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A z 1 8 8 6 - i k  év.
(Visszaemlékezés.) (Vége.)

M it mondjunk a faiskolák b e lé le térő l?
A legtöbbnél nem hiányzik a drága k erítés , de e z  csak arra 

lá tsz ik  alkotva lenni, hogy azoknak silány tarta lm atlan ság át e lta - 
ku rja . —  A várm egye kim ondotta, hogy 1 8 9 1 . év végéig az egész 
já rá sb a n  a nyilvános utak m ellékei gyüm ölcsfákkal beültetendők és 
manap az egész járásban  összesen létező 2 9  elem i isk ola  közöl a lig  
van 8 — 10, a melynél a  b e ü lte te tt te rü le t a  fa isk o la  elnevezést meg
érdem elné.  ̂ élem ényünk szerin t a  já rá s i népiskolák szervezése körül 
van még a legtöbb teendő.

A já rá s  szo lgabirá ján ak  nem leh et sürgősebb teendője, m int 
hogy a  népiskolai törvényt minél szigoruabban, a törvény á lta l ke
zébe adott minden eszközzel végreh ajtsa , m ert az iskola a  népnek 
azon szellem i takarékp én ztára , mely a  b efek te te tt tőkének m inden
esetre  busás k am atait ad ja vissza. E  téren  nem leh et oly szigor, a 
m ely tú lz o tt volna, —  nem leh et oly  nagy munka, a  mely m egfelelő 
gyüm ölcsöt nem terem ne, —  nem fe jth e tő  ki oly fáradtság, a  melyre 
a  k itű zö tt ueines czél méltó nem volna.

Szám os és nagyon sajgó je le  van még a  mindennapi életünknek, 
a  m elyeknek m ielőbbi gyógyítása égető szükség, de m indezeknél na
gyobb az iskoláknak fentebb vázolt á lla p o ta ; csak az szűnjék meg, 
—  csak  oda jussunk, hogy minden szülő necsak kényszerből, hanem 
m eggyőződésből ad ja  gyerm ekét isk o lá b a ; —  csak egyszer érjük  el 
azon időt, hogy a  népiskolai hatóságok m egtesznek m indent, a  m it 
e tek intetben  a  törvény jog- és kötelesség gyanánt eléjük sz a b : ak
kor tisztább , nyugodtabb örömmel tekinthetünk vissza egy lefolyt 
évre, —  ak k o r egyébb társadalm i b a ja in k  —  legalább legnagyobb 
részben —  ön maguk tói szűnnek meg s jó remény nyel üdvözölhetjük 
egy szebb kor pirkodő h a jn a lá t, s hogy ez m ielőbb e lk ö v etk ezzék : 
engedje a  m agyarok szent I s te n e !

Alakítsunk házi kerteket!
Gazduközönségünk figyelmét egy oly gazdasági ágra óhajtanám irányí

tani, mely daczára annak, hogy a legjövedelmezőbb, vidékünkön mégis egé
szen ethunyagoltatot't vagy jobban mondva eddig fel sem karoltatott.

Ez a kertészet.
Valóban megdöbbentóleg hat az bárkire, ki a kertészet jövedelmező

ségét ismeri, ha járásunkban körültekintést tesz s látja, hogy a gazdaságnak 
ezen ága gazdáinknál a legcsekélyebb mértékben sincs képviselve.

TÁRCZA.
A pokol torkában.

Elbeszélés. (Irta LÁSZLÓ MIHÁLY.) Negyedik fejezet.
(Folytatás.)

Selymes Mátyás nagyon jókedvű volt, egyik poharat a másik után 
üritgetett és sokat éltette Zel ina Mihályt, a becsületes embert, de nem fe
ledkezett meg Kovács Macska Jánosról sem, a kit (gyen köszöntött fö l:

— Éljen az én jó  félt-barátom, az én megváltóm, Kovács Macska Ján o s!
Kovács Macska János erro a köszöntésre hamisan sandított Mátyás

uram lájblijára, mintha ott kereste volna valahol talán tán a nagy bugyel- 
lárisban az ó megváltóját.

Majd meg mintha valami nagyot gondolt volna, reá csapott az asz
talra s oda szólt Zelina Mihálynak.

__ Nini Zelina komám ! tudják-e kendtek, hogy Selymes uram fia veszi
el Zúgó Márton leányát? kérdezte Kovács Macska János.

Zelina Mihály mérgesen kapta föl fejét, s raegvetőleg nézett Selymes 
Mátyásra és csufolódó, kicsiuylő hangon mondta:

—  Az veszi el ? no ha elveszi, hát hadd vegye!
__ Igen, ha engedem! kiáltott közbe a sarokból egy legény.
Erre Selymes Mátyás körülnézett s így fakadt a legényre:
— Ki vagy te tacskó?
—  Ki vagyok!? Zelina Péter voluék, Selymes uram!
A legény dühösen ugrott föl s mintegy parancsszóra, fogvicsorítva ra

gadta meg Selymes Mátyást és perez alatt összemorzsolva a földre gyúrta.
A verekedésbe a czimborák is belekeveredtek, s az egyik kéz, bizonyára 

Kovács Macska János hosszú keze sokat forgolódott Mátyás uram lájbija 
körül, mely összetépve rongyokban fityegett alá.

Selymes Mátyás magához térve, akár egy oktalan állat, széket raga
dott, s a szegény, sopánkodó korcsmárosnét úgy fejbe ütötte, hogy a kiömlő 
vér elborította a szegény usszouyt. S miután ueui tudta, kit üt, s a jó czim-

INazájpogléd na 1886. leto.
Fordította ZISKÓ GYÖRGY. (Konecz.)

Kom aj govorimo od czipik sóul (faiskola) vrejdnoszti. Pri ti naj 
vecs ne fali te  drági plont, ali l i t e r i je  szamo na zlük tá  uaprávieui, 
ka naj czipik m aioszt zakriva.

Yasvárm egyőv je  vö povcdao. ka dokoncza 1 8 9 1 . leta vu c/.ej- 
lom já rá s i kre pouti more szadoveno d je v je  zaszajeno biti, i dón 
denésnyi vu já rá s i je sz te  2 9  sóul, mód térni komaj 8 — 10 pri steri 
je  poszajeni placz vrejden uaj ga za faiskola zovémo. Tak stimamo, 
ka pri vréd jem ányi oni sóul je  naj vecs dela. Já rá s a  szolgabirouv 
nemore sz iln ejse  delo m eti, kak te  solszki törvény kak naj bole vrejlo, 
i po onom törvényi vu rönké dánov skerjov doprnásati, á r  je  soula 
tömi cslovecsansztvi rázuina sp arkassa , stora  te tá  polozseni kapi- 
tálisov zagvüsno dosztojni in teres dá nazáj. Na e to j ponti nemore 
tákse  mocsne zapovedi b iti, s tera  bi prevecs b ila .

D oszta potrejbesin  mámo, s teri vracsite lsztva je  szilno, ali od 
te j vszej je  bole potrejbno to solszko kak szem zse naprej vö po- 
kázao, szamo naj tá  moremo pri ti, ka vszáki sz taris  sze nede dao 
tru ezati, ka dejte naj vu soulo hódi, nego naj previdi, véli ki haszek 
vu soulo hodejnya; naj szamo ednouk zadobimo ono vrejmen, ka to 
sulszki in sp ek to r i szolgabirouv vcsiuijo vsze, ka je  v-tom dugoványi 
pred nyé p opiszano; teda csiszte jsim , m irovnejsim, veszelejsim  tálom  
poglednimo nazáj na to tá  pretecseno leto, teda drüge nase nevoule 
poprek te nájvéksi tao poszebi prejdo, z-dobrov vüpaznosztjov leliko 
pnzdrávlamo edno veszelejso zorjo, i tá  uaj kak náj prvle pride, do- 
püszti szám t i  vogrszki szvéti Bou g!

Szprávlajmo hizsne ogradcseke!
Szkrb nasi vértov bi ua edno tákso vejko vertivanya rád obrno, stera 

je  na uasoj krajíni szploj zapüsesena, esi glih je  náj hasznovitejsa.
Tá vejka vertivanya je  nej drügo, kak ogrocsía.
Nepriétno obc'uitejnye sze pobüdí v-komsté, ki ogracsíe haszek pózna 

esi sze \-uasoj krajíni, kouli zglédne i vídi, kaj je  tá vejka vertivanya pri 
nasi vértaj ni v-tom náj uiénsein mertüki nej vóosznovleDa.

Zaisztino, zsalosztni keip kázsejo oui krami, pri steri ogradcseka nega i 
túzsno je, ka sze v-nasoj krajíni, náimre pa v-goricskom szarni táksi hrami 
nuhájajo!

Ősi bi preczi drügoga haszka nej priueszo ogradcsek, zse szamo 
za lepoto volo ga je  vrejdno szpraviti. — A!i ogradcsek nej szamo Rznáj- 
zsi hrame i nieszto, tak kaj nyerni lübéznivejsi pogléd dá, nego i lejpi ha-

TÁRCZA.
Yu grli pekla.

Tripovedka. (Piszana po LÁSZLÓ MIHÁLYI.) Strti tao.
Fordította—r —r. (Nadalivanye.)

Selymes Mátyás je  jáko dobre voule bio, edno ktipiczo za drügov vö 
szpio, i doszta „zsivijo* Zelina Mihály, tóga postenoga críoveka, ali nej sze 
szpozábo ni z-Kovács Macska Jánosa, koga je  etak pozdrávlao:

Zsivijo moj dober priáteo, moj resiteo Kovács Macska János.
Kovács Macska János je  ua tou pozdrávlanye kamicsno zglejiivao na 

lájbli goszpon Mátyása, liki da bi tara iszkao gder, lehko v-tom velikom bu- 
gyellárisi szvojga resitela.

Szlcdi pa, liki da bi ka velikoga zmiszlo, je  na sztol vdaro z-peszni- 
ezov i prnvo Zelina Mihályi.

— Nini Zelina Mihály boter! jeli zuájo oni, da goszpon Selyraesa szin 
vzeme za zseuo Zugó Mártona csér? pitao je  Kovács Macska János.

Zelina Mihály je cseiunrno gori vdaro glávo i zavrzsécs glédao na 
Selymes Mátyása i spotlivo, za malo vzécs pravo;

— On jo  vzeme? no esi jo vzeme, naj jo  vzeme!
— Ja , esi jász dopüsztim! szkricso je zraejsz 7.-kouta oden legén.
Na tou Selymes Mátyás okouli poglédne i etak sze zderó na legéna:
—  Sto szí ti nevolás!
—  Sto szám?! Zelina Peter bi bio goszpon Selymes!
Te legén je csemurno goriszkocso i liki na zapouvid, z-zobmi ekri- 

pécsi prijao Selymes Mátyása i vu ednoj megnyeni vküpzdroubleuoga ua 
szrtéo zválao.

Med bitje szó sze i pajdásje zmejsali, i edna rouka, gviisno Kovács 
Macska Jánosa zgrábliva, rouka sze doszta obrácsala okouli goszpou Ma- 
tyásovoga lájblija, steri vküprazcsejseni v-ezotaj je  víszo dűli.

Selymes Mátyás, da jo k-szej prisao, liki edno uejmo govedo, je ezto- 
lecz zgrabo i nevolno presztraseno kresmariezo tak po glávi vdaro, da je



Igazán elszomorító képet mutat azon ház tájéka, mely mellett kert 
nincsen. Pedig —  sajnos — járásunk kivált hegyes vidéke csupa oly háza- 
kát tiiutet fel!

Ha egyéb hasznot nem nyújtana is a házi kert, már csupa szépészeti 
tekintetből is megérdemelné felkarolását. A kert azonban a mellett, hogy 
szépíti házunk környékét s annak* tetszetősebb kinézést kölcsönöz, nem meg
vetendő anyagi hasznot is nyújt gazdájának, mert egy 200 |J öl. tehát egy 
nyolezad kataszteri hold terjedelmű, okszerű kezelés alatt levő kert képes 
egy egész családot egész nyáron át friss és a legegészségesebb ételekkel 
ellátni, sőt télire is juttat nem csekély eltenni valót.

Vajmi különösnek tűnnék fel egy oly vidéki embernek, hol a kertészet 
virágzik s a kerti növények sok különféle élvezetében részesülhetnek annak 
gondozói, ha azt hallaná, hogy nálunk a lakosság nagyobb része salátán és 
ugorkán kivül alig ismer egyéb kerti növéuyt, de ezt is csak a krumpli, 
kukoricza- ég káposzta-földeken termeszti, hol csak annyira fejlődhetnek 
ki, hogy nem auuyira emberi, mint inkább állati táplálékul alkalmasuk.

A jól berendezett és okszerűen kezelt kert kora tavasztól késő őszig 
mindig friss üdítő ételekkel látja el a családot. Friss ételekre pedig éppen 
a mezei munkával foglalkozó népnek van legnagyobb szüksége, mert ezen 
ételek ellensúlyozzák a nyári erős munkában elfoglalt munkások forrósá
gát. Nem volua-e már csupán egészségi szempontból is kedvezőbb állapot, 
ha egyedüli hordó-káposzta és répafőzelékük többször csicseriborsó, kalarábé 
és kel-főzelékkel váltatnék fel, nem is szólva a többféle zSIdségnemüekrő!. 
melyek mind réaziut ételeink szaporítására, részint azok fűszerezésére és 
jobbá tételére valók!

Azt ugyan nem állítom, hogy vidékünkön kereskedelmi, illetve pénz
szerzési szempontból kellene felkarolni a kertészetet, mert nincs közel város, 
hol a kerti terményeket el lehetne adni, de mégis, ha nem is pénzszerzés 
tekintetéből, de legalább pénz megtakarítás okából is felkarolandó.

Nem szégycu-e az gazdasszonvainkra nézve, hogy egész vidékünk fog- 
hagyma, vereshagyma, káposzta és répamag-szükségletet a tnrnischai vásá
rozó asszonyok fedezik? Csekélynek látszik ugyan az ezen tárgyakért kiadott 
pénz, mégis sokra megy. Elégszer volt alkalmam vásárra menő egyik-másik 
asszonytól megkérdezni, miért megy vásárra, mire azt felelte, hogy egy ko
szorú vereshagyniát vesz. Igaz ugynu, hogy azért csuk 10 — 12 krajezárt ád, 
de ha számítjuk költségét s napi mulasztását, bele kerül legalább 1 írtba. 
Ez pedig nem megveteudő összeg. De ha csak krajezárokat adunk is ki 
ilyenekért, tanuljuk meg, hogy krajezárokbó! lesz a forint s ki a krajezárt 
meg nem becsüli, a forintot nem érdemli.

11a ezen soraim egyik-másik gazdasszouy tudomására jutnak, hiszem, 
hogy igazat fog nekik adni, s lehet, hogy kedvet is kap hozzá, de nem értve 
a kert kezelését, mégsem igyekszik a gazdát kertcsiuálásra rávenni. Szívesen 
leírnám ezen kedves foglalkozást s részletesen ismertetném a kerti vetemé- 
nyek egyenkinti Művelését, de szűk keretű lapuuk terjedelme ezt meg nem 
engedi, azért a törekvő gazdasszonyain kát csak arra kérem, hogy látogas
sanak minél többször a lelkészek, tanítók s más értelmes emberek kertjeibe, 
hol előadva tanulási szándékukat, bizonyosan szívesen látott vendégek lesz
nek s nem fog tőlük megtugadtutui a szükséges útmutatás.

VUCSÁK SÁNDOR

Helyi és vidéki hirek.
— I.:i| »iiiiU  K/.(Tlte></.tője Istenben boldogult uejéuek temetése 

márczius hó 27-éu a közel vidékből is nagy számban megjelent közönség 
impozáns részvéte mellett folyt le. A magasan domborított bronzszinii ércz- 
koporsót az ipartársulat tagjai emelték, amelynek tetején gyönyörű róz*a- 
koszoru volt. (művirágokból), fekete selyem szalagján „Felejthetlen emléked
nek gyászoló férjed — 1887. márczius 2(5 “ felirattal. A koporsó körül a 
muraszombati intelligens fiatalság 8 tagja vitte fáklyáit és a ravatalra kül
dött szebbnél-szebb koszorúkat, ezek között Agu-ticu Pongrác/ kir. jbiró 
koszorúja fehér selyem szalagján „Agustich Pongrác/ és családja — rész
véte és szeretető jeléül.* — Pintér Miklós kir. közjegyző koszorúja szintén 
fehér selyem szalaggal „Pintér Miklós és n< je —  részvété ji léül.* Suárv 
József aljbiró koszorúja szintén fehér selyem szalaggal „ívdvés halott. Is
ten veled — 8aáry József * Gontta Gusztáv barkőczi földbirtokos koszo
rúja fehér selyem szalagon „Gontta Gusztáv és neje.* YVichera József graczi 
postaliszt és családja részéről fehér selyem szalagon „Özén tő rokonaid — 
Ilka , Emma, Lmza.“ Kattauer Hntter Ida részéről fehér selyem szalagon 
- Jó  és szerető rokonod — Kattauer Ida* feliratokkal. A fáklyavivöket, pe
dig a muraszombati tiizoltó-egyli t működő tagjai küntet.ték. Az egyházi 
szertartást Gáspár Fereucz muraszombati plébános, Bngary József iiiiirty.iuczi, 
fodor Károly felső-petróczi, Ivauóc/.y József szelit-sebestyeni plébánosok és 
Kollár Péter muraszombati káplán segédlete mellett végzi, anielyuek vé
geztével a muraszombati dalárda zengte el gyönyörűen egybeolvadó ö-sz- 
hanggal megható gyászdalát. Úgy látszik, a ió Isten is örült az<*u, ho'«v 
Ili vei az irgalmasság testi cselekedetét ekként gyakorolták, mert az idő, 
amely 2 óra tájban viharosra fordult, a temetés tartama alatt minden za
vargás nélkül engedte auuak lefolyását, befejezését.

— X i ji lv á t io s  k ö s z ö n e t .  Boldogult nőm temetése alkalmából tá
volról és közelről az elhalt iránti tisztelet- és szeretetnek és az irányom
ban! részvétnek aunyi kedves bizonyítékát tapasztaltam, hogy szinte lehe
tetlenséggel határos köszöneté innék egyénen kint kifejezést adnom. Engedjék 
meg azért mindazok, kik akár a boldogult betegsége tartama alatt, akár 
az eltemetés alkalmával és után szóbau avagy írásban iráutami részvétük
nek bármi csekély jelét adták, hogy ez utón fejelhessem ki hálás köszőuete- 
met. Szeretetők auuyi megható nyilvánulását soha nem feledem.

Muraszombat, 1887. niárcz. 30. K o v á c s  K á r o l y ,  kir. aljbiró.

bórák odabb állottak, egy í.jszenyéllel még agyba-iőbe vi rte a szerencsétlen 
asszonyt, ki hiába esdett kegyelmet, mert Mátyás uram nem hallott a szóra.

ÖTÖDIK I 'EJ EZ CT.
(Melyben elmoudatik, hogy Selymes Mátyás (iának : Pinának nem adják oda 

a gazdag Zúgó Márton leányát: Bőskét.)

A véres verekedésnek szomorú következménye is lett, mert Selymes 
Mátyást Viisra verve vitték a börtönbe.

A kiocM’S malomban locsogó viz m ellett beszélték az esetet, de csön
desen, lassacskán beszéllek, mert különben megharagudott volna Zúgó Mar
ton lírain, a ki úgyis olyan lesz, mint a förgeteg, ha Selymes Mátyást em
legetik neki.

A gazdag molnár nagyon szégyenb-tte. hogy jó  barátságban élt. S- lynu-s 
Mátyással, s megriadt a gondolattól, hogy a Selymes famíliába akarta a lá
nyát beleházasitaiii. (Folyt. Löv.)

szék prineszé vérti, ár éden 200 f] kláftrov, ali szi bojdi edeu osztni tao 
katasztráliskoga plüga velki ogradcsck pri prípravnoni i veruom delanyi 
edno czejlo familio (drzvino) czejlo leto z-friskov i naj/.dravcjsov hránov 
oblouna i zvön tóga escse i na ziuiou dá eden tao szráuit.i.

Kak esüduo bi sze vidlo ednomi tóksemi csloveki, ki sze tani drzsi, 
gde ogracsia czveté i nyé osznovitelje zs-nyé vnogo féle pouva vzsívajo. esi 
bi tou csüo, kaj éti prinasz véksi tao imsztanesarov drügoga pouva ograd- 
cseka uepo/.uajo, kak saláto i ugorke i tá tüdi li szamo med kinrapisi, ku- 
korezov i zeljom pmjvajo, gde azé szamo na teliko os/.novejo, kaj szó bole 
za bizsui sztvári zsivis, kak za cslovecsi zsivis szpodobna.

V-dobrora rédi bodoucsi i pripravuo delani ogradcsek od ránoga szpro- 
tolejtja do készne jészeni vszigdár z-friskov hladécsov jejsztvinov hráui fa- 
inilio. Tákso frisko i ladécso hráno pa rávno oui potrebüjejo, ki szi z- 
zsmetnim pols/.kim delom priprávlajo krüli, ár je  tá hráun bladi v-letosnyo-j 
velkoj hiczi. Je li bi pa nej bilou bougse zse szauio za drávja volo, esi bi 
to jedíno lagveuo zelja i repe szkübo v-leti vecskrát z-gráhscsicza, kalarábé 
i ránoga zelja szkühov premejuili. Gde je  pa cscse zvöntoga vnogo drügoga 
zelenyá, stero sze vsze z-tála za povnozsávanya hráne, z-tála nyé pobogsá- 
vanya volo pouva.

Tou toti nenirem szvedocsiti, kaj je  na nasoj krajíni za volo trzstva 
potrejbno vecs szkrbí obrnouti na ogracsio, ali szi bojdi za tóga volo, kaj 
bi nyé pouve odávali, ár uemamo blüzi velkoga várasa, gde bi odávali, ali 
dönok, c.si nej preczi za volo sz.právlanya, ali za volo sparauya pejuez li 
inoremo ogradcseke oszuávlati.

Je li je  nej szramota na nase vertiuye, kaj czejle nase krajíne potreb- 
csino cses/.neka, liika, zeljevnoga i rejpnoga szeinena v.-ze törniscsánszke 
babé (dolt-csicze) zadovoljávajo. Aláli sze vidijo toli za tá dugováuya vödáni 
pejnezi, ali dönok na visziko brsznejo. Vnogokrát szem zse uieo priliko ua 
szenye idoucso eduo ali drügo zsenszko pítati, zakaj ide ua sjjenve, na stero 
szem fé odgovor doubo, kaj po eden vejuecz lüka ide. Isztiua, kaj za tou 
nedá vecs kak 10 — 12 krájezarov, ali esi bőm racsűtiali ka potrosi i za- 
müdjenyé dnéva, tiszti eden vejnecz Ifika dönok na 1 hruuiski gori pride. 
Tou je  /;se taksa suma, stero bi nej szmeli zavrzsti! Ali esi li szamo kraj- 
c/.are dámo vö, premiszliti szi moremo, kaj de z-krajezarov rauiski i ki 
krajezara ne postüje, hraniska je  nej vrejden !

Coi ete inoje recsi ednoj, ali drttgoj vertinyi k-vüham prúlo, mis/.Iim 
kaj nyim isztino da i zná bidti, kaj i volou dobi k-ogradcseki, ali geto 
escse nevej. kak ga trbej v-rédi dl’zsati, dönok nede rátala vérta naj nyej 
ogradcsek unprávi. Szrczá rád bi jász priétuo delo pouvanya náras/.ov og- 
l’adcseka dőli opiszo, ali ete krátke novine, za volo drügoga potrejbnoga 
naprojdávanyn, nemro za tou telko tneszta áldüvati, záto nase pascslive ver- 
tiuye proszim uaj kejm gosztejkrát priglejüjejo vu dübovnikov, vucsi- 
telov i drflgi razmeti Midi ogradcseke, gde ueprejdávsi volou vcsenyá, sze 
gvüsno Hibeznívo gór vzemejo i nezataji sze uyim potrejbno vcsenyé i vn- 
kázanye. VUCSÁK SÁNDOR.

Domácsi i zvönszki glászi,
— E l i  i i o v í i i  b r o i ln ik u , vu goszpodui vöpreminoucse tüvárisicze 

na inéra pocsinka meszto szprevájanye je  inártinsa 27. dnéva bilou, pri ste- 
roj zsalosztuoj pri li ki. kaiu domácsi, kani zviinszki ji prevecs doszt i bilou. 
To visziko zd.gnycno brnncseiie fárbe brnnrsno skrinyo szó mestri zdig- 
noli gór, — gór na skrinyi je  eden lejpi /.-korin uaprávleni veuecz bio, ua 
csalnom pantliki s/pis/.kom „nepozábleiiomi szpomeuki — /.sulii vajoucsi tü- 
váris tvoj, 1887. márcz. 26-ga,* Okoli skrinye je  sztalon szobocski 8 mht- 
dénezov gorécsimi /cseszi (fáklánii). Na inrtvecsuo skrinyo szó poszlani bili 
venczi, med térni Agustich Pongrác/, králetsxkega biiova, na belőni pantliki 
Z-piszkom „Agustich Pongrác/ i nyegvi — sxpomeuka i taojem ánja liibéz- 
noszli.* — Pintér Miklós krahszkoga nótáriusa vem-e/, z-bejlin pautliko.ni 
„Pintér Miklós i tüvárisicze —  tao jemáuya S'pomenek.* — Saáry József 
králes/.koga birova vem ez z-belim panllikom z-eíim piszkom: „Drági lüb- 
léui n irtv cz  z-Bougom osztani — Saáry József.* — G ulta Gusztáv i tü
várisicze vtuecz z-belim puiitlikom. /.-piszkom: Gon! la Gusztáv i li várisi ez i,*
— W ichera József z-Grácza postauie»t-ra i ti nyegvj \, • ■.-!>«!im panIti
kom szpiszkom : „Lübléna slülitá — Ilka Emma i l. Kuttumr HnUer
Ida veuecz z-belnn panllikom „Dobra i liibécsa slabla — Kattauer Ida.“— 
One, ki szó te goiécse /cseszi- neszli. s/.o okouli obv/éli s/.ohocski 1 fizol tovje. 
To mrtvecuio s/.lü/.slm s>,o Gáspár Ferenc/. szol>oc<ki, B.igiry József mar- 
tyánszki. Fodor Károly z-Goruyi-Petronvec/., Ivauóczi József sebestyansy.ki 
plibanoske i Koltai Pet.er s/.obocski kapláua pomocsnos/.tjov doprueszli, po 
etom .szó 8/0 bocs ki dalárdisje szpevali eduo vö odebráuo zsulosztno uirt- 
vec-uo popevko. Szám te gos/podiu Beiig sze je radüvao uad etov zsalos/.t- 
nov prílikov, ár je  okouli 2 vör popoldnévi gro/.uo vremen bilou, gda je  pá 
te s/.prévod bio, jo lepő tilio vrejmeii bilou.

-  OlM vríns/.ka / .alivA lnos/.t. Pri poknjne moje lübléne tüvárisicze 
na pocsinka inesxto szprevájanyi, szám kain od ti zviinszki, kain ml ti l>Ii- 
•/Síiuyi prouti pokojno j  \ö szkázanoga postenyá i liibézooszti i telikájse i 
prouti illeni vii iiiojem zsalosztiioiu Mirsi tolko szvedocsansztvo szkázao ka 
je  nej mogoucse od mé'io vszákomi zos/.ed zabválnoszt doprneszti. Naj illeni 
dopüs/.tijo zato vs/.i mii. ki szó lőj preiuiuoucsoj vu bet-égi dvorili, troustali,
— ki szó ali pri szprévodi ali szledka prouti nieni v-zsaloszti táo v/.évsi
kaksté mali tao szkázali. naj nyim s/.rcsuo zahváliios/.t nazvesztim. Za vö- 
szkázano lübezuoszt nyim mgdár neboni pozabiio. V-8zoboti, 1887. máloga 
trávna 30. duóvá. K o v á c s  K á r o l y ,  kr. birouv.

— X a  T i s s i n i  gór posztávlano uotari sijo gledoucs pri szobocskoj 
politiskoj biroviji márczius 24-tóga duéva obderz..sánon tárgyalási szó ves/.- 
nicze ino veski poglavárje. záto ka bi tou nouvo notárostszvo /.-vecs sztroski

ta illeszti krv polejula uevoluo zsenszko. I da je  nej zuao, koga bije, ti
d.ibri pajdásje $/.o pa dalé sztanoli, /.-ednini szekejre-slikmi j «» escse v-/.á- 
nek temen bio Ue.szrecsuo zsenszko, stera sze zamáu molila, ár je  goszpou 
Mátyás nej csüo rejcsi.

TÉTI TAO.
(Vu sterom sze povej, da Selymes Mátyása szili: Pista uc dobi Zúgó Már

toné c-ér: Ör/.sn.)
To krvavo bitje je zsalos/.tno nas/.ledÜvanye mejlo ár szó Selymes 

Máty ■isii v-zsele/.o /.bili i v-teinniczo vrgli.
Vu bogatom inIiiii pri sümécsoj vodi szó szi zgncsávnli od fé zgodbe, 

ali tltlio, pomali szó s/.i zgucsávali, ár bi sze ovak ras/rdo goszpou Zúgó 
Márton, ki je vcsaszi táksi, liki vilier, esi 8dynies Mátyása nyerni szpotninuo.

Bogátoga ml in ara je jáko s/.rain bilou. ka je v-dobrom barátsági zsivo 
z-Selynms Mátyásom, presztraso sze je  od ouoga misza, ka je  v-Selyrues ta
mil io scseo szvojo csér dati. (Nad. pride.)



—  A t i v s i n a i  k ö r j« £ ,v / ,ő ié ;r felállítására vonatkozólag márcz. 
2 4 -én a muraszombati s/.olgabirőság által megtartott tárgyalás alkalmával
a meghívott községek elöljárói az uj körjegyzőség felállításának azon ok
it il, mert az több költséggel járna, — kevés kivétellel ellenmondóitok. Mi
után azonban ezen uj körjegyzőség szervezés** közigazgatási tekintetből ínnl- 
hatlaunl szükséges, hisszük, hogy az alispáni hivatal a felállítást ennek 
daczára is el fogja rendelni.

—  A M u r a s z o m b a t b m i  1HH7. niárczins 28-án megtartott orsz. 
vásár alkalmával többrendü lopás követtetett e l ; ugyanis Kiironya János 
pananóczi lakos Pavel Ferenez pusóczi szabó sátorából egy db 5 frt 60 kr. 
értékű kabátot, — Fartek József tülkei lakos Lázár János muraszombati 
tiinár sátorából 1 db 2 frt 50 kr. értékű talpbőrt, — Gergár János macs- 
kóczi lakos Halbart Károly regedei kereskedő sátorából 3 db kefét, egy db 
fejszét, — Polliik Gyula bellatiuczi kereskedő sátorából 4 db fejkendőt lo
pott e l ;  mindannyian azouban erélyes csendőrségünk által még a vásár ta r
tama alatt elfogattak és a kir. jbiróságnak atszolgáltatva lettek.

A l i m i t  h e t e k b e n  egy 28— 30 éves, magas, erőteljes, hosszúkás 
nrczu, magát siketnéniának tetető fiatal ember járt körül és könyöradományt 
gyűjtött. Okmányai szerint győrmegyei újvárosi illetőségű. Muraszombatban 
több háznál megfordult s iunen Hidegkutra ment, ott azonban a körjegyző 
előtt gyanúsnak tüutek fel az előmutatott bizonyítványok, s inig ez azokat 
vizsgálta, a gazember megérezte, hogy „kutya van a kertben" és okmányai 
visszahagyásával megugrott. — Az igazolványok a szolga bírósághoz beterjosz- 
tetvéu, kiderült, hogy azokon Györvármegye pecsétje gróf L.iszberg Rezső 
alispán aláírásával, — a győri szolgabiró pecsétje Bely Jáuos szolgabiró 
aláírásával, — a kapuvári szolgabiró pecsétje Kovács ottani szolgabiró alá
írásával hamisítva van. A szolgabiróság elrendelte az országszerte leendő 
k éreztetést.

— H o r v á t h  I s t v á n  lehoméri lakosról múlt számunkban említve 
volt, hogy márcz. 25-én eslve keresztül akarván hajtani a pnsóczi patakon, 
a megáradt viz által kocsija felfordittatott és a vizár által elsodortatott. 
Hullája azóta alább a patakban az átjárótól mintegy 00 lépésre egy tör
zsökben fenuakadva feltaláltatott és felbouczoltutván kiderült, hogy az illető 
nagyon ittas állapotban volt a kocsi feldülése alkalmával, és részegsége kö
vetkeztében nem bírt magán segíteni. Azt a uéháuy liter bort eszerint ugyan
csak drágán, — életével fizette meg.

— K o r o n g o n  márczins hó 3 l-én  virradóra 3 órakor Lukács Iván 
volt községi biró pajtája eddig ismeretlen módon kigyult; csak a szomszé
dok által gyorsan alkalmazott segélynek köszönhető, hogy az összes gaz
dasági épületek lángok martalékává nem lőnek. A tűz valószínűleg gyújto
gatásból származott.

— Fel«ö-I<> n < lv ai p l é b á n o s s á  ö méltósága a megyei püspök ur 
által Zsemiits István felső-szöiuüki plébános neveztetett ki.

— C á a z d a sá g i egy  e s t i  l e l .  A muraszombati gazdasági egyesület 
mindazon tagjait, kik tagsági díjjal hátralékban vaunak, felhívom, hogy 
tartozásukat Vérén Fereucz egyesületi pénztárnoknál Muraszombatban mielőbb 
lefizessék, mert elleuesetbon per utján fog rajtuk behajtatni. — Különösen 

felkérem az egyesület levelező tagjait, hogy a körűkben levő egyesületi ta
gokat a tagsági dij fizetéséro figyelmeztessék, esetleg azoktól a pénzt 
összeszedvén, a pénzt írnokunk beküldjék. Muraszombat, 1887. márczins 7.

K o v á c s  K á r o l y ,  egyl. titkár.
— A ( e l l e n e k  f n l i l o k o l á s u .  Sokszor megtörténik, hogy a tehén 

nagyobb darab répa- vagy burgonya szelet lenyelése után fuldokolni kezd ; 
ez esetben legczélszerübb egy öntöző kanna vagy virág-cserép segélyével 
egy kis vizet tölteni az állat fü lébe; a tehéu enuek következtében ugrálui

f«jét jobbra-balra erősen rázza, ami által a torkon akadt anyagok 
gyakran igen könny* n kilöketnek. Ha esetleg kis szivattyú áll rendelke
zésre, ezzel legkönnyebben eszközölhetjük a víznek a fülbe ju ttatását, ha 
azonban c-<ak virágcserép akad kezünk ügyébe, akkor az állat fejét előbb 
egy kissé félre kell hajlítanunk.

— Já r f Í M ii i ik h a u  is széles körben ismert M o l n á r  Endre szent
gotthárdi ügyvéd közelebb váltott jegyet Kiss Iguácz volt szent-gotthárdi 
takarékpénztári péuztániok kedves leányával, I r é n n e l .  Sok szerencse ko- 
szoru/.za frigyüket !

— a muraszombati járásban a posta utján kézbesített 
hírlapok s folyóiratoknak. I. Magyar nyelven; Bolond Istók 1 példány. Bo
rász-ti Lapok 2 p. Budapest 4 p. Budapesti Bazár I p. Budapesti liirlap 
24 j>. Budapesti Közlöny 1 p. Büntetőjog Tára 2 p. Budapesti Ú jság 10 p. 
Borsszem Jankó 1 p. Dunántúl 5 p. Egyetértés 6 p. Fiume 1 p. Fővárosi 
Lapok I p. Fortuna 1 p. Garabonc/.iás Diák 1 p. Gyakorlati Mezőgazda 2 
p. Gyógyszerészeti Közlöny 1 p. Hirmoudó 2 p. Jogtudományi Közlöny 3 
p. Képes Családi Lapok 3 p. Képes íiéph.p lő  p. Kislap 1 p. Kőszeg és 
Vidéke 2 p. Magyar Állam 4 p. Magyar Bazár 2 p. Mugyar Föld 6 péld. 
Magyar Paedagogiai-S/.emle 6 p. Magyar S ilón 6 p. Méhészeti Lapok 5 p. 
Muraköz 4 p. Muraszombat és Vidéke 162 p. Nemzet 2 p. Néptanítók 
Lapja 32 p. Néptanoda 2 p. Nép Újság 2. Nép Zászlója 4 p. Ország-Világ 
3 p. 0>ztrák-M agyar-M onarcbia Írásban és Képbeu 13 p. Pénzügyi Közlöny 
3 p. Papok Lapja 2 p. pesti Hírlap 3 p. Politikai Újdonságok 5 p. Posta 
Közlöny 3 p. Postai Rendeletik Tara 8 p. Posintakurékpénztári Közlöny 1 
p. Protestáns Pap 1 p. Rendőri Közlöny 15 p. Somogy 1 p. Torma Ifi péld. 
Urambátyám I p. Vasárnapi Újság 5 p. Vasmegyei Közlöny 5 péld. Vas
megyei Lapok 3 p. Vingui Néplap 1 p. Zalai Közlöny 1 p. Zalamegye 2 p. 
Zalai Tanügy 1 p. Typographia 1 p. 11. Német nyelven : Budapester Tag
blatt 2 p. Jiidische Pester Z-itung 3 p. Neue Jiidische Poster Zeitung 2 p. 
Neues Pester Journal 12 p. Neues Politisches Volksblatt ü p. Oberwadher 
Boiintags-Zeitnng* 6 p. Pester Lloyd 5 p. Politisches Volksblatt 7 p. III. 
Osztrák területről : Anzeiger für Drnckereieu 1 p. Beamtanzeitnng 1 péld. 
Constitutionelle Vorstadt Zeitung 1 p. Flieg.nd* Blátter 1 p. Illustrirto 
Frauen Zeitung 2 p. Jnnger Ivikeriki 2 p. K ikenki 2 p. Neue Freie Presse 
3 p. Neue liliintrirte Zeitung 2 p. Rundschau 4 p. Tagespost 3 p. Wiener 
liuudwirtscliaftliche Zeitung 4 példány. (Hszeseii 41)0 példány.

Tissina, márczius 22. 1887.
(Válasz a Vericnlus „Muraszombat és Vidéke- lapok 12. sz. alatti közlemé

nyére a tissinai káplánságra vonatkozólag.)

A tissinai kápláui állomás megüresedvén, az illető plébános azonnal 
értesítve L t t  arról, hogy a megyei körülmények miatt káplánt azonnal nem 
kaphat. A plébános kelló hangjának hiánya miatt nem prédikálhatván, a 
Szükséges segédről úgy gondoskodott, hogy Pécsett lakó szt. l'erencz-rendü 
tartományi főnökségnél kért használhat.) aldozárt; azonban a főnökségtől a 
Csáktornyái vagy a varazsdi zárda főnökeihez lett utalva. A Csáktornyáink 
nem szoktak adui segédet, mert kevesen vannak; de a viruzsdiak igen is 
azon hálaérzetük kifejezésére, hogy a régi joguknál fogva a veudtarakbau

otlilo, szó prolit) povedali íáki dönok, ka tón nouvo noiárostvo tan szako- 
jecsko potrejbno, nvjszlimo ka alispán prouti teu dönok to gorposztávlauye 
z-rendelüjejo.

— l - !4 z n h o l i  I s 87. márczins 28 toga dnévn ohd> tzmuhmi or-.zacsi.oj 
s/f-nyi szó vi-cs mesztaj kradmdi, — tak Kiironvi János z-Panaumecz je 
Pavel Ferenc/, s/.nboli z-pnzsavecz •■deli knfmt. r.a 5 f it  60 kr. vívjduoszti, 
hnrtek József z Tel t köve je  Lázár János szobocskonii l**drari vü z-suira 
ed**n poplat 2 f it  50 kr. vrejdnoszti Gergár János z-Macskovecz je ILiIbartli 
Karoly Radgonys/.komi terzsc/.i vö z-satra 3 kefe. ed no s/.ekwro. Pollak Gyula

I boltinszkoini trzsczi tudj vö z-satra 4 miihez* vkradno. szi szó od zsundáre 
sztráui pod szeiiyoii zgníbleni ino pr*-jk kr. broviji dani bil j .

— l* i* o m i iio im *ni S .ved en eden 28— 30 lejt sztár velki. nincsen z- 
dugon obrázon sxebé za zglüjpoga gyáni ni Iád i cslovik je  odo koulik okrog- 
lijne ino je  poinnucs proszo. Po nyngvi pijszmaj je  z-Győr várinegyőva 
Újváros rodjeni. V-Szoboti je  vecs mesztaj bio, od etecz je  na Czankovo 
8ou, tan szó notárinsi nyagva naproj pokázana pijszina meucsoszt pokázala, 
ino dokecs szó mi pij-zma pregh-jüvali, tecsasz je  te szvinyár v-pamet zöu,

I «ka j p pesz v-ogracseki- ino je szvnje pijs/ma tan nyao, ino tak vö odsz- 
kocso. Pijszma nyagva szó notl'i politiskoj biroviji pösziana. de sze vöpoüá- 
zalo ka tan Győr vármegyöva pecsat Gróf Laszberg Rezső vic/.ispána pod- 
piszek, — Győr varasa s/.trán birouv ino Belyi Jánosov podpiszek. Kapuvara 
sztrán Kovács birouvov picsát iuo podpiszek sze hamicsuo rejeno ino vö 
posztávleiio. Birovija ga dá po czejlou országi iszkati.

— H o r v á t h  b f  i á n  z-Lömerja poub-k steroga szmo sze zso v- 
pervejsen broji opomijnoli ka sze mártius 25-toga dneva ve csér prejk pu- 
zsns/koga potouka stöu pelati liki povouden ga je  gór zdignola szkou ino 
je  vton tan pr**j«o. — Mertvo fejlő uyagvo s/,» tan od prejk vozsnvc dalé 
na G'l sztopáj gór najsli pri ednou péni. Gór szó ga nz-ili de sze vö poká- 
zalo. ka prevecs pijen bio da szó sze koula gór obernola sze nej mogo po- 
mocsti. Ti°zti nisterni liter vijna je drágo szvojin zsitkon plácsao.

— V - K r o u g i  je márczins 31-toga (Inévá na zourje ob trej vöraj 
Lukács Iván pervejsega riftara gyiimla sze vö vuzsgála, szouszidau je  za- 
válnoszt steri szó hitio tan na poumocs grátali, ka sze nyin czejla ramba 
nej zgorejla, ogyen je znankar orl vuzsiganya mogo prijti.

— (Grádi) ( ó i r i i y o j - L e i n l a v i  s/.o milos/.tiveii megyöszki püspök 
Zsouilics István Gornyi-iázmijka plébánosa tá vö imeiiüvali.

— V é r s z lv n  d rii/ s iH io . Síobocsko vérsztva drüzsdbe sze one k ij 
j szó szvojin dogon escse itak odzaja gór oproszim, ka náj szvoje dogé* pri 
■ Vérén Fereuczi kakti kasza precz<-ptori kak náj itrej not.ii plácsajo, ovak do

notri obtozseni. Najbole gór oproszim ete drüzsdbe one kotrigé, ki z-onov 
vu piszali sztojijo, ka náj blizsánye vu du/.snoszti bodoucse na notri placsilo 
imeiiüjejo, ali od té pejne/.e náj prejk zemejo ino Vérén Fereuczi naj notri 
poslejo. Muraszombat, 1887. márcz. 7. Kovács Károly, druzsbe reduvuik.

—  K a d á v la n y c  k r á v .  Dos/Ja krát szó pripeti, ka sze krava po 
pozsrenyej véksega rezsuyá repo ali kruinpisa daviti zacsue, v-toui pripetjej 
je najczilavnejse z-pomocsjov edne za pelejvauye kaimé, ali leglina (csrepnya 
za czvejtje) malo vödé vlejáti v-zsivincseta vühou, krava sze na tou szem- 
tűm mlátiti i glavou inocsno trousziti zacsne, po kom te v-guti zasztávleue 
kojne vnogokrát ezelőtt zDjlika nazáj vö vrzse. Csi uedovejduo málo bze- 
kanczo mámo, z-touv uajlezsej prineszémo vodou v-vühou, ali geto esi s/e 
uam tegliu uamejri v-rouke, te zsivincsata glavou prvle malo v-edenkraj 
moremo nagnoti.

— Sárniis'/,( (á é z a  volt muraszombati szolgabiró letevőn az ügyvédi 
vizsgát, Szombathelyen ügyvédi irodát nyitott.

— K i á l l i l . i s i  ü g y . V : n szereucséiu értesíteni a megyei hölgy kö
zönséget és mindazokat, kik női kézi-munkákkal foglalkoznak, hogy az 1887. 
év szeptember havában Szombathelyen tartandó állat- és termény kiállít ással 
kapcsolatos megyei ipurldállitáson, kiállítási tárgyakul női kézi munkák is 
elfogadtatnak s igy kik kiállítani óhajtanak, abbeli nyilatkozatukat közöl
jék a központi bizottsággal, honnan u kiállításra vonatkozó útbaigazítással 
elláttatui fognak. Kelt Szombathelyen, 1887. évi márczius hó 18-án.

V a r a s d y  K á r o l y ,  kiáll. vegr. bizotts. elnöke.
—  V e d l i k  a  k ö v e t k e z ő  s o r o k a t :  Tisztelettel kérem kegyes

kedjék nz alábbi közleménynek b. Inpjábsn helyet adni ; Hiába, néha böjt
ben is megtörténik, hogy az ember farsangolni kénytelen ! Az általam e l
mondandó iset. azonban az „április járatás--hoz is igen hasonlít; de ezt 
visszantasitjuk ! annál is inkább, mivel máic/.iusbau az ilyen tréfa még 
korai. Történe pedig, hogy a Felső-Leudva vidéki tanítók, elöljárók s ezek

I által közvetve a haladni vágyó polgárok az illetékes hatóság által hivufcal- 
l bői lettek értesítve, hogy Frfihwirth Fereucz gyiimölcsészeti vándortanitó 
i f. évi márczius 26-án Felső-Lcndván a szőlőtermelés időszerű .igáiból l‘og 

gyakorlati és elméleti utbaigazi'asokat adui. Igaz, hogy a hely- és a nap 
szakának m egjelölése nem tartatott szükségesnek, de hát hisz F.-Lendva 
nem London, hogy az ember egymásra rá ue találhasson; aztán meg a ko- 

1 rán érkezettek bevárhatják a későn jövőt. ■— Az egyb^gyültek ezen okosko- 
I dása azonban ezúttal nem vált be helyesnek, mert akar csak bolygó-reud- 
I szer lett volna köztünk m egál lapítva, annyira nem jöttünk össze; már t. i.
I mi és a professor ur. A'agy hogy nem is lehetett találkoznunk? Öli! hát 
1 hiszen jó l tudjuk, hogy sok balesettel kell az embernek megküzdenie földi ván- 
I dorlásáhau s igy megtörténhetett most is, hogy a tisztelt tanár ur kocsi

jának kereke összetört, vagy hogy a lovak elragadtak, vagy . . . no, de ki 
győzné mind elösxámlálni az előfordulható akadályozó körülményeket ? E lég az 
hozzá, hogy estig várakozva (7 tanító, köztük 4 óráuyi távolságból is), azon 

I tapasztalattal gyarapodva tértünk haza, hogy a türelem nem terem mindig 
rózsát, ,s ami még keserűbb, ez esetben valószínűleg még szőlőfürtöket sem 
fog oly bőven teremni, mint arra máskülönben kilátásnak lett volna. (.Szol
gáljon e sorok közlőjének megnyugtatásául s egyúttal a vaudorttnár urunk 
teljes mentségéül azon általunk biztos forrásból ismert körülmény, hogy a 
nevezett vándortanár márczius 20-áu virradóra Muraszombatban megbetege
dett, magát még az éji órákban orvosi gyógykezelés alá kellett vétetnie és 
igy iunen csak 25-éu távozhatott. Szerk.)

— T is z te le tte lje s e n  fe lk é rjü k  la p u n k  azon tis z 
t e l t  pá r to ló i t ,  a k ik  előfizetése v a g y  a  je le n  évne- 
gyedd ei, a v a ? y  ».uár rég eb b en le já r t ,  m is z e r in t  elő- 
fizetéái d ij ja ik a t  hozzánk b ek ü ld en i szívesk ed jen ek .

!Na Tissini 1887. Ista 22-a mártiusa,
OJgovor na pis/.auye Yericulusn pod 12-tim k-eti novinod ti-siuszke kapláuij ).

I’rázna posztáiioysi tissinszka kapláuija, G. plebánosi je  uazuánye dauo, 
, ka poub-k poiueukanya priiiesni niésiiikov na Tissino ve sas/, i kaphina dnbiti 

nwmívjo. l ’loliános, ki nomajo taksega gJásza, ka bi vu c/.érkvi gbis/.úo po- 
pejvali ali pi’edgall, szkerbeli SZu sze z.i [lotrejbno poiiiouc;, iu<> >/.0 pi'oszili 
Pálra Frovinciala vu Pecsülii sztauyüvujoucsuga za prílicsuoga jiátera.

r



gabnút teregetvén, egész évi kenyerüket innen kapják, szoktak küldeni ki
segítő pátert; de mindeddig senki sem tapasztalta, hegy a szerény szerze
tesek itt létük alatt gynjtő kanóczot csempésztek volna!

A tissinai kápláuságra ideiglenes segédül kért és küldött francziscanus 
páter ugyancsak stájer vend származású — és nem illyr — a vcnd-szloven 
régi nyelvét jól érti, és a nép is megérti ő tet; ezt tapasztalatomból állít
hatom, és állításomat igazolja azon tényálladék is, hogy a névszerinti Toplak 
Tbeofil páter, nem egyedül Tissinau békésen végzi teendőit, hanem a vend- 
fára k bán mindenhol segit gyóntatni; és ha a nép nem értené? ez esetre az 
illető lelkészek nem használhatnák; de a nép sem menne gyónni hozzá.

Továbbra, midőn a tissinai fárának magyar érzését a Vericulus hason
lítja  „a könnyen lobbanékony anyaghoz, mely a közé a közlő fantáziája 
szerint a páter gyújtó kanóczot csempésszen,* itt  a közlőre igen alkalmaz
ható ezen kifejezés: „iniquitas mentita est Bibi ipsi* a gonoszság maga 
magának hazudott: mert ha illyr nyelvű páter nem képes a nép nyelvén 
beszélni, és a nép nem érti ő te t; kogyau csempésztessék a gyújtó kanóc/, a 
könnyen lobbanékony anyagra ?

A felhozottak alapján határozottan kárhoztatni lehet Vericulus azon 
helytelen közleményét, melyben egy szegény a politikával nem foglalkozó szer
zetes ártatlanul meghurczoltatik, és az olvasó közönség közé gyújtó ka- 
nócz dobatik.

Mcltóságos püspök urunkra irányzott éles nyársocska megemlítésénél 
legyen nyugodott a Vericulus : mert püspök ő méltóságának a gondja tissi
nai fárára is kiterjed, és ainiut lehet, fog küldeni alkalmas káplánt, de nem 
egyedül magyart; mert ez különben úgy járhatna, mint a muraszombati lel
készek, kiknek magyar predikácziója — a mint értesülve vagyok — nem 
annyira az illetékes magyarajku honpolgárok, mint a templom néma fului 
közt hangzik el. 1

A Muraköznek szombathelyi püspökséghez csatolása egy lehellettel nem 
eszközölhető. Az ügy keresztülviteli módozatáról komolyan értekezni — mi 
az illető hatóságoknál valószínűleg történik is —  czélra veze.tőhb, mint a 
ezélzatos gyanitással az ügyet hasztalanul bolygatni.

Vericulnsuak egyéb szükségtelen lec/.kézteté.-ét tekintetbe sem véve, 
őtet arra tigyelmeztetem, hogy a szt. írásból vett idézését máskor s/.óról- 
szóra írja ki és akkor uein írhatja  .Adjátok meg a királynak, a mi királyé* 
hanem „Adjátok meg a mi császáré a császárnak és ami Istené az Isten
nek" szt. Máté evaug. 22. rész, 21. vers. Történetileg igazoltatik szt. János 
evang. 19. r. 15. v. „Nincsen királyunk, hanem csuk császárunk." A Veri
culus fenti idézése hirtelen és történelemellencs.

A tekintetes szerkesztő ur pedig az izgalomra vezető kifakndásokat 
vagy stellnlázza meg*) kellőleg, vagy ami ajánlatos!), el se is fogadja 
___________ CORRECTOR.

*) A jó  tanácsot köszönöm, különösen midón oly általam tisztelt egyéntől jó, mint 
a levél írója, de hogy mit közöljek a lapban és mit ne, — azt majd csak méltóztassék 
reá in bízni, amennyiben én jobban megtudom azt ítélni, mint Corrcctor ur ; egyébként ami 
az izgalomra vezető kirakodásokat illeti, nekem úgy tetszik, liogy ilyeneket inkább talál
hatni Corrt-ctor ur válaszúbau, mint a nehezményezett levél hangjában. Szcrk.

Szerkesztői üzenetek.
- -  VeridieuMiak. Sajnálatunkra a tissinai kápláuságra vonatkozó vend fordításnak 

lapunk szűk terjedelménél fogva el kell maraduia.

Provinciái szó piszali plébánost, naj bi sze v-Csakovczi ali Varozsdini 
glászili pri Pátri Gvardiáni za potrejhno pomoucs. Z-Csakovcza pomoucs 
dati nemrejo ár nyih jo malo, pa je  nej návnda. Z-vnruzsdina pa na zah- 
válnoszt, ka poulek sztáré pravicze po szlovenszki faraj zernye proszijo, i 
szvoj na czejlo lelő potrejben krüh dobijo : na prosuyo poslejo potrejbnoga 
pátera, od steri nigdár niscse je nej csüo ali váiuo, ka bi oni lüsztvo mej- 
sali, i prouti vogrscsini nadigávali.

Zdaj pa na Tissino tüdi proseni i poszlani eden páter na pomoucs 
rodjeni szlovenszki stajarecz — ali uej Illyrecz — uas szlovenszki sztári 
jezik dobro razmi, i guesi razumlivo, pa lüsztvo nase tüdi ga razini, kak 
steroga sté stajarcza szlovencza; tou poulek szpoznánye iaztinszko vadlüjem 
i potrdjávam tüdi tak, ka po iiuéni Páter Toplak Theofil mérno szpnnyára 
dnzsnoszt szvojo nej szamo na Tissini, nego vu i drügi faraj, gde est ga 
lüsztvo nebi raztnelo, tak dühovniki ga nebi mogli uüc/ati, pa lüsztvo uebi 
slo sze szpovedávat k-uyemi.

Na dalé Vericulus po szvojoj vogrscsini tou naprej posztávla, ka te 
imenüvani páter lehko zmejsajo tissinszke fárnike, i od vngrsztva vkraj od- 
vábijo! No tti te Vericulus nedovedocs v-szkopecz od szébe posztévleni je  
priseo : ár esi páter nevej jezika 1 Osztva, lüsztvo pa nera/.mi nyega : kak 
inedtejnii more kaksa zmeslinga nasztáuoti.

T i s s i n s z k a  f a r a  na v o g r s z k o  csfitejnye gledoncs niksega 
szkrbnika nepotrebüje; na Vericulusa szó pa príhesne ete re jcsi: „hüdouba 
je  zlagala száma na szébe." — Potom jász szkvárjam on popiszek, vu ste- 
rora eden sziromák, klosterszki, postenyá vrejdeu mesnik. kakti hüdovoluik 
iuo hüdodelnik prevrzsétno je  razgláseui, poulek lázsi szó pa vnongi zntej- 
sani, i zapelani.

Po hüdoyolnom czijlanyi rázsnya na visziko postfivanoga püspeka 
goszpouda i milosztivnoga Ocso nasega naj méreti os táne krvéle krséle ima-
joncsi Vericulus: ár imenüvani goszpoud püspek — gda bode mogoucse __
poslejo prílicsnoga knpláua, ali nej szamoga vogrina. steri na Tissini bi tak 
obbodo, kak szobocski dühovniki — ki, kak mi je  nazuáiiye prislo, gda vo- 
grszki predgajo, nyiliov glász ncposzlüsajo oni, na stere sz;ísi~ nego te glász 
prázno raedczérkev uimi sztenami razide.

Megyimerje k-szombathelyszkoj pfispökiji na eden híp pihnoti je ne- 
mogoncse; i bole bi sze dosztájalo, esed no sze szpominoti ober vos/.peláva- 
nya naprej prnesene prikapcsenoszti, stero vísesnyo obiászt zaisztiuo ueza- 
midí liki pa szomlivo koga potvárjati, i nehaszuovito klafrati.

Nadale z-Vericnlosov predgov esi glih je vogrs/.ka, glávo szi trejti 
nej je  vrejdno. Vericulusa pa opominam, esi sósé s/.vétoga piszina kaj naprej 
dati : naj tiszto od rejcsi do rejcsi vöposztávi. Krisztus je  nej pravo „dajte 
králye stero je  krályovo* nego „dajte záto 8 tér a szó czaszarova ezaszari, i 
stera szó Rozsa Botigi* pri s/.v. Mátaji 22. táli 21. versusi. —  Tak szvedo- 
csijo dögödbe pri sz. Jánosi evang. 19. T. 15. v. „odgovorili szó vláduiczko 
poposzki* nemamo králya, nego czaszara te pomenkuna veznoszt i znáuye 
dögödbe.

Goszpouda pa, ki tó novine szklenyávajo, vrejlo proszim: ka csibi gda 
vecs krokim) doubili takse skodlivo skrabanye; ali je  naj posteno zbiks/ujo,
ali naj nej püsztijo vö stampati. CORRECTOR.

H ird e té s ie k .

is : : s : : : s
Mária-czelli gyomorcseppek,

hatású gyógyszer a gyomor minden hón
ai ellen, és felülmúlhat lan az étvúgyhiány, 

, gyomorgyengeség, rósz szagú lehellet, szelek, sa- 
I vanyu felböfögés, kólikn, gyomorluinit, gyomor- 
I uégés, bgykó-képzödés. tulságos nyálka-képződés, 
1 sárgaság, nudor és hányás, főfájás (ha az a gyo- 
] mórból ered), gyoiuorgörcs. székszorulat, a gyo

mornak túlterheltsége étel és ital által, giliszta, 
lép- és májbetegség, úgyszintén arany-eres báu- 

taliuak ellen.
E g y  ü ve g cse  á r a  h a s z n á la ti  u ta -  

___  s i tá s s a l  e g y ü t t  3 5  k r .
Központi s/.étküldési raktár nagyban és kicsinyben:

Bit ADY KÁROLY
„ a z  ő r a n g y a l h o z "  czimzett gyógyszertárában J K r c m z ie r h c i i ,  

Morvaországban.
Kapható Muraszombatban : BOI.CS BÉLA gvngytúrában a „Magyar Koronához,“ 

valamint az ország minden gyógyszertárában. (41

Ü/ynbkok *s utazol 
■<SlkUI.

Üzletünk utánzóitól ó Li
jut mindazok részére, kik gyarmat-áruinkat, csemegéket stb. nálunk rendeli meg 
Egyetlen kísérlet elég tanúságot nyújt áruink kitűnőségéről, mi mellett mi sem 
koczkáztatlk, mintán a nem tetsző árakat minden ellenszólás nélkül bármi más
sal átcseréljük, avagy a pénzt visszaadjuk. Hem létezik ennél a lelkiismeretesség 
nagyobb bizonyítéka. — LEGÚJABB I Kávé-alkatrész, mélyítői 4 deka elegendő 5 
klg. kávéhoz, ingyen csatoltatik minden kávé-szállitmánvhoz, ez az olcsóbb kávénak 

is a legkellemesb zamatot adja.
r> kg. afrikai mocca .
5 kg. gyöngy „ erős, szap.
5 kg. ciiba, legf, zöld, erős „ 
ft kg. arany jáva, ig.. aromat. „ 
ő kg. gyöngy kávé, zöld, ig.tin. „ 
•> kg. arab mocca, tüzes, nem. „ 
T L p a  a legutóbbi termésből 
I l lC a  c-inosan csomagolta 
1 kg. Congo . . . . . . .
1 kg. Sonchong......................... „
5 kg. linóin rizs, gyors. fózh. „ 
5 kg. orosz korona Surdina,

hordóban ..........................  „
5 kg. pá.'zolt bering . . . r 
5 kg l-a pác.zolt angolna vast. ,

csak frt—.— 8 doboz Inzncz, legfin. fontja csak frt 4.15
5.10
5.20
6.20 
6.65 
6.80

250
3.50

2 kg. gyengén sóz. ravlár, uj , 
4 liter l-a jainairn rum . . „
4 liter légiin, őr. pale-rognac „
5 kg. tinóm Matjes beringok „
4 kg. zsíros beringok, tinóm 

körülbelül 4 » db . . . .  .
5 kg.  almaszeletek

4.05 
4.— 
7.30 
2.55

1.70
1.05 
1.45

láda 240 db 2 k. „ „
L15 | Száraz tőkehalak, kies. 4 ' 4 kg „ „ 2.45

I n *  nagyok „ „ „ „ 2.80
1.70 Tőkehalak, a legnagyh. „ „ „ „ 3.05
2 10 Minden portónientcsen, a csomagolást be
it 85 leértve, minden utóköltség nélkül szállii tátik 

Teljes, több száz gyarmatáruról szóló árjegyzékek ingyen és póstadijmentesen 
küldetnek meg. (157. 24 —23)

StUckrath &  Co. Hamburger Waaren-Versandt, Hamburg.

i Ü zlet-m egnyitás.
Ezennel van szerencsém  a  n. é. közönség tudtára adni, hogy a 

muraszom bati piaczon levő F u is z  M iklós-íele házban berendezett

fűszer-, anyag-, liszt-, papír-, norinbergi- és rövid
áru-raktáromat

kedden, folyó hó 5-én megnyitom .
Testvérem , Neuman Adolf ur flzletében számos éven át. üzlet

vezetőként szerzett g y ak o rlati tap asztalataim  lehetővé teszik , hogy 
az igen tiszte lt vevő-közönség barmi nemű igényem* k a legjobb áru k 
nak e téren leh ető  legolcsób b  áron v.iló kiszolgálásával ked
veskedhetek, és eleve biztosítom  t. vevőim et, hogy főbb kötelességein 
lesz előzékeny és pontos szo lgalattal h ajlam át rövid idő múlva ki
érdem elhetni.

Amidőn ezen vállalatom at a t. közönség jó ak aró  p ártfogásába 
a ján lan i bátorkodom , minél szám osb m egrendeléseiért esedezve vagyok 

te ljes  tisz te le tte l N EU M A N  V ILM O S.

Kölcsön 6°o és 5°»-ra.
Minden önjogu személy, kinek ö nfenntartására állandó jö 

vedelmei vannak, úgym int: háztulajdonos, gazda, bérlő, iparos, 
kereskedő és h ivatalnok, kaphat közbeiijöttem  utján egy b u d a
p e sti  h ite ls z ö v e tk e z e ttő l 100 írttó l 2 0 0 0  ír tig  3 év 
a la tt  postautalvány utján visszafizetendő 6 ° 0-os személy h ite l- 
kölcsönt.

50„-os bankkölcsön
fö ld b irto k ra , 4 0 0  írttó l kezdve e g y  m illió ig  és pedig 
17 évre 5°j0, 3 2  évre 2%  és 4 0 ’ , 1% tőketörlesztéssel. —  J ó  
anyagból é p íte tt  v á ro s i  b é rh á z a k ra  2 5 évre 2 , !*°|0 tőke 
törlesztéssel. H áz k ölcsö n n él az e lő irt becslési költség 
előre leteendő. —  Földbirtoknál a földadónak 5 0 — 6 0  szoros 
összege kölcsönkép adatik . Nagyobb tőketörlesztés bárm ikor 
eszközölhető. Folyam odónak kell hozzám telekjegyzőkönyvet, 
adókönyvet és katasteri b irtokiv et beküldeni.

É r té k p a p ír o k r a  a bank a tőzsdei árfolyam  sl4-ed 
része ere jéig  kölcsönt ad, esetleg  érték p ap íro k at vesz és elad. 
Kölcsön ügy ben levelekre csak 3 0  k r a je z á r  levélbélyegben 
leeudő beküldése m elle tt adatik  válasz. 192 io—4

lM tliLÁ H  JAVON.
bizom ányi és ügynöki iro d á ja  liu ja p ts len , V II. Ctümöri-ul 37. sz. 1. em.

Mindennemű nyers term ények vétele  és eladása közv etittetik .

Nyomatott Grdnlianni Márk könyvnyomdájában Muraszombatban.
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