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Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények a 
szerkesztőséghez iutézomlók.

K é z ir a to k  v is s za  nem  ada tn ak .
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t i ó k  a kiadóhivatalhoz intézendők.

Hirdetési dij : I ha-álios petitsor egyszeri hirdetésnél in kr 
többszöri hirdetésnél soioukiut ti kr. Bélyegdij 30 kr. 

Nyílt-tér petitsora ‘2b kr.

A mezőgazdászat bajai.
(St. S )  A magyar társadalom egyetlen  osztályát sem érintették 

a  legutóbbi évtized  zem zetgazdasági és politika i változásai o ly  hát
rányosan, m int a földbirtokos-, ille tő leg  a mezőgazdasággal fog la lko
zókét A  m ellett, hogy az állam óriási követelményeinek terhe leg
inkább ez osztály vá lla ira  nehezedik, a pénz é.s véradóból neki kell 
az oroszlánrészt fedeznie, m inden  cn ltu rá lis és hum anitási intézm ény
hez az n áldozatkészsége vétetik á llandóan ifén ybe ;  —  még a term é
szet, va lam in t közgazdasági és pénzügy i viszonyok is reá  nézve oh/ 
szerencsétlen irányban váltakoztak, h o jy  a szó teljes értelmében élet
képessége kérdésessé vált.

K z egyetlen forrásunkat pedig fenyegeti o ly  veszély, melynek 
bekövetkeztére néhány év e lő tt még senki sem gondolt: A m erika  
rop p a n t yabnatermelése eyész E u róp á t, de leyinkább Magyarország 
term eié it fenyeye li Igen , Am erika már is elvonta tőlünk legfontosabb 
s jövedelm ezőbb k iv ite li helyünket: Ang liá t, tért hódit Ném etország
ban s elárasztja  terményeivel mindazon külföldi piaczokat, melyek 
még néhány évvel eze lőtt m illióikat a magyar termelőknek juttatták. 
Am erika v itte oda páratlan tökélyre fe jleszte tt közlekedési és szál
lítás i eszközeivel, hogy olcsóbban képes gabonáját egy más távoli 
világrészben, m in t m i itthon e ladn i, tehát Am erika előnyös és colos- 
sális versenyképessége egyedül ránk zúdúl, elannyira, hogy értelme
sebb gazdasági köreinket máris rettegés fogta  el az előrelátható kö
vetkezmények miatt.

lia  még van segítség reánk nézve azt senki, más, csak önma
gunktól remélhetjük, s pedig az egyetlen  mentőszer csak az lehet, 
hogy a magyar mezőgazdaságnak ezentúl olcsóbban kell term elnie, 
mint eddigelé tette. Hasztalan minden okoskodás és tanács, hogy a 
magyar földbirtokoson kiválóan a gazdasága- és háztartásban alkal
mazott legszigorúbb takarékosság a m inél kevesebb költekezés segíthet 
egyedid. K z csak egy, s igen re la tív  becsű eszköz a roppant szük
ségletek apasztósára, legyünk takarékosak kiadásainkban, szorgalma
sak munkáinkban, ip a rk od ju n k  vetéseinket nagyobbitani és az árakat 
kisebbíteni. Azon földbirtokos, kinek nincs term esztm ény-többlete és 
nincs k iv ite li képessége, vagy is  nincs piacza, hol eladná a gabona 
több le té t: az elveszett, az még csak annyi pénzt sem szerezhet be, 
hogy adóit megfizethesse.

És írjanak és mondjanak hazai nemzet-gazdasági capacitásaink 
bármennyit az ellen, hogy ne mindig csak búzát és repezét termesz- 
szenek gn/dászaink, a mi országunkban, hol gyáripar nincs és 
egy valódi belterjes mezei gazdaság nélkülözhetlen tényezői, melyek

Falingc polszkoga goszpodúrsztva.
Ni eden zloucs vogrszkoga tiváristva je nej bio vu toj szlédnyoj 

deszelíni le jt  na teliUo vőposztávleni premenváványain národnoga 
vérsztva i pulitike, kak te polodelszki. l 'r i  tóm, kaj vladársztva prev* 
nouga brejmena nájbole ete zloucs tezsíj ». nájvéksi tál pejnez i krvne 
dácse on n.ore naprejp >sztaviti, k vszákoj osznávlajoucsoj i cslove- 
csáuszkoj násztavi sze nyegova gotovuoszt na áldov potrebüje —  
escse natilra, kakti i premejrnoszti obcsinszkoga vérsztva i pejnez- 
sztv.i szó sze na nyega gledoucs tak neszrecsno premenyávaia, kaj 
je  nyegova mogoucsnoszt zsí*ka vu púuoin razinejuyi rejcsi pítanye 
posztáuola.

V reliu i polodelsztva sze pa táksa nevola proli, na stero —  naj 
nász doszégne —  je  pred nisterim letom escso niscse nejmiszlo. P re- 
vnogo sziljapouvanye Am erike sze czejloj Kuropi, ali nájbole pouv- 
ezom vogrszkoga országa proli. Ja, Am erika je  zdaj zse od nász 
vkrajvzéla nase najznamenittjse i nájvecs prih.nlkov noszécse meszto 
Anglio, k itna sze je  do té mao nase szilje; za dobro czejno vővozilo ; 
ona szí presztor pod zája vu nemskom országi i z-szvojiin poiivom 
obli-zse vsze one placze zvönszki országov, steri szó escse pred nis
terim letom milioune vogrszkim pouvezom dávali. —  Am erika je na 
tákso popolnoszt prisla z-szvojm i obliodniuii i prevozsnimi skérmi, 
kaj szvoje szilje tonyej zná v-ednom drűgom dalecsem táti szvejta 
dali, kak mi éti doniá, lak Am erika nász odzaja pometáva, na teliko, 
kaj je  nase razm ete krouzse vérsztva zse Imjaznoszt obvzéla za volo 
ti naprejvidoucsi nászledov.

Csi escse pomoucs jeszte  za nász, tou od nikoga drilgoga, szamo 
od szébe mámo csakati, i jedíno obrányeno vrásztvo v-tom táli li 
tón z: á biti, kaj vogrszko polszko vérsztvo po etomtoga falej more 
pouvati, kak do é li mao. Xaman je vsza csednouszt i vszáki tanács, 
kaj vogrszkomi grüntnami goszpoilári nájbole nyegovo vérsztvo, nyegva 
sparavnoszt znájo pomocsti. Tón je szamo edna i jáko prouszta skér 
na opáduenye prevelik i potrejbesin. Jhijino sparavni vii vödávanyi, 
gedrni vu deli, pascsimo sze vecs pouvati i czejno szilja  poménsá- 
vati. Ou grüntni goszpodár, ki néma pouvnoga prevíska i plac/.a, gde 
bi previsek szilja  szvojga odao, je  zgübleni, on szi n iti telko pejnez 
nemore pripraviti, kaj bi szvoje duzsníke znao zadovoliti.

I naj piseo ino guesio nasi poglavárje národnoga vérsztva kel- 
kokoli prouti tömi naj nepouvajo goszpodárje vszigdár szamo psenicze 
i repezie, v-nasem országi, gde fabricsne nápiave nega, uio escse 
dugó lejt niogli z-etiv i dvej vrcjtiu vsze nase potrejbesine zakládati. 
I da tóga dvoujega vövozécsega blága notrinosenye Am erika zasztávla,

T Á  R C 2 A.
A tündércsók története, vagy hogyan lett a 

pásztorfiuból hatalmas király. (Végeo
Az öreg király nem is szólt semmit az udvari főembereinek, hanem 

inásuap korán reggel koldus ruhába öltözött, betakarta rongyokkal az áb
rázatát és egy görcsös bottal kiment a legelőre, hogy a maga szemével 
lássa, mi az igazság. Itten mindjárt megismerte az nj bojtárt és a felé bi- 
czegett. A többi bojtárok, a kik meglátták, elkezdték csúfolni, de Tiindércsók 
rájok szólt, hogy uem szégyenük magukat. Tudták pedig a bojtárok, hogy 
Tündércsók milyen erős, azért nem merték tovább gúnyolni az öreget, ha
nem elhallgattak. Egy bojtár pedig azt mondta a többieknek, hogy inkább 
el ne riaszszák azt a vén koldust, hanem várjanak addig, inig a király 
törvénytevői kijönnek délben. Akkor, mikor már látják messziről, hogy jön
nek. rohanjanak rájok mindnyájan, az öreget kergessék el. Tiindércsókot 
pedig verjék félholtra. Majd azután, ha kérdik a törvénytevők, kit kerget
tek most el és miért verték meg Tündércsókot, mondják, hogy épen most 
volt itt Tüudércsóknál a sátán szolgája egyenesen a pokolból és azt ker
gették el, meg Tündércsókot is azért verték meg, mert az ördög szolgájá
val őket mindnyájukat el akarta varázsolni.

Most azonban beszélgetésbe eredt a király Tündércsókkal és Tiindér
csók egész élete folyását elpanaszolta, mert nem gondolta, hogy egy ha
talmas királynak beszél, hanem csak egv szegény koldusnak.

A  király igen megsajnálta a szegény fiút. mert mindjárt megismerte, 
hogy az becsületes és szorgalmas fiatal ember. Azt is észrevette a király 
hogy a Tündércsók kezeire hizott juhok sokkal szebbek, mint a többiek ke
zére bízottak és az ő jnhainak a legelője milyen szép füvet terem.

Itten mindjárt látta a király, hogy a többi juhászok Tündércsókot ár
tatlanul akarták bevádolni, azért azokra nagyon megharagudott.

A király levetette tehát magáról a koldus-ruhát és az alatt volt a fényes, 
aranyos királyi luha. Tündércsók ekkor igen megijedt és kegyelmet kért és

Prígoda szkazilnoga küsa, ali szi ltojdi, kak je 
gráto z-ednoga pasztára zmozsen krao.

(Konecz.)

Te sztári krao je ni edue rejcsi nej pravo szvojim dvorszkiiu prejd- 
nyim, nego sze na drügi déli rano v-koudiski gvaut preoblejko, licze szi je 
z-czotnmi zakrio i z-ednini szí ou ki in botom je vő sou na pásuik, naj szám 
szvojiiui ocsmi vídi, ka je pravic/.a. Tü je preczi szpozna tóga uouvogu ov- 
csára i pro ti nyerni je sütő.

'fi ovi ovesárje, ki szó ga na pániét vzéli, szó szc nyerni spotáriii, ali 
•Szkazilni küs je na nyé kr:cso, csi je  nej szráin.

Znaü szó pa ovesárje, kak je Szkazilni küs moesen, záto szó nej vü- 
paü duzse ospotávati tóga sztároga. nego szó tfio grátali. Eden ovesár je 
pa tak právo oviin, kaj naj nezoszágajo oiltécz tóga sztároga koudisa, nego 
naj csákajo, pokécs kralá pravdeniczi pridejo poudné. Té, gda do je vidli 
ouzdaléc8 idti, naj sze na nyidva sziiuejo, tóga sztároga sztirajo odtécz, 
Szkazilnoga küsa pa na pou bujejo. Csi do té pravdeniczi pitali, boga szó 
sz. ti rali odtécz i zakaj szó zbili Szkazilnoga küsa, naj právijo, ka je rávno 

| zdaj bio tü pri Szkazilnoiu küsi satana szluga /.-ráveti z-pekla i tisztoga 
szó sztirali, Szkazilnoga küsa szó pa záto zbili, ár je z-szlugoin satana uvé 
vsze obojati stéo.

A li zdaj sze je krao zácsao zguesávati z-Szkazilnim küsom, ki sze 
nyerni je po czejlom szvojim zsitki touzso, ár szi je nej miszlo, ka z-kralom 
guesi, nego z-eduiin szirotnini koudisom.

Králi sze je  jáko milo te szirotui pojbics, ár ga je preczi szpozuo, ka 
je posteni i pascslivi mladénecz. — Tón je tűdi na pamet vzéo, ka szó na 
Szkazilnoga kiisa zavüpuue ovezé do«zta lepse, kak ua ovo ovcsárc zavüpane, 
i té ovo pásnik doszta bougso trávo rodí.

Tü je vcsaszi prevido krao, ka szó ovi ovesárje Szkazilnoga küsa ne- 
dúzsno touzsili, záto sze je na uyé jáko razszrdo.

Zdaj je krao dőli vrgo komliski gvaut, pod steriin je szvetli pozlacseni 
I králeszki gvaut bio. Szkazilni küs sze je na tón jáko zoszago i miloszcso 
I proszo i ovi ovesárje szó sze tü vszi zoszagali i klekoucs miloszcso pros/.ili.



a termelő cziklcek leRnagyobb változatosságát, a forgalom könnyűsé
gét rendességét és biztonságát feltételezik, teljesen hiányoznák, — 
a mi országunkban legalább még egy emberöltőn at a magyar me
zei gazdaság föjellomvonnsa a tömeges Imza- és repczetermes fog 
maradni, s e két termény marad továbbra is a forrás, m elyből a 

fö ldb irtokos  adóit te családi szükségleteire a pénzt lehetőleg előteremti 
És miután e két kiviteli r/iU jövedelmezősége is most Amerika ál
tál alapjában fenyegetve van, nem marad más alternatívája a magyar 
gazdának, mint vagy olcsóbban producá ln i, vagy tönkrem enni.

Ha utóbbit nem akarja összes erejét meg kell feszítenie, mező- 
gazdasági átlagát annyira megjavítani, bogy az a jelenleginél ma
gasabb jövedelmet hajtson. Több erély, több értelmessé" s nagyobb 
tökével kell dolgoznia. Hogy jövőre is boldogulhasson, oda kell tö
rekednie. hogy hol eddig szál mmázsát aratott, ugyanazon térfogaton  
12 0  — 130 mmázsát arasson Ha erre képes; ő is, az ország is mentve 
van; ha nem: mindkettő elveszettI

Csakhogy fájdalom, azok száma, kik a mezei gazdaságot valóban 
erély- és értelmiséggel művelik, országunkban még elenyészően osekelv.

Egváltalában a viszonyok kérlélbetlenfll oda szorítanak bennün
ket, hogy a vagyonosabb osztályok fiainak f ö l  kell hagynod; azon il 
tusiéval, hogy majd a protectio, az á llam  s ineh irák  és hivatalokban  
eltartandja őket, mert valójában úgy áll a dolog, oda fejlődik a mi 
szerencsetlen helyzetűnk, hogy az á llam  maga sem lesz képes gbvulen  
annyi hivatalt és sinel;arát, m int most van, fenn ta rta n i, s itt az ideje, 
hogy a végleg még el nem adósodott földbirtokosok fiai is egész lé
lekkel derék gazdászokká képezzék magukat, ha jövőre tisztessége
sen megélhetni akarnak. Az eladásod tt és szegényebb gentry —  f ő 
leg fiatalsága — pedig ne. szégyeljen maga is az ekéhez á lln i s d o l
gozni dolgozni fá rn d h a tia n n t kitartással, úgy m in t az am erikai teszi, 
— s ekkor ők is olcsóbban termelik "almájukat s sikenel vets-- 
nyezhetliek Amerika által piarzunkra állított áraival. Más mentség! 
mód nincs, s ha ezt nem követjük, igen közel az idő. hogy m in t 48 
előtt mondák: saját zsírunkban kellend m egfn ladm m k!

J e g y z ő k ö n y v ,
felvevő a t átmegyri gazdasági egyesület igazgató-választmányának július bú 7-én délután 
a megyeház nagy termében tartott ülésében. Jelen voltak : Radó Kálmán ö méltósága el
nöklete alatt : gr. Széchenyi Tivadar, Kiss Gyula, Szabó Ernő, Györy I-ajns, Otocska Ig- 
nácz. Borsit* Béla, Nemes'kövy József, dr. Ajkas Károly, Sényi Béla, Mennyei József, 
B írtba György e. igazgató, Hadakovits Bódog e. pénztáritok és Röszler Károly e. titkár.

indenekelfttt kötelességének ismeri egyleti igazgató a legutóbb tartott választmá
nyi ülés óta történtekről s az egyesület ügyeinek állásáról jelentést tenni; örömmel hozza 
tű íoinástil, hogv a tagok szaporodása azóta is emelkedett, mert van az egyesületnek je
lenleg 80 alapító. 575 retdes t's 3034 pártoló, összesen tehát 3(i9ö fizető tagja, vagyis 513 
taggal több mint volt múlt év végével, minek természetes kifolyása a jövedelemszaporulat.

Olvastatván a muraszombati gazdakör május liö 9-én tartott választmányi ülésé
ben felvett jegyzőkönyv.

Örömmel üdvözli az igazgató-választmány a gazdakör tevékenységét s készséggel 
támogatja s segélyezi tervének kivitelében, nevezetesen:

elfogadja a tenyészdijosztás megtartásának idejéül nug. 31 -ét, a gr. /praxin Anna 
ő méltósága által nnít évben vissza ajándékozott 2 dili aranyat a gazdakör rendelkezé
sére bocsátja, beleegyezését adja arra. hogy a dijosztásnknál esetleg fen maradó ossz-gek 
a gazdakör által visszatartassanak, oly kikötéssel azonban, hogy csak a szarvasinarhate- 
nvésztés emelésére fordittassanak, miután a bű cselédek jutalmazására az egyesület külön 
szokott dijakat kitűzni, s jövő évben valószínül- g az egész megyére kiterjedőié '  fog egy 
ily díjazás megtartatni s e czélra az anyaegyesület szívesen bocsát a tiókegyesület részére 
egy megfelelő összeget.

Méltányosnak és helyesnek ismeri el a szőlóinivelés fejlesztése érdekében megindult 
mozgalmat, de egy vinrzellérképezde felállítását a gazdakör területén ez idő szerint még 
korainak tartja, hanem készséggel keres: meg a ntn. löldinivelési minisztert, hogy több 
éven át huzamosabb időre vánd«rtanárt küldjön ki Muraszombat vidékére, kinek felada
tául tűzessék ki a szólőmivelés okszerű ismertetése.

Az anyaegyesület által évente kiosztatni szokott kísérleti magvakból egy bizonyos 
mennyiség a gazdakör rendelkezésére fog bocsáttatni s egyáltalán készséggel Ígéri a vá
lasztmány, h gy a tiókegyesületet működésében lehetőleg támogatni fogja.

A gazdakör azon indítványát, hogy a jégbiztosításnál egyesületünk tagjai részére 
nagyobb díjkedvezményt eszközöljön ki, szívesen magáévá teszi, készséggel fog igyekezni 
a társulatnál e részben a szükséges lépéseket megtenni s tekintve, hogy a biztosítási ttz-

vo-rszkotni véri! tak tlrngo neosztíne otlzaja, kak falej pottvati all 
pa nikoj itlti. Onl eto szlejtlnve .tettese, ezelőtt szvoje verszt^ tnote 
popraviti, naj ono vecs notlinoszl po etomtoga kak do e m ,o  Z -  
véksov gedrnoaz.jov, z-véksin, rázntnotn I kapitálison, more delatt. 
Naj vu prísosztnotn czájti zsiveti more, na tóm .na Imit., kai gtle je 
do té mt.o 1 0 0  métert,i czeutouv szója pripouvao, na onom laztom 
presztori nyerni p" etomtoga 120-130 czeutouv more zrasztt. Cs.

zna doprineszti, tak je kan. on, kam ország obranyem, cs. pa 
nej, on je z-országom vrét totál

■ Szamo kai ie — zsalosztno — oni racsun, ki sze vu polszkom

escse pretnáli.
pop,-ejk nasz priniejrnoszti nepnproseiio na tou pnmárjajo, 

kaj tóga bogfitejsega zloucsa szinouvje gori moreo hejnyati z-ouov 
szlepotiov, kaj nyé eduouk zagovárjmye vu csészti vladársztva lírá- 

| nibi bode, ár zaisztino tak jeszte, nas neszrecsen sztális sze tá csz- 
návla kaj niti vladársztvo szaniou nede moglo telko zobsztonszki 
csesztnikov. kelko ji zdaj jeszte, vu prísesztiiútn czájti hrániti i tű 
je vrejmen, da sze i szinouvje oni grüntni goszpodá rov, ki szó escse 
nej ezelőtt zaduzseni, zevszov vrejloszijov za razmete ökonoume (gosz- 
podáre) obrazsfljejo, esi vu prísesztnoszti posteno zsiveti scséjo. Ti 
szirmuskejsi i zaduzseni grflutni goszpodá rov pa — náiinre ti miádi
__ naj nede szram orati i dela'i neobtrűdiio i trplívo, kak amerikan-
csarje csiníjo, — ted1* do i oni falej pouvali szvoje szilje i z-luszkuni 
sze borili na ainerikanszke pl.icze vöposz ávleiiiin blágotn szvojiin. 
Dnlgoga inóditsa, steri bi nasz obráno, nega, i esi etoga nenaszledü- 
jciuo, jáko blflzi je vrejmen, kaj liki s.o prtd 48-mini letűnt pravili: 
vu iasztivnoj illeszti nasoj sze nntrento zadüsiti!

1* r o t o h <» In
gorvzéti po rasvármogyöva virsztva drüstvi obdemórom szpráviscsi 1885. jul. 7-ga diiéva_ 

M«*d drügiin — pred vszemdrüjiin za du '.siioszt szpozna tóga driistva ravuiteo od 
preminoucsega szpraviscsa máo drüstva sztán i vu nyem naprej pridoucsa dugoványa na 
znányo dati. Z-radosztjom dá naznáuve, ka szó sze koirige tóga dntsiva po vnouzsale, ár 
zsé vszc vküp jeszte 3095 plácsni kotrig i tak z-518 koti igami vecs aak vu premiu meséin 
leti, od steroga sze previdiii dá tiidi doíiotkov povéksanye.

(íori je  presieti on protokol, steri je  p i szobocsko'a vérsztva krozsnoni liváristvi 
bio gori vzéti. Zradosztjov poztlravla vánnegyöszkoga driistva ravnitflsztvo, s/.krbno de. 
lavnoszt etoga tiváristva i zgotovcsinov je  zse ej i olucsa poniágaii, kakri :

Za tlobro previdi premie vörálauye déa augu ztu< 31-ga dnéva obderzsati pri vö- 
zkázanvi le.jpe zsivine. Apraxiu Anna in. grofojc/.e vu preminoncsein naz.ij senkani 2 /lati 
sze vérsztva drüstvi prejk püsztijo. Dovóli sze, ka pri vütálanyi premie nazaj o ztányena 
suma naj osztáne pri ilrüitvi z-táksim zainerkanyem dönok, ka sze naj tá suma h ua po- 
návlanye dobre zsivine ohmé; ár za lounanye örocsne drzsine szeje drüstvo paszebno zsé 
poszkrbelo i vu priscsztnom leli gvüsno na czejli vármegyöv bode etakse derzsine Ion vö 
tálani. Na té czio vármegyöszko vérsztv a drüstvo z-radosztjoin preik dá edno gvüsno .-umo 
krozsnomi tivárislvi na vötálanye

Za hasznovito szpozna libli ono szkilinoszt, pouleg stere sze goricz pouvanye naj 
naprej poinore, nego etlno tákso vucseonirzo ali goricz-soulo gori posztaviii escse ztlaj za 
prerano szpozna: nego zgotovcsinov poiscse vu tóm dugoványi viszi.>i ininiszteriuni, ka 
naj preik vecs lejt na diigse vrejmen ednoga vncsitela poslejo vu szobo.uko krajino, ste* 
roga duzsnoszt. b >de znánoszt od pouvauya goricz razsilrj iva i — povesiti.

l'o várni,•györzkom drüstvi uávadno völálanve szeiuéiiy vu gvüsuoj méri sze vérsztva 
krozsnoni tivárislvi prejk püszti i rávnitelsztvo popreik obecsa ka vu vsz-m dugoványi 
krozsuemi tivári. vi na pomocs botb*.

Tiszte naprejdánya, ka pri prouti toc*ű zagvüsenoszti drüitva kofrigain véksa po- 
pttscsenoszt vöszprávlena naj bode, sze radovolno gori vz *111:! i na tóm bode rávnitelsztvo, 
ka z-oniini csésztniki ki szó pri zagvüsenosz i vu tóm dugoványi potrejben sztopáj vc-ű- 
nijo. Gledfiucs na tou, ka dokecs je  jedinszfva sztopáj ali gíihinga ined vér.-ztva drüstvom 
i aszekurácziov nej bila, vu 1879-tom je  z-drü-tva koriig 244 zagvüsenosz i Itilou prou.i 
ognvi, za sterim je  5117 fit plácsani itilou : ztlaj vu 1884-toin 2887 zagvfiseuoszti jeszte, 
za stere szó koirige driistva us.8'15 frt plácsale; vrej.lno sze c-áka. ka zagiüsenoszti tii- 
váristvo eliliiii'-fe ete tao zsé lejko pre-tima. Zavüpajo záto tóga drüitva ravnitela, ka naj 
z-ravnitelom zagvttsenoszt vu tóin dugoványi vu gues szt upi i z-edniin oproszi drüstva 
einöka títdi 11a pomágauye tóga.

Vu prmnin-mcsem leti je  vérsztva drüstvo po vármegvöszkom g. alispán! poiszkano 
na tou gledoiies. ka naj vöpovej po kaksoj priliki miszli vármegyöszko obc8Ínsz;e pori po 
náj boiigsom z-drev em za szadiii. Drii-tv.i ravnitelsz'vo je  tou pitauye preik dálo ouoga 
tála kofrigam, st< ri na té sztrán odebráni szojo i steri szó na tou pitanye po uaszledüva* 
joucsem odgovorili:

Vu néinsáom országi kakli domovini taksega za szádjaranya dvouji réd jeszte gori-

a többi jiihnÉ/bojtiírok is mim! niejgijt iltek és térden állva könyörögtek kegye
lemért. A király nyájasan intett Tündéresókuak és szigorúan tekintett a iiii- 
nösökre. Jöttek a törvénytevők is katonákkal, a kik a király intésére a 
bűnösöket körülfogták. A király olt mindjárt Ítéletet tartott és azt paran
csolta, hogy ezután a juhászok között mindenki Tüudércsőknuk engedelmes
kedjék, kinek a maga városában adott egy szép palotát.

Azt is megparancsolta a király, hogy minden juhásznak és bojtárnak 
egy hónapi bérét le kell fogni és azt Tiindércsók'iak kell adni a fizetésén 
kívül. 1 iiudércsóknak e mellett nagy fizetést adott. Tündércsók térden állva 
köszönte meg a király jóságát, de u juhászoknak megbocsálott és nekik a 
néniket vissza adta.

Megparancsolta ezután a király, hogy nemts.k a legelőkön, hanem a 
kaszáló réteken is mindenütt ki kell irtani a töviseket, mérges füveket és 
el kell egyengetni a vakondtúrásokat, meg a puszta helyeket mind hu kuli 
vetegetni fűmaggal, hogy ezután több és jobb széna teremjen.

Itten igen n.-gy ur lett már Tflndércsók és gazdag ember, azért mind
já rt engedelmet kért a királytól, hogy az ő ktdves szülőit a negyedik or
szágból, abból a kis gunyhóból hadd hozhassa el és hadd lakjanak azok 
öreg napjaikra nyugodtan ő vele az ő palotájában.

A királynak igen megtetszett Tündércsók jó szive és mindjárt a maga 
parádés hintáját küldötte a szegény emberekért a negyedik országba, oda 
a három szouiorufüz árnyékában levő gnuyhóhoz. A szegény embert és fe
leségét elvitték a fiukhoz, ki már akkor az öreg királynak annyira meg
nyerte a tetszését, ki a tudományt, észt és becsületességet igeu szerette 
hogy őt tette meg főmiiiiszteréink.

Az öregek azután sokáig boldogságban éltek és még azt is megérték 
hogy kedves fiuk a király 1 gyetien arany hajú leányát feleségül vette.

A sz-gény emberek azután nemsokára meghaltuk, meghalt később az 
öreg király is. kit népei igen megtörni tak, de azt sem bánták meg soha 
hogy utána, - mert fin gyermeke nem volt — Tündéi csókot választották 
meg királyuknak.

*

Ezt a szép történetet én egy régi írásról olvastam, melyet Tűudércsók 
• szülői gunyhója mellé, a három Szomorú fül/, alá, egy arany tulipántos Iá- ( 
dália tett bele. Az. is bele volt Írva. hogy azt a jó tündért, a ki Tűnd ;r- 1 
csókot megcsókolta, úgy hivták. hogy Józanész. MOK08 KÁROLY. I

Krao je priaznivo kivo Szkaziinomi kfisi, na öve je  pa onnmren pog- 
léd vrgo. Priáli szó i pravdeniczi z-vo.ákmi. ki oponiiuanye kralá te kri- 
vicsne ovesáre okouli obvzéli. Krao je tani vcsasz.i szoud drz.so i zapovedao 
je, naj po utomtoga vszáki ovesár S/kaziluomi kfisi podlozsen bon, nyerni je 
pa v-szvojem váráéi edno lejpc palacse d :o. —  Tón ju ttidi zravuo. naj sz« 
vazákoga ovesára ednoga mesziczu Ion dőli potégm- i Szkaziinomi kiisi dá 
ober nyegve plácse. Szkuzilui küs je  zvön tóga velko pliícso doubo. Szka- 
zilni küs je klekoucs zab váló dobrouto kralá, ovesáram ju pa odpüszto i na- 
záj dao nyjliov Ion.

Zapovedao je potom krao, ka sze nőj szamo na pásuikaj. nego na 
trávnikaj tfidi povszod vö more sztrejbiti trnye i cseinérua tráva. Krtovi- 
uyecz.ke szu more razgrenoti i poravnati. püsz.tna mejsz.ta pa z-szemenont 
travine zaszejliati. naj po'tomtoga vecs i bougse s/.enoii raszté.

Tü je zso vei ki gfisz.poml i bogát cslovuk gráto Szkazilui küs, záto je 
preczi dopüsztsejnyu pro>/.o mi kralá. ka szvoje liibléiie roditele z-toga str- 
toga országa z-onu illáié kuc.se esze dá pripelati. naj 0111 vu szvoji sztári 
duévi pri ny -m vu nyegvi palacsaj mirorno prebivajo.

Králi sze je jako povidlo dobro s/.rczá Szkazilnoga kűsa i preezi jo 
szvoj parádiski hin'ouv pos/.lo. pa t.<! szirmúké v-te strti or-zág. tá k-toj vu 
trej vrb szénczi bodouc oj kucsi. Tivu szirmáka szta sze tak mlpelala k-s/.iné, 
ki sze je te z-é 11a teliko povido králi. z.a szvojega znans/.tva, páinuti i po- 
stenvá volo. kaj je nyega posztavo Z i prejdnyega ininisztra.

Ti sztári szó potom dugó v-bbijszensztvi zsiveli i esetese szó sz“ tóga 
vcsakali. kaj s/.i ju uyihov lübléui szán kralá jedino zláti vlászi csér za 
Zseuo vzeo.

Tiva szirmáka szta potom za mali csasz. mrlá. nrou je s/.ledi te sztári 
krao tiidi. koga s/o 1 üdjé jáko objoukali. ali tou iiyim je tiidi nej zsao bilou, 
kaj szó za nyim, ár je színá nej uiuo, Szkazilnoga küs 1 zébrali za kralá.

Tou lejpo prigodo szem jász. /.-ednoga sztároga pis/.ma esten, stero je 
S'.kazilni küs pri kuc-i szvoji loditilov pod te tri tuz-Mie vrbe v-edno zláto- 
pi.'Zano lado sz.raim.

Tou je tiidi bilou v-uyé s/.piszánó, kaj je ouomi dobromi szkazili. stero 
je Szkazilnoga kii-a v-zibeli küsuolo, Trejzua pamut bilou imé.

MOKOS KÁROL Y.



tel megyénkben a társulattal kötött szerződés fennállása óta oly lendületet vett. hogy mig 
1879. egyesületünk tagjai részóról 4̂4 tüzkizl. kötvény volt érvényben és az ezek után 
befizetett dijak egy éven át 5117 irtot tettek, addig 81-ben 2887 érvényben levő tüzbiz- 
tositási szerződé után már 28.835 irtot fizettek egy. sül élűik tagjai, méltán megvárhatni 
véli, hogv a társulat a szerződés azon pontjának, mely nagyobb kedvezmények megadását 
helyezi kilátásba azon e-e;r ■, ha a kötött szerződési viszony alapján üzletköre tágul, már 
most kész leend ineg is felelni. Megbízza a'ért az egyesület igazgatóját, hogy a biztosító 
társulat igazgatóságával ez irányban tárgyalásokat kezdjen és felkéri az egyesület elnökét 
is, hogy e tárgyalások kedvez i eredményét hathatós támogatásával elömo '.ditani szíveskedjék.

Egyesületünk múlt év folyamán megyei alispán ur által megken sietvén az iránt, 
adjon véleményt, hogy miként vélné a megyei és közutak befásitásár legczélravt zetőbben 
foganatosítani, egyletünk igazgató választmánya ízen javaslat kidolgozásával a kertészeti 
szakosztályt bízta meg :az következő javaslatát terjeszti az ig. választmányhoz elbírálás végett.

Németországban, az utmellékek beültetésének hazájában kétféle rendszer létezik : a) 
egyik, hol az utuielléki földtulajdonosok ültetik a fákat, mely esetben azok haszna őket 
illeti, de viszont a gondozás és felügyelet költségei is ókét terhelik, b) másik, hol mind
egyik község a maga határában levő utakat községi költségen ülté i be. többnyire gyü
mölcsfákkal is tartja fenn, de ez esetben a gvümölcsből árverés utján befolyó jövedelem 
is a községé. Ily alapon nem egy községnek annyi jövedelme van. hogy összes adóját ki
fizeti és még egyéb községi kiadások fedezésére is marad.

A szakosztály egyhangúlag az utóbbi rendszert ajánlja elfogadásra s a kivitel mód
jára nézve javasolja:

1 H"gy egyelőre csak az állami és megyei utak fásittassa ak be, mert itt állandó 
u kaparok lévén, ezek csekélyebb díj mellett az ültetvények gondozására alkalmaztathat
nak, má'od sorban a felügyeletet az főbiztosok gyakorolhatják.

2 Ahol a talaj és éghajlati viszonyok megengedik mindenütt gyümölcsfák (cseresz
nye, dió, alma. körte, szilva, gesztenye) ültessenek s csak kivételesen másnemű fák.

3. Ott, hol az u:ak mellékei már beilltetvék, a „jus posidendi* elv alapján az eddigi 
tulajdonosok joga meghagyassék, de a fák elromlása esetén az általános elv keresztül viendő.

4. A hefásitás legyen kötelező s alkottassák megyei szabályrendelet a kártételek 
megakadályozására szolgáló szigorú szabályokkal.

5. A termés mint községi vagyon árverés utján lenne eladandó, s a község jöve
delmét képezné, melyből az ültetvények gondozója is dijaztatnék.

t>. A községek k ölel estessenek a beültetés tervezetét előlegesen a szolgabirói hiva
talhoz beterjeszteni oly czélból is, hogy a faitemek megválasztása ellenőrizhető legyen.

7. Köteleztessenek továbbá arra, bizonyos határidő alatt faiskolát felállítani és az 
utak befásitását bizonyos idő alatt megkezdeni.

Ezen javaslatot azon módosítással fogadja el az igazgató választmány, hogy a be- 
fásitás községi erőn történjék ugyan, de ha magán birtokon a tulajdonos erre hajlandó 
és az ültetvények fentartására magát kötelezi, kivételesen megenged tessék neki az ültetés, 
a fák ha zna ez esetben öt illetvén egyedül.

Java-ólja továbbá az igazgató választmány, hogy a fák kezelésével megbízandó ut- 
kapaiók akár időleges tanfolyamokon, akár pedig megyebeli faiskola kezelőknél, a gyü
mölcsfák kezelésére oktattassanak és erre támogatását és közreműködését készséggel felajálja.

Helyi és vidéki hírek.
—  .4 ..TI u ra  s zó m  l>a li » ! ! .  e l .  n ép ta iio ilá ^ -n á l az 1885— 6-ik

tanévi szorgalom-idő f . é. szeptember hó 1-én veeudi kezdetét. A beiratások 
1— 7-ikéig lesznek megtartva, míg a rendes tanítás 7-én kezdődik. Tudomá
sára hozatik a t. szülőknek, hogy tanköteles gyermekeiket ezen időszakban 
beíratni el ue mnlaszszák, mert később tán hely szűke miatt gyermekeik 
fel se lesznek vehetők. A g  o u d n o k s ág.

- 4  l a k a r i i i á i i ) l i i á n av  rettegéssel tölti el a gazdát; sok orvos 
sok gyógyszerrel áll elő. Egy gazda azt ajánlja, hogy szántassuk meg a föl
det s a miut kis eső éri, vettessünk bele tavaszi kétsoros árpát keverve 
morzsolt knkoriczával, ez gyors növésű jó takarmányt ád. A földet meg 
kell horonáliá és heugerezni. Ugyanez a gazda negyven éves gyakorlatára 
támaszkodva az árpapolyvát ajánlja téli takarmányul; nála a fejős tehenek 
is száraz tiszta töreket e.-znek télen, s e-ak fejes alatt kap két tehén egy 
kosárra való répát.

— M é rg e z é s i  k ís é r le t .  Dravecz Szecskó Éva predanóczi lakos vo- 
jév 1 Vratarics Iván ugyanottani lakossal osztályos kérdések miatt már régen 
rósz viszonyban állott, ennek lelketlen módon kívánta végét szakítani a nő. 
Vratarics Iván ugyanis f. hő 10-én kora reggel szántani ment, hova a nő 
utána reggelire savanyú káposztát küldött. — Talán nem tetszett az atya
finak az étlap, vagy talán ösztöliszerüleg tette, elég az hozzá, hogy evés 
előtt a káposztát felkeverte, s rémülv- vette észre az edény fenekén a tel
jesen fel nem olvadott mireny-tnéreg (arsenicnm) sárgás lerakodását. Az 
esetről nyomban jelentést tevén, a csendőrök által teljesített kutatásnál a 
család birtokában még több miivuy*. is találtak: — Dravecz Szecskó Évát 
letartóztatták és a vizsgálatot megindították.

— JB|fy g ő z g é p  h a le s e te .  Gr. Széchenyi Tivadar felső-lendvai nagy
birtokos és országgyűlési képviselő gőzcséplógépét folyó hó 8-án Szolnokról 
Polánczra szállították. —  M ír csak néhány méternyire volt a czélponttól, 
midőn a szkakóczi falu végén levő 67. sz. tahidon keresztül szállítva, ennek 
gerendái a hátsó kerekek alatt darabokra zúztak, s a 80 métermázsás ször
nyeteg iszonyú zuhanással az ölnyi mélységű patak-mederbe merült. — A 
gépész bámulva okoskodott a fura jelenségen, hogy a látszólag jókarban 
álló építmény miként zúzhatott oly rapottyára, midőn számos rozzantabb
nak látszó pályatársa helyét derekasan megállotta, azonban a rejtély csak
hamar m*'g lón fejtve, midőn azt látta, hogy a tenyérnyi vastag aczélerős 
padlók oly gerendákra voltak erősítve, melyek az épitménybeu még a jobb 
időkből, a régi híd rommaradványaiból hagyattak meg azzal a változtatás
sal, hogy az alsó, kevésbbé rothadt oldalak felül fordittattak. A mozdonyt 
roppant erőfeszítéssel 11 én sikerült kiemelni. — Az uj hid felállítani költ
sége 200 frtbaii lőnek előirányozva a közmunka alap terhére.

—  4  g a z d a s á g i- e g y le t  tagdíjjal hátralékos tagjait felkérem, hogy 
hátralékaikat Fnriakovicb Zsigmond pénztárunknál (Muraszombat, uradalmi 
major naponkint 11 — 12-ig) mielőbb befizetni szíveskedjenek.

K o v á c s  K á r o ly ,  e. titkár.
— TI e r é n y  le t  e g y  h l r á  e l le n .  Keszthelyen aug. hó 5-éu Taly Jó

zsef járáshirósági jegyzőt mint vizsgált* bírót, egy vizsgálat alatt álló egyén, 
Valkouyi J. l.-tomaji lakos egy dupla csövű pisztolvlyal agyon akarta lőni. 
A pisztoly csütörtököt mondott. Valkouyi bevallotta, hogy az egyik cső a 
vizsgálóbírónak, a másik öumagáiiak volt szánva. Az eset nagy izgatottsá
got keltett.

—  € á y e rm e k k íí l « lö l lw é g . Beatrice angol fóherczegnő tudvalevőleg 
nem régen kelt egybe Bittenberg h trczeg^el. Ez ulkalombíl a herczegnő 
sok ajándékot kapott. A putnet.yi népiskola tamiléi is üsszeállottak. s gyűjtött 
pénzecskéjükkel nászajándékot, fi csinos kanalat vásároltak a herczegnőuek 
s azt egy küldöttség adta át. A három fiacskából álló deputácziót elfogadta 
a herczegnő, kit a következő beszéddel üdvözölt a szónok : , Királyi fenség! 
Mások, ha beszédet kell tartaniuk, felírják maguknak a szavakat, nálam 
ez azonban nem megy, mert még nem tudok jól olvasni. Ezért röviden csak 
azt mondom : „sok szerencsét kívánok.4 A királyi fe iség hosszabb ideig be
szélgetett a gyermekekkel és egyebek közt azt kérdő a kis szónoktól, vájjon 
ő is járult-e valamivel a gyűjtéshez? „Igen - - mondó emez buszken — 
összes pénzemet odaudtam, még pedig most, amikor auuyi sok szép gyümöles 
kapható!4

— R a z z ia . Múlt vasárnap f. hó 9-éu éjjel a szolg.ibirói hivatal a 
helybeli csendőrséggel razziát tartott, mely alkalommal 3 csavargó nósze- 
méiv és éjjeli csendzavarásért egy helybeli kocsis lett letartóztatva.

Ip a r o s a in k a t  figyelmeztetjük, hogy mindazok, akik ipar-igazol- 
váuyuyal eddig magukat el nem látták, azzal a szolgabiróságuál augusztus hő 
hó végéig aunyival is inkább lássák el, mert ellenkezőleg a törvény rendel
kezése szerint megbüutettetui lógnak.

-szadovenim drevj«r 
• za >/.áil. sieri p<> licziiáeziji 
■ /.lec.'ii'iiii t-zt.ili>i, ka czejie

' í,,! kr«  P°n, i zemloii nnjoacsi vérti szadijo drevje. -  haszek tója dirvie 
iem l,a‘, '  dor f ü'“ : n*‘" °  szkrb ' lányé je tiidi nvibovo. I>) Ode vszaka vész vti szv<
jera hatan bod-n se poti z-veskin.i szti-ski za szavj „a ,
„ l u t -  T * ?  Vi'e  tls/-,a «“» » »  P ‘j «  -7.. stera sze tu>iri zene 
odavaai bode. ve-ka .... táksoj piiliki j.- nis»eriia v.-z vu a 
Viszi por.zije z-ti z.im pl.ic a: vosaszi'escse i viskó sztroske

1:1 t«u zavüjMii,) kotrige szó te .-zlejdnyi tao za dobro S/pnznale i na vö- 
szpt lányé gledoucs e a preporácsajo:

! .• . .  *‘ ka ojirvim unj szaino or záeske i várni,*zyös/ke poti liodejo z-drevjem zaszajene, 
m i; ??. nl.ponti szkrbntki jesztejo i tej za niénsi Ion ca drevje lejko pázijo i na tou 
tüdt utbiztosje lejko szkrb noszijo. 1

i . zeinla za tou prilicsna, povszód li szadovin, drevj (csresnye, oreje. jablani,
grusKe, színe koszra,, •, naj ltodé poszajeno; i szaino gda-gda drit'o drevje.

5 I’ain, gde .-zó poti zse zaszajene tóm l.odoiu-sega u r a  ju s osztat* e ; — nego na 
urevje zbaiitüyanye povejdane regule niorejo obderzsane biti.
i ni 1 4- zaszadjanve naj bnde zapovejdno i naj sze szprávijo vármegyőszke regule 
i na kvar delajoncse niocsna szigurnoszt.
í '* ?z/ld’ kakti vcska vrejdnoszt, naj bode po liczitácziji odávani i tak naj vcske do 
notkf vcsini: od steri dohotkov naj tüdi Ion dobijo oni, ki p.izijo na tou drevje.

<>• Vesznicze naj nuzsne bodejo zaszadjenyé plán napr*j szolgabirouvi no 
zati, zato ka naj vu odebéranyi drevja paszko mijo.

• ■ /avezsejo sze naj nadale na tou, ka do gvüsnoga vrejmena veski szadovnvák gori 
posztavijo i poti notri zaszadijo.

lóit naprejdánye z-táksim zamerkanyem zeme gnr ravnitelsztvo, ka drevje zaszad- 
jenye naj z-veskov nioc-jov zgotovleno bo.le; nego esi steri km 
zvoli vcsiniti i na gorizdrzsatire drevja szebe zavézst 
i po taksem je drevja liaszek tiidi nvegov.

íiaprej dá nadale ravnitelsztvo, ka na drevje pazliivajoucsi ponti szkrbuiki, naj 
sze mi tóm kak more drevje pouvati, otávlati vu prilicsnoin vrejmeui po vcseuyej ali po 
kakseni vu t.im dugovánvi razumnom kertészi obszvojiti niorejo; na stero gl.-doucs de 
ravnitelsztvo i vesznicze na pomoucs.

lou naprejdánye naj nazninye prineseno bode várrnegyöszkomi g. alispáni.

i notri poká-

szain na szvojein 
mii poszebno lejko dopü zti

Doniáesi i z-vünszki glászi.
- < »r6F K zá p á ry  ö timltgu muraszombati vadász-területének

egy részén f. hó* 11-től 13-ig fogoly vadászat rendezetett, melyen több miut 
300 drb fogoly s fürj lön az ügyesen kezelt fegyverek áldozata. A vadásza
ton a családtagokon kívül gróf Zichy József, gróf Széchenyi Tivadar, gróf 
Batthyány Zsigmond és gróf Apraxin Sergins ó méltóságaik is részt vettek.

— V u  k zo Imm’nIí O'Í Oá'KZÚ<‘* k o j  * o u l i  sze vu 1885— fi. soulnom
leti Sóul a szeptembra 1-ga zacsne. Notripis/.anye deczé bode od 1—7; 7-ga 
sze pa zacsne sóul a. Uostiivanim sztárisom sze naznányo dá, náj nezamüdijo 
v-tom vrejmeui notriszpiszati (lati soláre, ár sze szledi dec/a l.diko uebi 
gorivzéla. S z k e r b s z t v  o.

—  I * o i i io n k a u y o  k o m ié  szászi verte; vnougi doktorje vnougo 
vrás/tva preporácsajo. E leu vért tou preporácsa, náj zorjemo zeni lou i kak 
malo desdsa szpádne, pos/.ejjaj .10 notri protolejtc suyi jecsuieii z-kukoriezov, 
tou hitro zraszté ino je dobro poláganye. Zenilou terbej povlácsiti i pová- 
lati. Oniszti vélt preporácsa, kak on tou zse 40 lejt csiní, za zimszko polá
ganye jecsmeue pleve. [’ rinyem tiidi dojuicze s'.üje pleve jejo vzimi, szamo 
li pri dojitvi dobijo dvej kravi ed no krblacso repe.

— Cw oinéi’  m o ll l i r i íu o v .  Drávecz Szcc'kó Éva i nyéui vet Vra
tarics Iván z-Predáiiovecz szta szi zse dug(* nej dobriva bilá za volo talmge 
tak, ka je zeta te dní stejla vöszkoncsati. Vratarics Iván je  uájmre tóga 
meszecza lO ga  vgojdno rano órát sou ; tá zsenszka zanyim posle za zájterk 
kiszilo zelje. A li sze nyerni nej vidilo zelje ali pa od natúré naguyeui je 
pred jejsztvinov gorizmejsao zelje i presztrassani je vido odszpodi ua po- 
szoudi escse nej szploj raztopeiii /.suti csernél*. Gda je tou laki nolrizglászo, 
szó zsandárje escse vecs cseinéra najsli pri bizsi. Dravecz ti/.ecsko Éva szó 
taki szeov edegnali i tóga dela preglejfivanye dalé tecsé.

—  Xo«zroo .*ía  o iln o g a  m a i i i i a .  Széchenyi Tivadara grofa i or- 
szícskoga köv.-ta masín szó foga meszecza 8-ga z-S/.iníka na Poláncze szé
lűi. Zse szamo nisteri metor szó bili od czíla, gda szc* po Szkakoszkom 
pod fi7. numerov bodoucsem mouszti prejksli, szó sze mousztui tramouvje

I potrli i 80 méterczentov zsmeteu m.isín sze vu klafter globoki pofok poderé. 
j Masinis/.t sze csüdivao mid tem prip- tejnyoni, gda sze tak vidilo, ka je 

monszt vu dobrom sztálisi i gda sze escse ua bozsu. jsi mousztaj taksa ue- 
S'.recsa ne/goudila; ali vidóvsi tou, ka szó ua eduo poudlaiic o delieh* meszt- 
uicze na s/.táre bár obruyeue iramé polozseue bile je laki szpoznao zrok te 
ues/.recse. Masín szó l l-g a  z-velkov zsmécsevov vüzdiguoll Za goripüsztáv- 
lanye nouvoga inouszta de potrejbao 200 toriutov, stero sze z-obesinszke 
vármegyö-zke kassze plácsa.

— V é r iu u ilrü z w lv a  one kotrige, sti-re szó z-placsilom zaosztanile, 
prosziin, náj z ioszt iU',k pri Kuriakovieli Zsigmondi kas/.ireri (v-8zoboti na

| goszpodszkom marovi vszaki den od 11 — 12 vöre) kak uajprvlé uotriplácsati 
I /volijo. K o v á c s  K a r o ly ,  az* krétai*.

V -D ic s z lh c ly i  je augusztusa 5-ga dnéva eden obto/. eni cslovik 
I Taly Józsif na birmiva steo sztrliti, ali süs je  z-pisztola nej vö so. Velko 
I kastigo dobi. ár birmív je szamo szvoj duzsnoszt szpunyáva v-nyagvoj tozsbi.

13— |»oh/,Ih v s z I r o .  Beatrice, angels/.ke kraliui csih, v-eti uuévi
zdávauyi bíla z-Battenberg herczegoiu. V-tom hipi szó herczegszka szneha 

| doszta senka vdábbi. V-pntuetyi bodoucse soule ib-cza szó tüdi vkfip uame- 
távali za sznehim dór pejnez-, pa szó 6 falatov szreberui zslícsicz kiipili, 
te dór szó poszlali otm po tri pojb.c Ov králeszke sztóve s/.m-lii, med sterinii 
te eden etak pozdrávla: Nyili króleszka szvetloszt.! Ovi driigi ki pred liezoni 
tvojim tebi pouzdravo právijo, oni szi recsí szebi gór z ipisejo í dőli pre- 
cstéjo, eto pa pri moni escse neide. ár piszati n ti escse esteti nevem. Z ito 
po krátkoin szamo tou velim: „zselém tebi vnogo szrec.se!4 - Králeszka 

1 szneha szi je dugó zgucsóvala z-tov deczouv, med tem pita tóga pozdrav- 
lavcza, esi je on tüdi tömi dári nikcliko pejnez zaroucsi. „Ja — szem dao 
vsze moje pejneze Iá, gizdavo erkoues —  i náimre zdaj, gda za pár kraj- 
czarov tűk doszta i lejpoga szadii dobit,i prevecs lehko.4

— V -i»e ill* lo  takak augusztusa 9-oga vnocsi je birovija v-Szoboti 3 
dekle, stere szó pio nocsi lmkivale, i ednoga pijáuoga lápezu je dála zsan- 
dármi zgrabiti i v-temliczo djáti.

_  V -N zc jn i me.’* Ir á n . o!>*lerj<i*iMi», baotosan sze naznánye dá, 
ka v.s/i tiszti, steri szó escse praviczo ua mestrijo terstvo glednnes od bi- 
rovije n<j vöv.éli, naj sze tóga augusztusa mejsz.-cza za to poszkerbijo, ár 
Zuájo pouleg právde vkastigo pridti.

l l e l )  r e ig a z l IA x .  A múlt szunb-in a meteorológiai észlelések 
alapján összeállított átlag-kimutatás tévedésből áZ augusztus ho 1 —6-ig té
tetett. bele újból. Ezt jóvá tesszük az alábbi kimutatásban azzal, hogy az át-- 
lagot augusztus 1-től egészen augusztus 14-ig hozzuk :

__\  m «> t«>oro log ia i éN z le lén ek  alapján összeállított átlagkimutatás.

Augusztus hó
1_ ít ig

li*j5«*r*»s«il*b \a^y 
lepiazvol*!*

1 -  l l- i' 
le.'kiM.lil* vagy 

leggyengébb

Szél Km*

nap fok nap % nap iránya nap mm.

7 31 8 100 7 sw 8 63

9 17 11 5'» 12 9 17



—  É rd e k e *  le le l.  Hermanban, a Szegedy-majorban a munkások ásás 
közben rjjy kis Pgvagból készült t a kn rek-sze lene zéró akadtuk. mely l j  dl*, 
aranyat tartalmazott Nagy Lajos, László es Mátyás királyok korából. I),i- 
czára a nagy időnek, a mely alatt rejtve voltak, ma is elv szépek és újak
nak Játszók, mint ha most kerültek volna ki a pénzverdéből.

— H u gón j a  liö iségbe ii az ebdüh-járvány uralkodik. F. hó 7-én
agyonlövetett 12 kutya. Egy asszonyt, ki saját kutyáját védelmezte, altula 
karján megmaratott. Egyéb szerencsétlenség nem történt. >'• L

— Z a la -IM iA n d . 1885. aug. 10. Folyó hó 7-éu «*st** a zala-istváadi
szőlőhegy nagy részét a dötki, aranyodi. csátordi, hezerédi, koppányi In-gye
ket s mindent, mit a mezőn talált, a tyuk- s ludtojás nagyságig jég elvágta. 
Másnap nagymennyiségű szárnyas vadakat, uyulakat, őzöket, sőt rókákat is 
szedtek össze, melyek a jég által agyonverettek. I-. S.

— Á r v á i  Bernéit a .Muraszombati áll. el. népiskola1* gondnoksági 
tagja az 1885—6. tanévtől kezdve 3—4 legszegényebb, legszorgalmasabb és 
a magyarnyelvben legtöbb előmenetelt tanúsított jó erkölcsű tanulót, vallás- 
külömbség nélkül téli ruhával kész ellátni. — Nevezett gondnoksági tag e 
hazafias és nemes ajánlatát őszinte köszönettel fogadja a gondnokság.^

.— A in u ra  izo m  bu li zene-egy let működő tagjai folyó h> 0-éu 
gróf Szápáry Pál egyleti tag kívánságára a várban tartottak próbájukat, 
midőn a fiatal gróf mint ezimbalmos szintén velük játszott és pedig oly 
gyakorlottság- és ügyességgel, hogy játékával a banda tagjainak. méltó el
ismerését keltette fel. Nagy előnyére volna az egyesületnek, ha <> méltósá
gát egész éven át mint működő tagot tisztelhetné, fájdalom, hogy ez csak 
pár hétre fog terjedni.

— Id ő le g e s  k iá llil& N ok . Mostantól kezdve a kiállítás berekesz
téséig az eddigi hivatalos megállapodás szerint még nyolez időleges kiállí
tás lesz, melyek a következő sorrendben fognak rendeztetni: aug. 1*>— 25-ig 
nyári virág- gyümölcs- és zöldségkiállitás ; aug. 20 -3 0 -ig  élő mellek ki
állítása; szept. 1—8-ig tenyészsertés kiállítás, 1 — 18-ig hízott sertés kiállí
tás, 1 — 10-ig tény ész szarvasmarha kiállítás, 10— 20-ig tejgazdasági termé
kek kiállítása; október 1 — 15-ig őszi virág-, gyümölcs- és zöldség-kiállítás 
8 5— 10-ig lókiállitás.

— A  no p ro  ni á l la m i k e re sk e d e lm i k ö z lp  is k o lá ra ,  mint 
a Du’iántnl egyetlen e nemű tanintézetére hívjuk fel olvasóink figyelmet. 
Nem szükséges fejtegetnünk, hogy korunkban mily nagy fontosságú a ke
reskedelmi pálya én az e térre lépő ifjúság szakszerű kiképzése csak is egv 
jól rendezett kereskedelmi iskolában érhető el. .Midőn meg megjegyezzük, 
hogy ez intézet egyenlő rangban áll a budapesti kereskedelmi Akadémiá
val s a többi hasonló rangú kereskedelmi tanintézetekkel, a gynmaziutn es 
reáliskolával s azon kedvezményekben részesül, melyek ez intézeteket meg
illetik: ismételten ajánljuk a t. közönség figyelmébe annál is inkább, miutáu 
oly magyar tanitézet felkarolásáról van szó, mely hivatva leend. a jelenleg 
százával a külföldi iskolákat látogató magyar ifjakat nemzetiségünknek 
megtartani.

— A z  au gu sz tu s i rs illa g liu ll. 'ís  az idén aug. 7-től 12-ig tartott; 
a megfigyelési körülmények rendkívül kedvezők voltak, mert a hold későn 
kelt s igy este 10 órától kezdve a meteorok főkép a sötétebb keleti részen 
voltak láthatók.

Heti -naptár
INM.t. évi augusztus hó I<1-töl augusztus hó 22-ik napjáig.

Hét napjai
Katholiku*

és protestáns nap- I d ő j á r á s Hold fényváltozásai

V a sá rn a p  16
Hétfő 17 
Kedd 18 
Szerda 11) 

(  N íilö rtök  20
Péntek 21 
Szombat 22

II 1 ti Rókus beborul 
Liberát Első négy. 3 óra 
Ilona cs. 23 perez délután 
Lajos „agy 
Is tv án  k ir .  forróság. gyakori 
Bernit égiháborn 
Tiraotheus és záporeső

Első negyed 17-én, 

3 óra 23 pk. d. u.

F e le lő s  s z e rk e s z tő : T a k á c s  R . I s t v á n .
Értekezhetni naponként d. e 10—11-ig. 

K ia d ó - la p tn la jd o n o s  : (■ riiiih a iin i M á rk .

Hirdetésiek.

HARTNER X  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

■s§t kőszén-raktárt (“-3 -“•>
átvette és hogy nála kőszén nagyban és kicsinyben a legolcsóbb 

árak s készpénzfizetés mellett megszerezhető.

I —  Z n a iiK -n lIo  n n l l l r n j r .  Szegody-norom marod v-Hsrniaobi szó
óelavc/.i kopajmicv minő main poszomlo nnlsli, vu storoj l '  l -  * < l  bilon, 

I z-onoga vrt-jnn.mt g.la s/.o Nagy l « « l t  ' kral- probn-ab. -
Ponttá vri-míniii j ,  prot.-kl,. o j 0....g, h ip . m»0. ka »z0 szkrit- b.lo, pa dó
nak dón danéanyi szó H i «  ‘ h k  'Oglmlnjo gd . bi zd„j „aprav1.na b,le.

! — V i i <> !».,in i  IS n g o i iy .  ja mád páni ba««u..oaa vtml.inbi. 12 pész
! j.. dali sztr.ljano. Hím, wk-um Ho, stara ja sv.voiga pasa brunila, ja ilyeui 
I laszti ven p-sz na ronki vjo, drüg i nevoln s/.e j «  escso nej pri petila.

- Z a la - I s i  v iliid , míg. 10.1885. Augusztus 7. dnéva vecsér je  Z.-Istvándi 
goricz véksi tno, dötki, aranyodi, csifordi, b -zeredi, kopp i 
/.öv**, tou je ka je tani bilon ta iiesziii" 
kaszta kapnia, vsz) na 
zvirine ti peruóti, zivezt 
tócsa bnjlii.

koj s/.pr.i 
szem i e

Ii, b-zerédi, koppányi veszmez ine- 
■iis*. tócsa, stera je tak kak bilicze 

I deuésnyi dén szó veliki racsun 
li szita vkilp Szpobrali, steri je fa

F.S.
-  A  K á k ic s á n  - re jjede i H itest első hat kilométerének vállal

kozás ni jani kavicsozása e hó első napjaiban be fejeztetett, illetőleg a szük
séges 300 halom kavics elöállittat.ott. Mint biztos forrásból értesülünk, a 
vállalkozó úgy vélt magán s- giteni. hogy a kavicsbányától távol eső terüle
ten nemcsak hogy a szerződésben megállapított murai kavicsot uem —  de 
sót tiszta leudvai homokot hordatott. —  Miután a közmunkapéuztar egyes 
halmokért 4 frt 05 krban a szolgáltatásnak gavallért)* árát fizette, s miután 
a szerződés pár napon át folytatott teljesítése a vállalkozóknak köz -1 600 
frtot jövedelmezett, a szerződési feltételeknek fentebbiek szerinti feltűnő 
megszegését az átvétel idejére ajánljuk az utépitészeti hivatal becses figyel
mébe. (Beküldetett.)

— A  H l. K ir .  á l la m v a s u t a k  városi menetjegy-irodája értesítése 
szerint a Szeut-István ünnep alkalmából a 'nagy. kir. államvasutak állomá
sairól Budapestre szóló 50°o-al mérsékelt 11 és 111. oszt. 14 napi érvényes
séggel biró jegyek fognak kiadatni.

N y i 111 é r.*)
Ama kedvező eredmény,

melyet a ,Széclienyi-forrás“ a külföldi savanyú vizek felett elért, nem
csak egyedül annak kiváló minőségének, hanem járásunk értelmisége 
hazafias támogatásának is köszönhető. Miért fogadjak e hazai válla
lat jóakaró támogatói forró köszönetemet!

Petáncz. V o g le r  József.

1 íl C Z  1 i l r a k.
Muraszombat, 1885. au'. 14. Búza 10 > kilója (5.50, 7.—. I’ ozs 5.50, 6-—. Zab 5 80 

(5—. Árpa 4.70, 5. — . Tengeri 15 .0 .30 . Köles —.—, Budapesti árak: Búza 100
kilója 7.4a, 7.80. Rozs 0.20, (J. tó. Zab 0.05, 0.25. Árpa 0.—, 5.8). Tengeri 5.4 ). 5.4.V 
Köles —.—, —.—

* ) E rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget a Szerk.

e m e l ő - c s i g á v a l  íl l ó - e r ő r e

eladó (Szécsi-Szt-Lászlón).
Részletfizetés m elle tt is törleszthető.

(GI 1~*) Vogler József, Petáncz

Birtotvevési p i á t .
Egy elméletileg úgy mint gyakorlati

lag egyaránt képzett müveit gazda egy 250 
600 holdból álló birtokot bérbe  venni, vagy 
pedig egy ugyanilyet 20 40.000 frt értékben 
tulajdonul m egvásárol ni óhajt. — Szives 
ajánlatok „R, R.“ czim alatt e lapok kiadóhiva
talához czimzendők.

I  Mária-czelli gyomorcseppek, §
jeles hatású gyógyszer a gyomor minden bán- 
lalmai ellen, és felülmnllmtlan az étvágyliiány, 
gyomorgyeng**ség, rósz szagn lehel let, szelek, sa
vanyú felböfögés, kólika, gyomorhurut, gyomor
égés, hugykő-képződés, túlságos nyalka-képződés, 
sárgaság, undor és hányás, főfájás (ha az a gyo
morból ered), gyomorgörcs, székszorulat, a gyo
mornak tnlterheltsége étel és ital által, giliszta, 
lép- és májbetegség, úgyszintén arany-eres ban

tuim a k ellen.
| E gy  üvegcse ára használati uta

sítással együ tt 35 kr.
Ivo/.puiiti szétküldési raktár nagyban és kicsinyben:

Bit ADY KÁROLY
„ a z  ő ran gya lh oz**  czimzett gyógyszertárában l í  r e m z ie rb e n .  

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

valamint az ország minden gyógyszertárában. (45. 52—13)

Nyomatott Grünbauui Márk könyvnyomdájában Muraszombatban,
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