó preczi gucsali z-Szkazilni kiisou i povedali szó nyerni, esi 
nepovrzse tou nehasznovito delo, pokázsejo oni nyerni, kaj de mogo odhájati 
odtécz, ali escse zsalosztnejsi konecz nyerni zná biti.

Gda szó pa vidli, kaj Szkazilni küs na nyihov gues nikaj ne dá, vküp 
szó szi zgucsali, kaj ga moríjo.

Ali Szkazilni küs je tou zvedo i gda szó szi na miszli nej meli, je 
potégno.



K helyen bátorkodom megjegyezni, hogy nem jó nagyon mélyen nlíszán- 
tani a trágyát, mert hát oda a melységbe nehezen jut a levond es esdvm s 
igy lassan korhad el, ennélfogva csak későn jut hat;i>a érvényre s r ak oly 
növényeknél, melyek mélyre ható gyökérzettel hirnnk; a sekélyen alászantntt 
trágya azonban gyorsan korhad s mihamar gyarapítja a told termőképessé
gét. Egvedül akkor, ha csak 2 — 3 év múlva óhajtjuk a trágya hatasat, ajánl
ható annak mély alászántása, rendes körülmények közt azonban 5—7 lifi- 
velyk, vagyis 13— -8 cint. untig elég. . . . .  , .

A trágyázásnál nagy horderejű az is. hogy ne tiporják a szekerek na
gyon össze a földet s ez által ne képződjenek oly hantok, melyek a termés 
kifejlődésére gátló befolyással vaunak. Miután azonban egy nagyobb gazda
ságban ott nem állhat a gazda minden szekér megérkeztekor s nem vezé
nyelheti béresét mindig más és más csapásra, sokszor megesik, hogy a tábla 
végéig folyton egy utón járván minden rakott s üres kocsi, olyan kemény utat 
tipornak ki. mely fölszántva kőkemény rögöket produkál. Ezen kellemetlen s 
Káros göröngyök képződését megszüntetendő, egy igen czelszerii eljárást, gya
korolnak Nyitramegve egyik nagv pusztáján. I gyams itt különben is trágyá
zás előtt kiszoktak jelölni barázdákkal a fordulókat, ezeket már most jo mé
lyen s lehetőleg szélesen szántják ki. s mellette a kerekköz távolát a egy 
másik vele párhuzamos és ugyanoly mély s széles barázdát húznak : minden 
béres köteles ezen duplabarázdában járni s csak akkor kitérni belőle, mikor 
azon kupaczsor helyéhez ért, melyet neki kell meghordani. Ilyenformán cs k 
a két barázda feneke lesz kemény re tiporva a marha és kocsikerék által, ez 
pedig nem árt, mert végzett munka után a barázdák he lesznek húzva es a 
termény porhanyó földbe jut. hant pedig nem keletkezik- Kzen egyik barázda 
helyén szokott az összeszántás történni, melynél a rendesen képződni szokott 
magas gerinczek is megszűnnek. Több évi gyakorlat bizonyítja ezen eljárás 
hasznos voltát. .

Végül megjegyzem, hogy ha (mi nagyon czélszerü s örvendve mondha
tom, a gyakorlatban meglehetősen elterjedt) a tarló mindjárt aratás után 
buktatva lett, csak fölszántott földre hordatik a trágya, miután pedig ez ro
vátkolt felületet képez, kellő pontossággal el ne:n teregethető a trágya, azért 
jó ennek kihordása (“lőtt hengerezés által simára csinálni a löldfelületef, 
aztán ép oly könnyűséggel jár a teregetés, mint a föl nem szántott, tarlón. 
Ha előszántóval bíró vas-ekénk van, igen jó a szétterített trágyát is lehen
gerelni, ezáltal jobban a földhöz simul a trágya s a talajfelftgyelet tömörebb 
lévén az, előhántó sokkal biztosabban leforgatja azt: inig ha közönséges régi 
divatu ekével dolgozunk, jobb le nem hengerezni a trágyát, mert az különö
sen a marha patája alatt — benyomódván a földbe, nehezen hizgálható a 
barázdába.

Nem mulaszthatom el ugyanitt említés nélkül hagyni, hogy a kihordott 
trágyát azonnal szét is kell teríteni, különben még ha meg is ázik, a kupa- 
ezok helyén lmjafoltok keletkeznek, de az elterített trágyát azonnal alá is 
kell szántani, különben igen sok illő alkatrésze elpárolog, s hatása sokkal 
gyöngébb lesz. FEHÉR ZOLTÁN.

Helyi és vidéki hírek.
Lótenyésztők  figye lm ébe . A hivatalos lap közli a föld mi ve

lős, ipar- és kereskedelmi minisztériumnak a lótenyésztőkhöz intézett azou 
figyelmeztetését, miszerint azok, kik a/, állami méntelepekből ménlovat ber- 
lelni óhajtanak, ebbeli szándékukat legkésőbb oktobel* hó 1-ig jelentsék he 
az illető méntelep parancsnokságához, mivel e határidő elmulasztása után a 
jelentkezések figyelembe vétetni nem fognak.

— A iig iíM z t ii*  3 -áu  Vrccsics István sztrukóczi lakos a régedéi ma
lomhoz fát szállított fürészelés végett, emelés közben a fa reá esett s oly 
sulyos sérülést ejtett rajta, hogy fél óra múlva a regedei kórházban, a hová 
beszállították, meghalt és csak holtan hozhatták haza.

— Jó ték on y  «*ső öntöző meg a mnlt hét elején vidékünket. A ki
száradt föld mohón itta be az áldásos vizet, mely a növényzetre rendkívül 
frissitőleg hatott.

—  J égesőve l v e g y e s  s z é lv é s z  pusztított f. hó 1-éu Alsó-Szlá- 
vecsa, Kruplivuik, Kádőc/., Mottovileez, Kovasócz, Felső-Lcndva s Felső-Szlá- 
vecsa községek határaiban. — A dühöngő szélvész fákat tépett ki gyöke
restül, a szóló fürtöt s gyümölcsöt pedig a jégeső verte le, az utakat meg 
járhatlannú tette. Tarló a mező gyümölcsös-kert egyaránt, szomorú a hit
ványa is. A jégeső clbatolt még Dolina, liokrács, Muszuya, Vanecsa, Bodoucz 
s Siilamoticz községekbe is, hol különösen a szőlőben tett nagy s érzékeny

De Tündércsók neszét vette a dolognak, cs a mikor nem is gondolták 
volna, hirtelen odébb állott.

Másnap, mikor a gazda kérdezősködött Tündércsók felől, azt hazudták, 
hogy a gonnszsznl czimborált, ők P'“dig rajta kapták, azért féltében elszö
kött, hogy meg ne büntessék. A gazda pedig elhitte, mert még a neve is 
olyan tündéren volt.

Ekkor nagyon elkeseredett a szegény Tündércsők és már majd csak
hogy kétségbe nem esett; de csak azt gondolta megint, hogy neki nem kell 
szoiuorkndnia, mert ö jót akart, szomorkodjék az. kinek gonosz lakik a szi
vében. Ment. mendcgélt megint Tűnd ércsók hetedhét ország ellen s egv nagy 
hatalmas király birodalmában megint elszegődött juhászbojtárnak. Éppen 
a király főjuhásza fogadta meg, és igy a szegény Tüudércsók a király ju- 
hait őrizte. Ittui Ttindércsók megint elővette a régi szokását, a melyért már két
szer el kellett bujdosnia, újra irtogaita a haszontalan és mérges növénye
ket, s a puszta helyeket újra bevetegette jó  fűmaggal.

De az emberek mindenütt egyformák, mindenütt haragnsznak arra ki 
különb akar lenni, mint ők és igy a szegény Tüudércsók itt is szálka volt 
társai szemében. Azért mindjárt elmentek a király főminiszteréhez, kinek 
azt hazudták, hogy Tüudércsók részeges, káromkodó, a rábízott juhok közül 
sokat elád a mészárosnak, és hogy meg ne tudják, a mikor szerét ejtheti, 
tőlük lop annyit, a mennyit eladott. Azt is hozzá tették, hogy sokféle ör- 
dötigős mesterséget fiz. mert már a neve is mutatja, hogy a tündérekkel 
barátkozik. A főminiszter elhitte e vádakat, mert mindnyájan bizonyították, de 
szerencsére a inellékszobában volt a király, és mert az ajtó nem volt egé
szen becsukva, miudeiit hallott.

A nieseors/ágbeli királyok mind igen babonásak és igazságtalanok 
szoktak lenni, de </. az egy kivételképcn igen okos és igazságos király volt, 
mert ő nagyon sokat tamilt, még külső országokban is járt iskolába, azért 
szereti'; is mindenki a jó tiralkodőt.

A mint ez a király meghallotta, mit beszélnek az nj bojtárról, elein- 
tén maga is hitte, hogy az garázda és részeges emb -r, de a mint azt is 
hallotta, hogy bűbájosnak és varázslónak is mondják, ez mindjárt szeget 
ütött a fejébe és azt gondolta, legjobb lesz ha ó maga vizsgálja meg az 
egész dolgot s tesz igazságot közöltük.

Mindjárt ki is ■-ziílt a lömiiiisztrrnek és a juhászoknak, hogy holnap 
délben majd küld ki a legelőre törvénytevőket, a kik majd kimondják az 
iteletet az uj bojtárra, hát addig egy szót sem szabad szólni senkinek semmiről.

(Vége küv.)

vkfiper nezaklácsi. záto je nej dobro vszigdár pn ednom koniki vo- 
y.iti, ár sze po ctaksein koniki ovacsi zemla tak dolszklácsi, ka sze 
pri órányi Unlak szamo grüjile gorterga ino zemla tani dobroga roda 
prineszti neműre. Záto vu Nyitra várinegvővi to dobro nő vad-j májo 
vórtovje, ka zse naprej pred gnójidjov na nyivi brazilé iiaiojzsejo z- 
plögom, po steri trdi brázdaj vedak sze guoj na nyivo szprávla brezi 
vszega kvára na nyivo gledoucs, ár kolou vszigdár po terdoj zemli 
hódi* stere brázde sze tedak pri podáranyi gnojá palik zaszijplejo.

Vccs lejt szkilsávanye je poszvedocsilo, ka je eto dobro ino 
esed no delo.

Naszlejdnye nemrem zamucsati, ka esi taki po zsétvi sztcrniscse 
podorjé ino etak neglina zemla gráta. je jáko haxznovito etakso orajo 
pcrvle dől pováluti ino tedak gnój na nyo navoziti, záto ka sze na 
etaksoj rávnőj nyivi tedak gnój jáko lebko glilmo raztepé. Csi pa 
mámo za podáranye pripravne zselézne plflge, te je dobro naprej 
escse raztepeni gnój dolpoválali, zálo ka sze etak gnój bolt* na zemio 
zrrrabi ino ga orács tfldi lezsi ino bolse podorjé; prouli pa esi itak 
indasnye klike plüge mámo, te jo bolse esi gnój naprej dől neválaino, 
záto ka ga orács etak lezsej za szebom vlnázdo vlecsé.

Nesesem zamflditi vérté i na to opomenoti, naj vőzvozseni gnój 
nameszti razberezati déjo, ár ovacsi poszebno esi dezsdzs na nyega 
szpádne, tant gde sto köpi nametani jáko zsin vno zemla gráta ino 
szilje szí tani dől lézse. oracsi raztepeni gnój tndi taki moremo po- 
dorati, ovacsi vu szvoje dobroute ino zsirovno-zti jáko doszta zgübij.

FElIÉli ZOLTÁN.

Doniácsi i z-vünszki glászi.
—  Z a  kon ys/ .kp  v ő r í© . 01 vériztva i trstvu minisztériuma sze 

opomiuajo vértovje. ka tiszti, ki zsrebcza scséjo z-orszneskoga pouva z- 
Arende vözéti. sze unj do 1-ga oktobra pri commaL-dünte glászijo, s/ledkár 
glasüvanye nede valálo.

— V rc c s ic s  Ktcvuii z Strukovecz je augusztusa 3-ga lejsz za zsago 
v-Railgoiiyo k-mlini pelao; ta, kak szó tani zdigávali, lej'Z je na nyega 
szpadno i ga bujo. Mrtvoga szó domou pripeluli.

L e j| » i « le s c «  szmo preminoncse dnéve dobili. Z-mla ga je  zsédno 
pila. A li ezoj bozsi dári je naszrecsa ttidi prisla, ár 1-ga augusztusa je velki 
viliér priso pri Grádi i ökölig v-tisztom kraji je  nej szamo szád dőli zdrevje 
sztepo, ali dreva je sv.korenyon vö zmeknu ali vö podro. Zviintoga je vei ka 
tócsa szilje, knkorczo, Z' lje, goricze i vsze vküper vdárila tak, ka vton kráji 
szó lÜdjé prevecs v-uavoli. — Pri s%vétóm Györgyi je  tüdi velka tocíu bila, 
tej szó dönok sze notri glászili ka sze naj uyim porczia odpüszti.

—  A iiz iiányc  iláv an yc . Za Ingára naprej piszana próba (vizsga) 
de v-Szonibatlielyi várinegyöszkoj hizsi etoga leta oktobera 5-ga duéva pred 
poudnon ob 1) vöri obderzsane. Ki tón probo dőli djáti scséo, náj pro nyou 
v-Szombathely za louge gledoucs posztávlenon inspectori (erdőfelügyelöség) 
notri poslejo.

-  /.-C.'.sáltíoi'nyii nótárius Huszár Nándor je touzseui za volo vecs 
zaprávleni pejnez je ete duí odszkocso. Králeszka birovija ga iszkati dá.

—  J ia iis i^ ti Ü T -ga  duéva je  v-Kapuvár városi velki ogeu bio. Ogun 
je  pri cduoj szlamov pokritoj hizsi vö vdaro i vf'ter je perinye tak rá/nok 
lírzneszo, ka vtrej viliczaj je na t'dnok gorelo. Vu vecsara je .".ő lii/.s, .!? 
stao i párni. doszta máre /gorelo. 84 faiuiliov brezi sztrije i kínba na ved- 
riui sztoji, bár ka nyim veszuicze doszta ezoj pomágajo. Czejli kvár je na 
100,000 raniski saczaui. Edna sztára zsenszka je tüdi zgorejla, ár je sztreja 
na nyo szpádnola.

— flmiLos/.Ki og iiaI»iaan «‘/.i sze tinó szprávlajo na zsegnyávauye 
szvoje zusztavo aug. 19 i 20-ga duéva. Zasztavo szó té duí v-Buda pesti z- 
rendelüvuli.

— Y -T a p o lv z i  sze zgoudilo takso delo, steroga zsaJosztno mámo 
previditi, ka vcsenyé escse doszta d«l»i má prouti ezompernije. Fodor . l i 'r . f  
kercsmár je  na veikoj viliczi szebi hizso dao zidati i da szó fin:.la.a.'ül dőli 
djáli, je  un edeu pou kolácsa krüha i eduo zgiuyeno zsabo pod fundament * i

Na diügi déu gda je vért szpitávuo za nvega. szó z-lagali, kaj je  ztirn 
liüdim drzso, oni szó ga pa vtom zadrobisali, záto je  v-boj íznoszti odszkocso, 
naj ga kastiga nedoszégne. —  Vért je pa tou vervao, ár nyerni je i imé tak 
szkazilno bilou?

To je v-velko zsaloszt szpadno Szkazilui küs, na teliko, kaj bi szkoro 
vezagao; ali pá szi je miszlo, kaj sze nyerni nej potrejbno zsalosztiti, ár ou 
dobro scsé, naj sze zsaloszti on, ki liiido szrc/.é má.

Sou je tik  són Szkazilui küs pá prejk po szedem-szedméri orszagouv 
i v-eduoga velkoga i zmozsr.oga krabi országi sze je pa za ovesára vdiuvao. 
Rávno kralá prédnyi ovesár ga je pogoiulo i tak je te sziroten Szkazilui 
küs kralá ovezé pászo.

Tü je  Szkazilui küs pá naprej v/.éo szvojo indnsnyo névadó, za stere 
volo sze je zse dvakrat inogo szkitati ; z-nnuvics je  pá trejbo te liasznovite
i esemérne nárasze i te prázne niejszta je z-dobrim sze menőm zaszejhao.

A li IÁ,Íjé szó povszod edne dotibi, povszod szó cseinerui na onoga, 
ki vrlejsi sc-*é biti od ovi i tak je te sziroten Szkazilui küs tü Midi szpieza 
bio v-ocsáj s/.voji pajdásov. Záto s/.n preczi síi k-prejdnyemi miuisztri kralá, 
gde szó tou zlagali, kaj je Szkazilui küs pijáni, rád psziije, z-ouvez doszta 
odá mészáram i naj sze tou nezvé, gda nyerni je inogoucse zs-nyiliovi v- 
k rád ne tel ko, kelko je oudo. Tou szó tüdi kezoj djáli, kaj dosztuféíe vrajzse 
mestrie dela, ár nyerni escse imé ezvedocsi, kaj je z-prikaznosztmi paj- 
dásiva.

Te pr< jdnyi miniszter je vsza tá vervo, ár szó vszi szvedocsil:: ali na 
szrecso je krao v-o\oj hizsi bio i geto szó dveri nej czelou zaprejte bilé, 
vsze cstio.

Kralonyje pripovedávni országov szó vszi jáko bojilni i nepravicsni, 
ali té eden je jáko ebeden i pravicsmi bio, ár sze je on írnok doszta vcsio, 
escse je i vu zvönejsnyi, tüliiuszki orszígaj hodo v-sonlo, záto ga vszáki 
cslovek rád meo.

Kak je té krao cstio, ka szi od tóga nonvoga ovesára guesijo. zaprva 
je on szám ver'O, kaj je on zlocsaszti i pijáni cslovek, ali kak je i tou 
cstio. kaj szó ga za csalejra tüdi pravli, tou nyerni je nej v-glavou slo i 
iniszlo szi je, kaj de iiájbougse esi on szám preglédne czelou delo i prine- 
szé szóiul íncd nyitni.

l'reczi je vöszkricso tömi prejdnyemi minisztri i ovesáram, kaj vfltro 
poiidué posle vö na pásnik pravde-nike, ki szóiul prineszéjo na tóga nonvoga 
ovesára, tecsasz je ui edne récsi nej szlobodno praviti nikouii. (Kon. príde.)



károkat. Ugyanekkor a jégeső 8zt.-t»yörgy vidékét is elverte, ezen vidék 
mégis annyiban igyekszik némi kárpótlást nyerni, a mennyiben auó-olenge- 
dés iránti lépé.i-'nt im-gMle.

— I l i r d o i i i ió i i . v .  A f. évben iu<-gtnrtaiidó erdőöri szak vizsgák októ
ber 5-én és az erre következő napokon Szombathelyen a Megyeházban d e.
9 órakor fognak megkezdetni és folytatólag megtartatni. Kik ezen vizsgát 
letenni óhajtják, kérvényüket az erdö-feUigyelilgyelöséghez Szombathelyre I 
nyújtsálk be.

K ik k a «/ .tá  k ö r je g y z ő .  Iluszáír Nándor Csáktornyái körjegyző | 
több rendbeli sikkasztással lévén vádolva, Csáktornyáról in •gsz ikött. Az ot- ■ 
tani járásid ró óig nyomozását elrendelte.

Kor/.as/.l<» tűzvész pusztítóit július 27-én Kapuváron, hol épen 
vásár volt. A tűz egy zsúppal fejlett, házban gyulád! ki. Imiimül a nagy 
szél a sziporkákat szethordván, csakhamar három utczában ég *tt. Estig 55 
ház, 32 melléképület, számos mezőgazdasági gép és háziállat lett. a lángok 
martaléka. A lakosság közül 84 család áll hajléktalanul és betevő falat nél
kül. A nyomor enyhítése végett azon hm mar eddig is igen szépén gondos
kodtak. A tűz álltul okozott összes kár körülbelül 100.000 frtru tehető. Egy 
szegény öreg asszonyt — ki még akkor is mentett, midőn már az egész 
háza lángban állott — az égő eszterga lezuhanási eltemette és a boldog
talan bent veszett.

A  c v á k tJ ir i iy a i t A z o l lá k  serényen készülnek az nug. 19. 20-án 
megtartandó zászló főhivatású s jubileumi ünnepélyükre. Egy bizottság a na
pokban járt Budapesten s megrendelte a zászlót s a 10 évig működő tag
társaik emlékérmét. A tiizoltó-egyl. elnöksége az ünnepélyre vonatkozó be
jelentési határidőt f. hó ang. 5-ig meghosszabbította.

i l lő já r á s .  Tapolcáin történt a következő esett, a 
melyből azt a szomorú tanulságot menthetjük, hogy u nevelésnek még na
gyon sok dolga vau a babona kiirtásával. Fodor József jómódú vendéglős a 
főutczáui tavasszal házat kezdett magúnak építeni és midőn az alapkövet le
tették, a vendéglős egy fél kenyeret és egv döglött békát tett az az alapkő 
alá ezekkel a szavakkal: „Addig ne adjon Isten esőt, inig ez a ház el nem 
készül.* Miután pedig már négy hónapja nem volt egy csep eső sem, a pa- 
ra ztok ezt Foilor műveletének tulajdonították és in. hó 17-én megrohanták a 
házát, kihúzták az ágyából és majd hogy agyon nem verték, éjjel pedig le
mentek a pinczéjéhe és az alapkő alól a kenyeret és a békát kihúzták. Nép
nevelés jöjjön i.l a te országod!

Pestis Ornszor-ziigban. A „National Zeituig" jelenti a Volga mellett fekvő 
Kos írómból, begy Varsóba hír érkezett, mely szerint az ottani kormányzóság több kerü
letében a szibériai pestis kiütött és hogy a kormány a szükséges óvóintézkedéseket alkal
mazásba vette.

— lé r n i é r g c r é s c k .  A holttestükön tengődő legyek sok veszede
lemül.k voltak már okozói Így in. hó 9-éu Tóth Károly hosszumezői íőfcrdö- 
véd in-jének az orrát ciipte meg egy ilyen légy ; holttest mérgével megfer
tőzött légy csípése iiiegmérgezte a vért. s a szerencsétlen assyony a leggon- 
dosuhli orvosi kezelés daczáre nagy kínok közt meghalt. Ungváron is tör
tént hasonló esett. Goll őrnagyuét é.5 Sztovicsek honvéd századost a kezén 
csípték meg ilyen legyek, s csak ügyes orvosi műtét mentette meg életüket. 
Azért figyelmeztetjük olvasóinkat hogy a legkisebb gyanús jelre azonnal 
fo rd ni ja n uk o v rvos hoz.

— X « K j  lu x  V a r a s i lm j^ é b n i .  Ljuhoscsicsncsa fain egészen el
pusztult. Beégett ISO ház, a templom, a paphíz és az. iskola.

— A  g y u fa  s a  g y e r m e k e k .  Szegeden a vitéz-utezában hajme
resztő esi-t töitént. A gyermekek az utczán játszottak, s gyufákat gyújtva, 
egymásra dobálták. Fehér Antal nevű kis finn a gyufáitól lángot fogott a 
lobogó ing, s a gyermek pár pillanat múlva lángban állott. Társai rémülve 
futottak szét. A kis fin borzasztó fájdalmában a földre vetette magát, s igy 
eloltotta a tüzet, de olyan égési sebeket szenvedett, hogy csak a gyors és 
iigy*-s orvosi segély adhatta vissza az életnek.

— O r i í i s i  L i a j  A I hittak Ilerrzegovináhan a jela-cserigajakai pász
torok az erilőben. Meg is ölték. A kigyó hossza 3 méter, vastagsága 47 cm. 
Súlya 20 kilogr.

— A  k o le r a .  Spanyolországban a kolera kitörése óta összesen mint
egy 114.714 ember betegedett illeg és 31.003 esett a j írváuy áldozatául.

— F a r k a s  a  m e g y é b e n . Július hó 7-éu alkonyatkor Miiluer Fe- 
rcncz vadfelügyelő és erdő-őr főt. Kendi Antal rábu-szt-mártoni plébános 
ur vadászati területén Farkasdifulun egy 69 k.los, 1 méter liosszu és kö
rülbelül 60 czentiméter magas hím farkast lőtt; a szörnyű vad azonban 
csak a harmadik lövésre esett el. F. hó 18-kán közszemlére vidt a vad ki
téve. mely alkalomkor az egész vidékből és még a stájer határból is jöttek 
látogatók és csodálták az óriási vadat. Van azonban még a farkasdifulusi 
erdőben egy öreg nőstény és egy fiatal farkas.

— A  zu lu m  e g y e l g a z .ila '.á g i e g y e s ü le t  1885. július 5-én tar
tott közgyűléséből mezőgazdasági bajaink orvoslása ezé Íjából felterjesztést 
intézett a ministerinmhoz; a többi között a következőket említjük föl: „Mezei 
terményeinket évenként nagy veszélylyel szokta fenyegetni a jégverés, mely 
sokszor egy év fáradalmait, költségeit, reményeit semmisíti meg, s a mező
gazdát éveken át sem helyrehozható károkkal sújtja. Vannak ugyan bizto
sító társulatok, ámde ezeknél főleg némely vidékekre a díjtételek oly ma
gasak, hogy a biztosi.ás használatát teljesen lehetetlenné teszi, — sőt van
nak oly vidékek is, melyekre a jégkár biztosításra ügylet nem is köt
tetik. Tekintve, hogy úgy a jég-, valamint a tűzkár biztosítás is a fölbir
tokos osztályra oly jótékony, hogy azt nélkülöznie vagyona koczkáztutásu 
nélkül nem lehet, tekintve, hogy különösen a jégkár biztosítás a működő 
társaságoknál oly költsi’ges, hogy a jelenlegi terményáruk mellett a birto
kos osztály azt viselni nem képes, azon alázatos kérelmet terjeszszük elő, 
hogy az állami tűz- és jégkár biztosítási intézmény létesítése s ezzel kap
csolatban általános kötelező tűz- és jégkár biztosítás iránt mielőbb czélszerü 
törvény alkotása végett a maga utján intézkedni kegyeskedjék. Marhate- 
nyésztésüuk iiélkQlözhetlen kellékét képezi a só. — és mégis alázatos véle- 
luényiiuk szerint helytelenül alkalmazott pénzügyi tekintetekből a marhasó 
ára már két éve felemeltetett s ámbár annak leszállítása több irányban fel- 
iralikig kérelmezi' tett, sajnos, mindeddig be nem következett. Mély tiszte- 
telette! kérelmezzük azért, hogy a murhasónak ára és kiszolgálásának mó
dozata - az ismét csak a mezőgazdaságot s földbirtokos osztályt sújtó je 
lenleg fennálló intézkedés megszűntei ősével, a marhatenyésztő* érdekelten 
haladéktalanúl visszaállíttassák. Virágzó mezőgazdaság jó mezei rendőri tör
vények nélkül nem létezhet; tekintve azért, hogy az 1810. évi IX. t. ez., 
mely megalkotásakor gyakorlati voltánál, tiszta, világos rendelkezéseinél, 
egyszerű és hatályos eljárási módozatainál fogva az akkori viszonyok köv. - 
te] menyeinek minden tekintetbi n megfelelt, s az I8 l8 ik  évig dívott gya
korlati irányú törvényhoz.ÍMiuknak egyik legsikerültebb művét képezte köz
é i magán, — főkép pedig büntető jogi viszonyaink átalakulásánál fogva, 
majdnem teljesen alkalmazhat! tutin vált úgyannyira, hogy u nn-zei karté
telek és fenyíteudő cselekvények megtorlására nézve az élj.írás és törvény- 
rendelkezés oly határozatlan, homályos, bizonytalan és bonyolult, az eljárás 
oly hosszadalmas, kaszait és laza, hogy a károsult tulajdonos kész inkább 
bármi megkárosítást boszankodva e.ltíirui, mint az időtrabió, hosszadalmas

djao z-téini rirsmij: „Tecsász bong ne dáj dezsc*a. dokecs t i  hi/.sa nede 
gotova.fc Da j<; pa zse 1 mejszec/.ov nej dezscsa biioa. lúsztvo tón za kres- 
mar ivo d de dl/.sí i szaga pr.-minoucseg.i m**jszee/..i 17-ga dóévá z-poszté)é 
vöpotegn.ili i s .kom nej hajli, -  vnocsi szó pa doh fii vpivniczo, i z-fun- 
da mentő ma kriih i zs.tbo vözéli.

v* .'ilMZiiszliUEii a r-z .ág i. < >d ednoga krája sztaravnov 
pazkovcsfímno. ka spanyolszkom országi kolera g la z i, o.| drflgoga krája 
naiu „National-/ ótung* ghís/i, ka pri Volga vodi lezséo*ega Kontrám va
rasa szó glász dali \ arso várás. ka tani pestis (tón je ed-ui uágle s/.iurtl 
zroküvajoucsi zgrablivi beteg) kralüje.

- v iliin *, stere sze na mrtvon t«• jli zilrzsávajo. szó zse doszta neszreese 
szpravili. — Etoga ineszecza !»-ga dnéva je Tóth Karoly prejdnyega logára 
zseno mi uouszi ed na taksa miiha vesék írnia, po sterom j<* ztem v-inrtvon

Itejli bodoucsem csomérou krv pokvarila, i je tá neszrecsna zsens/ka v-toiu 
in rejti mogla. —■ V -l ngvjiri sze tiidi zgoudila, Kii je Goll majora zseuo i 
Sztovicsek kapitánya ednu taksa miiha na rouki vszeknola, i komaj szó 
nyema mngli /.siti k doclorje obdrzsati. Záto opouiijiiaiuo nase cstenyáre, naj 
pazijo i esi kaj tákse vpamet Z' inejo, naj sze vrac.-iteli pokázsejo.

— V a ru z sd v á rm c K jő v i je Ljubescsicsacsa vesz czilou pogorejla. 
180 hizs, ezérkev. farof i soula je ilolzgorela.

— X M i'p Icn ic z j1 i d rrzn . \-Szegi dini sze sztrahovitno delo zgou- 
dilo. Dec/.a szó sze na viliczi zim jnyalu i szpicze vnzsigajoucsa na eu-dríi- 
goga lile sala. Na ednom decsáki sze vuzsgula szrakicza i naszkori je poj- 
bics v-edn óin plaméni bio. Óva dceza presztrassena odbezsijo. Te neszrec.sen 

I decsiík vu velkoj bolecsini sze na tia vdári i tak vgaszé na szí bi ogyen ; 
ali tákse raiie je. doubo, ka je  szamo hitra i vejdnu doklorszka pomoucs 
nyega rejsila od szmerti.

— V c lk o  l i í ic s i i  szó v-Ilerczegoviui pasztérje v-lougi vidli i szó jo 
tiidi b.,jli. Kacsa ju 3 lile tér diiga i 17 cm. kuszta, zsmetua pa 26 kilo
gramm bíla.

—  fit ó lé r a .  Spanyolszkoni országi je vu toui bet égi lezsulo 111,714 
Itidi, 34,003 je mrtvi.

— V ü k  vu  v á rm egy ö v i. Július 7. za tunika je Mülner Ferenc/ 
logár na sstafikoszkoin határi pri Zsanávezi ednoga <»o kil. zsinetnoga, 1 m. 
dugoga i okoul 60 ciuetrov viszikoga vuká sztrejlo; szamo na trétji szlerláj 
je szpadlio. Jul. 18.* je  i*a glédanye bio vödjáui; pn toj priliki jo Z-C/.ejle 
krogliue escse z-Stajera doszta liiili obis/.kalo i ohcsfidivalo tou velko divjo 
sztvár. Vu sztunkoszkom lengi jeszte escse eden sztári i edeu inládi vük.

Z a la v á r m c g y  ö v a  í é m t v a  d r i íx tv n  j * vu Is85. Júliusa 5-ga 
dnéia drzsúnom tanácsi nu-d lém diüjgiiu z elaksov promjov pred minisz
térium sztopii.i dokoncsala : „Nase pols/.ko vérsztvo j** vszako leto tocsó 
uevarnoszti vödjáno. stera naiu vecskrát ednoga c/.* jloga leta trfide, sztroske 
ino lejpa vfipanya na nikoj s/právi ino pjdszke vélte jáko cstitlijvo ohozsa. 
Tuti ka szojo nsse kuráczie ali prouti tocsi drüjstva zagvüsaiiya. szamo ka 
je elő zagvüsauye na krajiuaj tak drágo, ka vérloyje s/.vojega s/.ilj.i inkák 
nemrejo zagviisati — Ka v« es szojo k raji ne. slere sze na zagvüsauye nancs 
gór nevzemojo. Záto, da je zagvüsauye proli tocsi proli ognyi ua vélte gle- 
docs tak jáko haszuovito; záto, da je zagvüsauye proti tocsi lak drágo, ka 
vértovje poleg zdásnye czejue szilja eto poduásati nemrejo, sze ponijzno mo- 
limo, naj sze orszácsko ravuitelszívó szkerbij za edno orszácsko zagvüsaiiya 
drujstvo proti tocsi proti ognyi ino naj sze priuuszé edua orszácska právda, 
poleg stere bode zapovejdano, ka sze proti tocsi ino ognyi vs/.aki polszki 
vért vszako leto more v^zegavejcs zagviisati. Nadale zuámo, ka zsivijne 
linzi szolij íiemoremo drzsiti ino gorsztepati pa döuok je szol z<e dvej 
lejti vu czejni visc podignyena, záto proszimo naj sze czejua szolij za volu 
zsiviuszkoga vérsztva ni zse dcup. Dobro zuámo, ka ezvetéesega polszkoga 
vérsztva mij tecsász pelati neiiiremo, dokién ueiuamo orszác ki polszki csu- 
várov ino da je orszácska právo vu leti 1840 na tou gledocs priucsena, 
csigli je te dohra bijla, zdaj zse, gda je szodbeno delo vu uácsisi réd szto- 
piIn. právim te priiieseuo právda je dnesz dón zse vecs nej pripravna, ua- 
ti Iko ka szó vnogi vért csigli sze nyerni na poli velki kvár naprávi po to- 
tiji, po tolvariji — itak rájse ete kvár pozáhi, liki bi sze vu tákso tozsb 
ino právda piis/.to, stera néma nej konczu, nej krája. ltávuok záto ponijzno 
proszimo. naj sze za krátko vrejinen na polszke csavaré ino polszki kvár 
gl'*docs taksa právda prineszé, stera bode vu s/'-bi eta naszb düvajoucsa 
zdrzsávala: Naj sze nikaksi na poli vcsiuyeni kvár pred veskim rihtaroin 
nli poglavárom ne toczi; ár kak vijdimo právda stera je na tou gledocs vu 
leti 1877. X \ II. pr. priuesena jo vu kuiga j doszta vrejdua, szamo vu vs/.ak- 
deiiésnyein zsijlki nikaj nevalá -  záto ka je veska szódba neinogocsna pa 
nepripravna. Nadale, naj sze szamo táksi polszki kvár pred krale.-zko bi- 
rovija odlocsi ino nyej prejk dá na szoudbo, steri od 209 rajnskov viso no- 
szi; záto ka dobra polszkoga csuvársztva právda vu tóm morc sztáti, na j 
sze o:ia Ii hitro vöszpela, tou po zuámo ka je králeszkoj biroviji za volo 
vnogi zrokov eto hitro ino uaineszti vöszpelati nemogocse. Na pols/.kogJi 
csuviirsztva právdo ino na polszki kvár gledocs naj bi szó li hitro delo do- 
koucsalo lii náj bolsi szodbeni sztolecz bio vármegyövszka hirovija, szamo ka 
na tón gledocs more právda ocsiveszna ino krátka hiti, náj szodecz má prij- 
liko vcsiuyeni polszki kvár na kráczi ino li hitro nszoditi ino kastigati; 
eta právda more i tou vu szebi zavesávati ino vöpovedati, szkáksim uícsi- 
nom bodo polszki csuvárje gorposztávleni ino szkáksim tálom bodo mi rédno 
gordrzsáni.*

— i i t ’O f  S rá p á ry  tó  za ö Exccllentiája fia Pál a „Muraszombati 
dal- és zene-egylet“ alapitó s működő tagjául lépett be.

— A  b iu lapc iili á l la m i liü zép -ip arla iK M lába ii a beiratások 
ezntáu f-zeptemb'T hó 1-ső napjától min 15-dik, hanem csak 10-dik nap
jáig tartatnak. A belépni óhajtó tanulóktól előzetes gyakorlat kívántatik, 
vagy legalább is az. hogy ezen nyári szünidő alatt a gyakorlatban fog át
kozzanak s ezt hiteles bizonyitványnyal igazolják. Szükséges végre, hogy a 
tanulók a beiratáshoz szüleikkel vagy gyámjaikkal jelenjenek meg. Buda
pesten, 1885. július 18-án. Hegedűs Károiy igazgató.

—  A  C s á k to rn y á i képezde építéséhez az előmunkálatok folynak a 
ministeriumhan, azonban a nyár előhaladása miatt az alapkő letétele a jövő 
tavaszra halasztatott. A miuisterium elrendelte, hogy az intézet terül te ke
rítéssel vétessék körül. A kertnek beosztásút és berendezését az intézeti 
igazgató meghallgatásával maga Gönczy Pál niinisteri tanácsos ur tervezti*. 
A szfiséges kerti munkák már ez idén elkezdődnek, a kertész legközelebb 
kineveztetik.

A in H «‘»r o lo g i : i i  ó s x ld c s c k  alapján összeállított átlogkimutatás.
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,módik kiállítási belépti-jegy. Az országos bizottság ülésén határozatba 
hogy a kiállítás azon látogatója, ki a milliomodik belépti-jegyet váltja, 

’ fog kanni A kiállítás iegvkezelősége szintén ülést tartott, melyre nieg-. '. . - . 1. i___  „ ü.ssi, mit i-;.;Hí.

és mégis sikertelen hatósági, niég inkább a bírósági védelemhez járniui. 
Ugyanazért mély tiszt, lettel kérelmezzük, hogy czélszei íí mezői rendőri tör- 
Téuyek alkotassanak, a midőn a gyakorlati élet tapasztalatai alapján követ
kező főelvek alkalmaztatását bátorkodunk kérelmezni: hogy semmiféle mi
nőségére és összegére nézve meg oly csekély mo/ei rendőri kártétel vagy 
törvényszegésnek megtorlása községi vagy békebirói bíráskodás ügyköréhez 
ne utasíttassék ; mert az 1877. XX II. t. ez. életéből szomorúim győződtünk 
meg arról, hogy e törvény csak elméletileg — a törvénykönyvben létezik, 
de az életbe át nem ment. átmenni nem is fog soha —  mert a községi 
bíráskodás merőben tehetetlen és képtelen ; - továbbá hogy a mezei rend
őri kártételek megtorlására, úgy a kártérítés megítélése s egyébb magiul 
jogi igények, valamint a tettes uiegtenyítése tekintetében a lehető legma
gasabb össegen p. o. 200 írton felül utaltassák csak a kir. bíróságok, kir. 
járásbíróságok ügyköréhez; mert a mezei rendőri j<» törvény leglényegesebb 
kelléke a gyors s azonnal foganatos eljárásban rejlik, mar pedig a kir. já
rásbíróságokat több oldalú hatáskörük, a bíráknak csak órákhoz kötött hi- 
vataloskodási kötelezettsége, az évenkénti két hónapi tórvenyszünet épen a 
nyár folytában, midőn a legtöbb mezei rendőri kártétel és fenyítendö cso- 
lekvény fordul elő, —  a mezőgazdáikodási viszonyok kellő gyakorlati is- | 
méretének hiánya, a túlságos elméleti irányú hosszadalmas eljárás, mely a 
feleket teljesen kifárasztja, — a kártérítési igény érvényesítése iránti eljá
rásnak a íenyífő eljárástól különválasztása, a mezei rendőri büntetésre mél
tó cselekvények és kártételek megtorlása iránti eljárásra tiszteletteljes véle
ményünk szerint alkalmatlanokká teszi. Mező-rendőri bírói, éŝ  fenyítő ha
tósági hatálykörrel tehát mi a közigazgatási hatóságokat véleményezzük fel- 
ruháztatni, a törvény pedig kerülje az újabb időben törvényhozásunkban 
uralgó túlnyomó elméleti rendszert, hanem annak iránya, intézkedése legyen 
gyakorlati, szövege legyen leltározott és világos, az eljárás legyen úgy a 
kár megállapítása, a kártérítési igény érvenyesíthetese, valamint a büntetés 
mérve alkalmazása tekintetében egyszerű, sommás és gyors; a törvény tar
talmazzon szigorú intézkedést a tekintetben is, hogy miként létesítessék S 
tartassék fenn szervezett mezei rendőrség.”

— I I r .  F ü r e d i  S á n d o r  orvos, ki eddig Körmenden a járásorvost 
helyettesítette, visszaérkezett Muraszombatba s lolytatja félbeszakított gya
korlatát.

— A milliomodik 
ment a töblú közt, in
tisztelet-ajándékot fos, .. ........... ---------- _ , . . ..
hívta az elnökséget is. Ez ülésben elhatározták, hogy a tiszteletapindek 100 drb kiállí
tási sorsjegyből fog úllani, melyet a milliomodik belépti jegy váltója, mindjárt a jegyvál
tás alkalmával kezéhez kap. A módozatokra nézve elhatározták, hogy azon napon, melyen 
a milliomodik jegy minden valószínűség szerint kialátni fog, a kiállítás összes bejáratai 
és pénztárai bezáratnak s a főbejárat és ennek baloldalán levő pénztár marad nyitva. Ez 
utóbbiban háromtagú bizottság fog ülni s a milliomodik jegy kiadását háromszoros kürt
jelzés fogja tudatni a közönséggel. Jelenleg mintegy 8ti •. ezer jegy vau már eladva, és igy 
a milliomodik jegy, már augusztus hó 10—20-a között fog kiadatui.

— S zü lö k  f ig y e lm é b e .  A csurgói ni. kir. állami tanító képe/.dé- 
ben f. évi szept. hő 2-án d. c. 8 órakor a felvételi és javító vizsgálatok, 
ugyanazon d. u. 2 órakor a növendékek beírása; szept. hó 3-án d. e. 0 líra
kor az év megnyitása, tartatnak meg. Fölvétetuek az első osztályba oly testű 
ifjak, kik 15. életévüket betöltötték, s a gymnásium, reál vagy polgári iskola 
négy osztályát sikerrel végezlek. Fölvehetek olyan tanulok is, kik az előso
rolt tanulmányokat nem végezték, ha fölvételi vizsgálatot tes/uek s ezen a 
magyar nyelvben, számvetésben, földrajzban és magyarok történetében annyi 
jártasságot tanúsítanak, a mennyit a jelzett intézeteknél a négy osztályt vég
zett ifjútól elvárhatni. A  fölvétel tárgyában benyújtandó kérvényekhez szü
letési-, iskolai, a testi épséget tanúsító orvosi és esetleg szegénységi bizo
nyítványok csatolandók. 11a szegénységi hizonyitvány vau mellékelve, akkor 
a kérvény és minden csatolmánya bélyegmentes, máskülönben a kérvényre 
50 kros, a mellékletekre pedig 15 kros bélyeg ragasztandó a rendes bélyeg- 
illetéken kivtil. Szegénysorán, jóinagaviseletfl és a szükséges előkészültséggel 
biró növendékek 30 írttól 120 írtig terjedő állami ösztö-idijbau részesül pék, 
mely havi részletekben fizettetik ki az intézet pénztárából. Fölvétel alkalmával 
minden uövendék a község elöljárósága által hitelesített „n y ila tkoza to t köteles 
benyújtani, melyben a szülők —  esetleg gyám —  kijelentik, hogy a fölme
rülő költségeket (tankönyvek, élelmezés, szállás) a mennyiben azokat az 
állam-ösztöndíj nem fedezné, képesek és készek viselni. A kérvények az. igaz
gatótanácshoz czimzendók s legkésőbb aug. 20-ig Csurgóra az állami ta- 
nitóképezde igazgatóságához beküldendők.

— Ismeretes dolog, hogy hazánk fővárosában József f öherczegünk leányai, Mária 
Dorottya és Margit védnöksége alatt két jótékonysága intézet létezik, és pedig: az „el
hagyott árvák szeretetháza" és az „elaggott tanítónő k inenháza“, melyeknek czélja ma- 
ga-ztos. E két intézet érdekéhen a bizottság 50 kros sorsjegyeket bocsátott ki, azon ké
relem kíséretében, miszerint azok, kiknek az elhagyott gyermekek és az elaggott tanítónők 
sorsa a szivükön fekszik, e sorsjegyek megvétele által azokon segíteni siessenek. Meg
jegyzendő. hogy a jelzett bizottság tagjai közt van hazánk egyik legnevezetesebb embere, 
Jókai Mór és ha ez valamint aláír, bízvást elhiheti bárki is, hogy annak czélszerilsége, 
fontossága is van. A nyeremény tárgya Mária Dorottya és Margit fóherezognők sajátkezű 
hímzése lesz. ami — Jókai szerint — ereklye gyanánt szolgálhat azok előtt, kik a két fő- 
herezognó nagyapja József nádor, Magyarország ez őrangyalának emlékét tisztelik.

— A  v id é k i m a gya r liir lap K ze rlte sz tők  és k ia d ó k  o rsz á 
gos k on g resszu sa  határidejéül 1885. évi augusztus hó 24-ik és esetleg 
következő napjai tűzetett ki a Balaton-Füredon f. évi július 20-án egybegyillt 
lapszerkesztők értekezlete által. A kongresszus tárgyára és ezéljára nézve 
tett javaslatok főbb pontjai a következők: a vidéki hírlapírók országos egye
sületének alakítása, a segélvző- és nyugdijszövetkezet létesítése, a kiadók és 
szerkesztők közti viszony szabályozása és o vidéki lapkiadók országos szö
vetkezete. hogy szövetkezve egyöntetű eljárás iránt juthassanak megállapo
dásra, különösen a hirdetési ügynökségekkel szemben.

— Méhész-kiállítás. Az országos méhészeti egyesület felhívást intéz tagjaihoz a f. 
évi aug. 21, 22 és 23-án tartandó nemzetközi méhészeti kongresszusra és az augusztus
20-tól 3fl-ig tartó élő méhek kiállításában való részvételre, azon megjegyzéssel, hogy au
gusztus ho 20-tól 30-ig, egyszersmind a jelen évi méhterményok, tehát főképen mézek — 
lesznek kiállítva. A bejelentéseket ugv élő méliekre, mint pedig idei mézre nézve legké
sőbb aug. hó 2-ig Krisch János elnökhöz kell levélben megküldeni. Az elő méhek díja
zására nemcsak diplomák és érmek, hanem jelentékeny pénzdijak is rendelkezésre állnak. 
Ez alkalommal a m. orsz. méhészeti egyesület ez évi rendes- és tisztújító köz- és Duda- 
pesten tartandó vándorgyűlésre is meghívást küldött szét az elnök.

— Kérelem. Egyesületi Értesítőnk idei 5-ik számában felhívtuk megyénk jelesebb
gvümölcstermelóit arra, hogy bejelentésüket a kiállításban való részvételre lehetőleg mi
előbb megtenni szíveskedjenek. Ezen felhívásnak ez ideig nem nagy eredménye volt, a 
mennyiben a j •lenlkezök száma még n‘m nynjt elég biztosítékot arra, hogy Vasmegye 
gyümölcstermelése az országos kiállításon méltóan lesz képviselve. Ennélfogva újólag is 
ozon kéréssel fordulunk migyénk gyümölcstermelőihez, szíveskedjenek elóleges bejelenté
süket mielőbb beküldeni, hngv tájékozva lehessünk a kiállítandó gyümölcsnek mennyisége 
iránt: egyelőre nem szükséges mást bejelenteni ; aug. hó 20-ig azonban kérjük a részletes 
bejelentést is beküldeni, mert szükséges lesz előzőleg már kiállítási területet biztosítani. 
Pózt pedig csak akkor tehetjük meg, ha magunk is határozott tájékozottsággal bírunk. — 
Újólag is kérjük megvenk gyümölcstermelőit, hogy kiállításunk sikerét támogatni szíves
kedjenek. Szombathely, 1883. julius hó 13-én. A kertészeti szakosztály elnöksége.
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llirilefCMCk.
Árverési hirdetményi kivonat.

A muraszombati kir. jbiróság mint tkk. hatóság közhírré teszi, hogy 
Kitnper István végrehajtatnunk, Ballér János végrehajtást szenvedő elleni 
80 frt tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében, a szombathe
lyi kir. trvszék, illetve a muraszombati kir. járásbíróság területén lévő 
Knstanócz község határában fekvő, a kustauóczi 41. sz. tjkvbm foglalt A. 
I. 1 — 19. sor, 53. házszímu * * telekből alperes Ballér Jánost illető ** rész 
ingatlanra az árverést 514 írtban ezennel megállapított kikiáltási árban el
rendelte, és hogy a íennebb megjelölt ingatlan az 1HSH. a i ig n s z l  hm hó
1 2 . n a p já n  d. e. 10 órakor Knstanócz községben, a kezségbiró házánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alul is el- 
adutui fog.

Árverezni szándékozók tartozuak az ingatlanok becsárának li)*a-át, 
vagyis 51 frt 40 kit készpénzben, vagy az 1881. 60. t. ez. 42. §-áhan jel
zett árfolyammal számított, és az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. 
kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ábau kijelölt óvadékképes értékpa
pírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 60. t. ez. 170. §-a értel
mében a bánatpénznek a bíróságnál elóleges elhelyezéséről kiállított sza
bályszerű elismervényt átszolgáltatni.

A  muraszombati kir. jbiróság mint tkk. hatóság 1885. május 1-én.
AGUSTICH I’ONGRÁTZ, kir. jbiró.

HARTNER ^  KÁROLY
v e g y e s k e r e s k e d ő  M u r a s z o m b a t b a n

tisztelettel

értesíti a n. é. közönséget, miszerint a cs. kir. szab. déli vaspálya
társaságtól a

kőszén -raktárt ifs- 3 - ' - >

átvette és hogy nála kőszén nagyban és kicsinyben a legolcsóbb 
árak s készpénzfizetés mellett megszerezhető.

1 7 1 3 Árverési hirdetményi kivonat.
A muraszombati kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság közhirré 

teszi, hogy a szt.-gottháldi takarékpénztár végrehajtatnak Nemecz Miklós 
kupsiuczi lakos végrehajtást szenvedő elleni 500 frt tőkekövetelés és jár. 
iránti végrehajtási ügyében a szombathelyi kir. törvényszék (a muraszom
bati kir. járásbíróság) területen levő Kupsincz községben fekvő, a kupsiuczi 
30. sz. tjkvben felvett A. I. 1—4, 8 — 12 és 14. sor-. 26. házszániu V, telekre 
az árverést 1398 írtban ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte, és 
hogy a fennebb megjelölt ingatlan az év i s z ep tem b e r  h ó  23.
napján délelőtti 9 órakor Kupsinczon a községbiró házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsáruak 10°„-át vagyis 
139 frt 80 krt készpénzben, vagy az 1881. LX . t. ez. 42. §-ban jelzett ár
folyammal számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a kelt 
igu/ságügyminiszter i nudelet 8. §-ában kijelölt óvndékkép< s értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. IX . t. ez. 170- tj-a értelmében 
a bánatpénznek a bíróságnál elöíeges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

A  muraszombati kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóság 1885. jun. 12.
AGUSTICH PONGRÁTZ, kir. jbiró.

Muraszombat, 1885. aug. 7.
6 —. Árpa 4.70, 5. — . Tengeri 580, 6' 
kilója 7.23, 7.63. Rozs 6.4 
Köles —

i a c z i a r a k.
anrr 7 R..*a 100 kilója 6.50, 7 . Rozs 5.50, 6 —. Zab 5 80

. Köles —. . Budapesti árak: Búza 100
6.60. Zab 6 15, 6.30. Árpa 5.40, 5.85. Tengeri 5.1 >, 5.45.

Mária-czelli gyomorcseppok,
jeles hatású gyógyszer a gyomor minden bán- 
talmai ellen, és felülmulhatlan az étvágyhiány, 
gyomorgyengeség, rósz szagú lehellet, szelek, sa
vanyú felböfögés, kólika, gyomorhurut, gyomor
égés, húgykó-képződés, túlságos nyalka-képződés, 
sárgaság, undor és hányás, főfájás (ha az a gyo
morból ered), gyomorgörcs, székszorulat, a gyo
mornak túlterheltsége étel és ital által, giliszta, 
lép- és májbetegség, úgyszintén arany-eres bán- 

talmak ellen.
E gy  üvegcse ára használati uta

sítással együ tt 35 kr.
szét küldési raktár nagyban és kicsinyben;

BRADY KÁROLY
„ a z  őrangyalhoz.** czimzett gyógyszertárában K re m z ie r b e n ,

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

valamint az ország minden gyógyszertárában. (45. 52—12)

Nyomatott Grüubauin Márk künyvuvomdájában Muraszombatban.
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