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A közutak két oldalának befásitására vonat
kozó megyei rendelet.

E g y  régen érz e tt  Iiiányoii ó h a jto tt a vármegye segíteni az alábbi 
rendeletével, azon a hiányon tudniillik , hogy a  nép legnagyobb része 
a  gyüm ölcsfákra épen seuiini, vagy csak kevés goadot fo rd íto tt ; ha 
egyik-m ásik okosabb gazda beü ltette  b irto k ai szélét, azt a pajkos 
p.-Lzrorgyci mekek kitépték, leszag g atták . Az alábbi rendelet czelja  a 
gyüm ölcsfák művelését részint az ü ltetés á lta lán ossá  té te le  álta l, 
részint szigort! felügyelet á lta l b iz to sítan i, e lősegíten i, s liiszszük is, 
hogy ez, ha lassan is, de idővel sikerüln i fog

Minden földinlajdouos, a k in ek  b irto k a állam i avagy megyei 
ú tra  —  teh át á lta láb an  valamely ország ú ira  —  dűl, köteles lesz az 
u t m entét egy sorban élő fával beültetn i. E  szerint azon tulajdono
sok. okik birtoka m elle tt községi ni, ti hát nem országút vonul el, ezen 
b eü ltetésre  nem köteiezvék. T erm ész etes , hogy kevés gazda lesz, a 
kinek kelengyében legyen a szükség es m ennyiségű facsem ete, ennél
fogva az első  izheiii beültetéshez az ille tő  község tartozik  a szüksé
ges fam ennyiséget ingyen kiszolgált tin i. ( I .  § )

M üven jó volna most, ha já rá s in k b a :! községi f .iskolák létez
n én ek ! Ilyenek hiányában ism ét csak  a  község lesz —  és pedig 
egyedül a  s a ji t  h ib á ja  m iatt —  m egterhelve, am ennyiben pénzért 
kell a  k iü ltetendő fá k a t m egvennie.

Lehet azonban oly eset is , amidőn a beü ltetés elm aradhat, p l. :  
ha az országút m indkét oldalán  erdőn vonul keresztü l, vagy Ita va
lakinek a földje a la t t  két m éterrel m élyebben fekszik az országút, 
ezen utóbi esetb  ől azoubtu a tu aj l >a >s bejelentése avagy kérőim** 
folytán a szolgaion! m egvizsgálja a  h e ly e t es belátása S/eiint határoz 
a rra  nézve, váljon a tu l . í j l i a o s  a  b e ü lte té s  k ötelezettsége alól fel
m enthető-e? (2 . § )

A fákat az országút m ellett elvonuló ároknak belső felére, 
vagyis azon oldalára kell ü lte tn i, a mely oldal még a tulajdonos 
földjéhez tartozik  és pedig nehogy az útra árny ék ot vessen ek  és ez 
által az útnak —  különösen nedves id ő járás után —  gyors kiszá
radását akadályozzák, egyik a m ásikától lő  m étern yire  helyezeti- 
d ík  cl. (3 . §.)

M iután a  rendeletnek az a  ezé 1 ja , hogy a lakosságnak hasznot 
hajtson, ennélfogva ahol a ta la j alkalm as, o lt  csak is  gyüm ölcsfát sza
bad ü lte tn i és pedig ahoz képest, am int a föld t e r m é s z e t e  en-

TÁRCZA.

, Vasvármegyöszka zapoved: kak sze morejo ob- 
. csinszko pötí na dvá kraja z-drevjom notri za- 

szaditi.
Fordította : KOLOSSÁ FKRKNCZ.

Na ednoj zse dávno ohcsütoj faliugi jo zselo vánnegyőv po- 
mocsti z-onov zapovedov, stera sze nizse szpoznáva, na onoj falingi, 
ka je  lüs/tva ír jr é k s i  tá l na szadoveno drevjo szkom  n i a l i  p.i 
já  1co malo szkrbí m eló; esi gli je  eden ali drflgi csednejsi vert z- 
drevjom okouli notri zaszádo szvojga grüuta, szvoji nyív k ín ja ik é , 
tón szó razbijászta  pasztérszka decza vö szposzkübli ali dőli szpotrli. 
—  Odszpodi bodoucse zapovedi czil je tou, naj sze szadovenoga drevja 
jiouvanye napívj pomore i ogvüsa z. ednoga sztráua p > r;;zsfirj:ivauyi 
szadjenyá, z drügoga sztrána pa po m ocsnoj pu/.ki, — - i vörj-.-mn, ka 
sze té czil prvle ali szledi —  esi gli pocsaszom szrecsuo t i -szegne.

Ysz.iksi zem elszki vért, steroga zeni la kre oeszacske ali kre vár- 
nicgyőszke ponti lezsí je  duzseu kre ponti eden réd zsívoga drevja 
zuaszaditi. T  ik oni vértovje, s t - ri zeuila sze szamo veske ponti do- 
tíc.se i uelezsí kre orszacske ali kre várm egyőszke czes/lé, szó na 
tou nej zavezani. Ali gvüsuo je , ka sze malo táksi vértov nájde, ki 
bi to potrejbno drevje pri ro kaj m eli, záto je  za prvo szadjenyé v- 
sznksa okcsina duzsna telko drevja, kelko de ga trbelo  —  ksenki 

J vöposztaviti ( I .  §.)
I Kak dobro bi bilou, esi bi zdaj po nasoj b irov íji o bc.in szki czi- 

píesnyeczke b ili! I>a pa te j nega, zdaj dőli pá szamo —  rávno za 
1 szvoje filin g e  volo —  obcsiue obtezsene, á r  do za pejneze mogle 

küpiíi to potre jbno  drevje  za szadjenyé
Ali zná sze prip etiti, tá k se  meszto, gde nej trb e j drevja szad ili, 

denom péido : esi kre orszacske ezeszté na dvá kra ja  lóiig ali goiiscse 
, lez í. ali esi koga grünt od orszacske ezeszté na dvá m etera vise 
- szto jí szamo ka tou vért more pri birovíji notri zglásziti i na nyegvo 

prosnyou s/.e ouo meszto vöpreglédne i po birovíji sze oszutidi, je l i  
je  duzsen tani sz a d iti drevje ali n e i?  (2  3 )

D revje azé kre orszacske ezeszté prejk  sancza na znotresnyi 
k r a j,  tou je  na on kra j more szaditi, steri k-vértovoj zemli 
s z lís i ; i ka naj na czeszto  szenezo nemecse, za steroga volo sze v-
l.i/'iioni ali vu niokroin c-zájti nebi mogla liitro  vöposzíiiisili, edno od 
drügoga sze more na lő  metrov ilalecs vkraj notri d játi (3 . § )

1 dttje tömi zrendelflvanyi tou czil, naj lüsztvi baszi k m sz.i, za

A pokol torkában.
Elbeszélés. (Irta LÁSZLÓ MIHÁLY.) Hatodik fejezet.

(Folytatás.)

HATODIK FEJEZET.
(M'-lyben clmonibitik. hogyan találta S*-ljmh*s Mátyás kisz ibadul.ísu után az 
ő gazdag házát s milyen nyomorúságba döntötte* egész fnmiliiij.it kárhozn- 

tns életével )
Selymes Mátyást hat hónapra Ítélték, a miért nem emlékezett semmim, 

de semmire sem. Mert ó azt nem tudta, hogy Z-lina Péter helyett a korcs- 
marosáét verte halálra; ő csak azt tudta, hogy máskor tölib-t ivott az ő 
falujában és még sem bántott egy legyet sem. A miből világos, hogy a 
szomszéd faluban kuverik a pálinkát, vagy pedig épen akkui az övébe bele
tettek valamit; igv tehát a korcsinárosué tulajdoukép megérd*-méltó a verést.

A bölcs birak azonban máskén határoztuk és Selymes Mátyásnak tiini 
kellett.

Mikor kiszabadult s szégyenkezve lmznvetődött, alig i mertek reá.
Egy sápadt,, beteges ember lépett be a küszöbön, rongyos, mint az út- 

ttwli koldus; minden darab ruha lekéredzett róla és u csizmái úgy néztek 
ki, mintha Kövemirábiában járt volua.

A gyerek, k félve futottak el e lő le; Zsuzsa asszony kénye kicsordult, 
midőn a rongyos ember betoppant hulálszinit pofával, és reszkető kezűvel 
piszkos. ócska kalapját a sarokba dobta.

—  Itt vagyok. Zsuzsa! Nem ismertek?
A szegény asszony nagyon jól ismert-*, hisz érette aszott úgy össze s 

érte vénült vajfv harminc/, esztendőt a hat hónap alatt.
A gazdag 'Selymes Mátyás saját szép házában is olyan hideget, olyan 

fűzés világot talált, mint ott a börtönben, a honnan kikerült.
Az asszony néma volt; remegve járt a házban; a gyerekek csakúgy 

lopva nézegették a rongyos öreget, pedig tudtak, hogy az u apjuk. Az el-

Vu grli pekla.
l-ripovedka. (Piszana po LÁSZLÓ MIHÁLYI.) Sisrti uo.

Fordította —r — r. (Nadalivanye )

S ft S Z T I  T  A 0 .
(V-sterom sze nám povej, kak da je  najso Selymes Mátyás, da sze vö osz- 
Joubodo szvojo bogáto hi/.so i vu kakso uevolo je szil no szvojo czejlo fami- 

lio z-szvojim «zkvárj'*nim zsitknm )
S* lymes Mátyása szó na sészt mejs/eczov oszoudili; ka je na nikoj nej 

pomnlo, li na nikoj. Ár je on nej zuao tou, ka je meszto Z-lina P tra - 
kresmariezo zbio na szm rt; on je  szamo tou zuao, da je driigi liíp vecs pn» 
Ml szvojoj vészi, i denok niti míilio imj zhantnvao. Z-koj je  ocsives/.im, ka 
vu szószul nőj vészi mejsao palinko ali szó pa rávuo teda vu nyegovo kaj 
zin.-jsali, tak je  pa krcsinaricza vrejdua bíla bitju.

Ali in outi ri szodezi szó nacsi szoudili, i S iyinos Mátyás je  mogo szedeti.
Da sze vö oszloubodo i szramotécs domou prikluntivuo, komaj szó ga

pOZUali.
Edén blejdi, betézsui cslovik jo sztnnpo prejk pruga, ezotaszti, liki 

kre ponti szedécsi kouilis; szaki fa la esek gvanta s/.e dőli proszo z-snyega i 
csrejvli szó nyerni táksi bili, liki da bi vu kamenoj-uralni hodo.

Decza jo bojécs bejzsala oil nyega: Zsuzd zseni szó szkuze polejvala 
öcsi, gda je  te ezotavi cslovik notri sztoupo i tak vöglédo, kak szmrt, i 
z-lrpetajoucsov rokouv, zamázani, razt.rgani krscsák vu kout liicso.

— Priso szem Zsuzsa! Nepoznate me?
Nevolna zsena ga preilobro po/nala, vej je  za volo nyega poszehnola 

tak vkiip, za volo nyega liki 3 ‘) lejt. obs/.tarala v-seszti nu-jsz.-c/.aj.
líogáti Selymes Mátyás je  v-lasztivuoj lejpoj luz.i t iksi inra*, táksi 

mrzeo szvejt najso, káksi je. tűm v-temuicz.i, odket j** vö priso.
Z i-na j<* nejiuu b ijla ; trepelajoucs hoilila po hizsi; d< cza j*- szamo tak 

bzkrivotna glédala tóga sztároga ezutara, pa je /.nála, da je nyiliov ocsa.



gedi, cseresznyét, diót, almát, szilvát, körtét vagy gesztenyét. Leliet 
esetleg szeder! it is ültetni és csak ha a község elöljáróság igazolná 
azt, hogy egyik vagy másik helyen semminemű gyümölcsfa nem dísz- 
lenek. akkor is csak ott szabad közönséges fákat használni. (4. 5. §.)

Minden munkának sikerét a rendesség és jóravaló felügyelettel 
lehetvén csak biztosítani, természetes, hogy »z első beültetésnél nem 
tehet minden tulajdonos úgy, amint neki tetszik, hauem úgy a fa
nemeket, mint a beültetés tervezetét a községelóljáróság közbenjöt- 
tével keli megállapítani, ez azután a szolgabiróságnak bejelenti, s 
csak ha ez által a tervezet jóváhagyatott, a beültetés akkor kezd
hető meg (6. §)

Az ültetvények annak tulajdonai maradnak, aki azokat beül
teti; ő húzza azoknak hasznait, élvezi gyümölcseit; és becsületbeli 
kötelessége minden embernek azokra ügyelni, netaláni megsértésüket 
megakadályozni. (7. $.)

Minden múlandó az ég alatt; akár hogyan gondozzuk is a fá
kat, részint természeti csapások, részint t; rósz emberek közremű
ködése folytán, azoknak egyikc-másika kiveszik; ez esetben tartozik a 
tulajdonos a kiveszett fát saját költségén pótolni, s ily alkalomra 
már nem köteles a község a tulajdonos részére ingyen venni; ha 
pedig a lu'ajdonos a községelóljárós’gának felszólítása daczára sem 
pótolná a kiveszett fákat, a legközelebbi arra alkalmas időben, ugv 
a szolgabiróságnak lesz a hanyag ember bejelentendő, s a hiányzó 
fák annuk költségére fognak hivatalból pótolta tűi. (8. §.)

(Folyt, kőv.)

Az első segély-nyújtásról a rögtöni szerencsét
lenségeknél. (Vége.)

Ha akasztott embert találunk, mess ük el a kötelet, másik karunkkal 
nzoubnu fogjuk át a testet, nehogy lezuhanás közben megsérüljön és igye
kezzünk a már előbb leírt módou életre hozni. (Mesterséges légzés, hideg 
víz, izgató szerek.)

Ha nagyobb ételfalat a torokban megakad s a légcsőre nyomást gya
korolt. megfutna következtében gyorsan bekövotkezhetik a halál. Az arcz 
el kékül, a szemek kidőlnek, néhány érthetlen szót hallat, a nyakához kap 
s eszméletlenül összerogy. Itt tenni kell, de gyorsan. Balkezünkkel nyomjuk 
össze az orrot (igy a száj kinyílik), jobbkezünk hüvelyk és mutató ujját 
pedig vezessük he mélyen a toiokba, hogy az akadékoskodó falatot megra
gadva kihozhassuk. Ha ez nem sikerül, a veszélyben forgó egyént mellével 
és hasával asztalnak vagy szekrénynek támasztjuk, háta közepére pedig ne
hány erős ükölcsapást mérünk, hogy a tüdőkből igy kiszorított Itvegő a 
vesz. Íves falatot magával ragadja. Mindenesetre orvosért kell küldeni 8 tudtára 
adui a komoly bajt, hogy a kellő eszközökkel elláthassa magat.

E s z m é le l l c n s ő g .
Az eddig ismert eseteken kívül, bekövetkezhetik:
1. Az agy sérüléseinél (koponyacsont repedéssel vagy anélkül.)
2. Az agy betegségeinél (széihüdés, nyavalyatörés.)
•L Mérgezéseknél az u. n. hóditó mérgekkel, borszeszszcl (részegségnél.)
Ezen okok felismerése legtöbb esetben nehéz dolog s csak orvostól 

kívánható. A nem szakértő az orvos megérkeztéig a következőkhöz tartsa 
m agát:

Jgyekezzük az eset előzményeit kipuhatolni, valljon elesett, lezuhant, 
megvcretett, vagy ivott-e a szerencsétlenül járt.

Jegyezzük meg jól a test helyezetét és környékét, mert lehet, hogy tör
vény elé kerül az eset, s ekkor pontos felvilágosítást kell adnunk.

Szagoljuk meg a lehel letet, mert ebből esetleg borozásra lehet követ
keztetni.

Juttassunk az eszméletlennek friss levegőt s szoros ruháit oldjuk meg.
Fektessük a testet hátára mélyebb fejjel, ha az arcz halvány; maga

sabb fejjel, ha az arcz kipirult. Ha hányás áll be, fordítsuk a lé jét oldalt, 
nehogy a hányadék a tüdőkbe szivassék.

Ha nyavalyatörővei vau dolgunk, a tagok görcsösen összehúzodnak, az 
arcz kipirult, a száj habzik s a nyelv gyakran fogak közé vau ékelve. Ily 
esetben ne igyekezzünk a görcsös mozgásokat megakadályozni, vagy fán 
az ökölbe szorított kezeket kinyitni, mert ezáltal csak fokozzuk a görcsöket. 
Csak arra vigyázzunk, hogy a beteg meg ne sértse magát, fogai közé valami 
puha tárgyat (összehajtott kendőt) tegyünk, hogy nyelvét össze ne harapja, 
s várjunk nyugodtan, mig a roham végére jár.

11a a beteg légzése kimarad, amit észrevehetőnk azon, hogy a száj és 
orr elé tartott pihctoll mozdulatlan marad, teljesítsük a mesterséges légzést 

ESMARCII után: Dr. CZÍROTT ZOLTÁN.

A menyasszonyi kéregetés.
Vend vidékünk köznépének sajátságos szokásai közé tartozik, hogy a 

menyasszonynyá lett hajadon esküvője előtt egy éltesb szegény asszony kí
séretében falujában és ennek környékéii elindul házról-házra a maga javára

adó leány; a szép Évike is olyau fehér, bús volt, mint egy hervadó liliom. 
A legényfiuk nem is voltak otthon; csatangoltak vagy ittak a korcsmán, a 
hogy az a p j u k t ó l  látták.

Már most ilyen a szokás Selymes Mátyás házában !
A rongyos ember motyogott valamit; éhezik, szomjazik.
Zsuzsa us.-zony megértette s humarosan elibe tett egy kis ételt meg 

egy kis italt. *
Sokáig lassan ment u beszéd; egyik is clharnpott egy szót, a másik 

is hallgatott.
A rongyos ember csöndesnek találta a házat, mire Zsuzsa asszony azt 

felelte, hogy : bizony puszta ház ez. de meg pusztább lesz ez, csak varjúnk

A rongyos ember izgett-mozgott, mintha metsző-késsel sanyargat
ták volna.

1m- Z-uzsa asszony nem tágított, liánéin ömlött a *zó a száján.
Ez a lnz lassan-lassan változott at.
Előv/ör is a pálinka elvitte a ga/da eszét.
Másodszor kiürítette az erszényt - még a mások pénzét is magával vitte.
Harmadszor lehasogatta a tisztes -'ges ruhákat 8 rongyokat rakott he

lyükbe.
Negyedszer addig kergette a pálinka a korcsmába, mig k s z e g é n y  

korcsmánál meggazdagodott. (Folyt, köv.)

tóga volo tani, gde je zcmla zatou prílicsna, sze szamo li szadoveno 
drevje szűnj szaditi. i na Ion gltdoncs, kakte natúré je zcmla: ali 
csrcsnye, ali oreji, ali jublani, ali szlive. ali grüske ali pa kosztani. 
Malin szadjenyé sze na príliko tfldi zná dopüsztiti, i szamo te, esi 
obcsina poszvcdoc&i, haj v-ednoni ali v-difigem ineszti nikse-féle 
szadoveno drevje nescse dobro rósz ti, je szloboduo tani ovakse prou- 
szto drevje tfldi szaditi (4 . 5. §.)

I)a sze pa vszaksega dela haszek szamo z-rédnosztjov i z-dob- 
rov pazkov zná ogvüsati, sze szamo odszébe razmi. ka pri prvoin 
szadjenyej nemre vszaksi vért po szvojoj vouli delati, kak bi sze 
nyerni vidlo, nego kakse drevje i kak de szadüo, na tou gledoncs 
z-obesinszkov oblásztjov vu ednoin razmenyi more eden plán napra- 
viti, sleri plán veska obiászt birovíji notri pokázati i szamo te, gda 
ga tá nameszti nihá, sze szloboduo zacsne szaditi (G. £.)

Drevje de ouoga iasztivuoszt, sto je je znaszádo, on de vlejkao 
tömi haszek i vzsívao nyega szád; i vszaksega csloveka dflsna duzs- 
noszt bode na nyé paziti, od kvára je ineutüvali (7 5$)

Vsze je premiiuucse pod nébov; kaksté mo szkrb noszili na 
drevje, ed no ali drügo od vihérov, od mraza ali pa od lagoji lűdi vő 
zná vesznoti; vu tnj piíliki je vért dúzsen meszto tej vövesznyeni 
na szvojem szlroski drügo naszwliti, te nyerni je zse obcsina nej 
duzsna k senki dati; esi pa vért, nakoj ga obcsinszka obiászt opomené, 
nebi steo vu prílicsnom vrejmeni nazáj zaszaditi, te sze more k-birovíji 
notri zglásziti, gda te sze to drevje po szlflzsbenoj pouti na nyegov 
sztrosek dá nazáj z-uouvim dreyjom notri zaszaditi (8. §.)
_ (Nad pride.)

Pervo pomoucs dávanye pri nedovednoj neszrecsi.
Fordította ZISKÓ GYÖHGV. (Nadalivauve.)

Csi obesenoga csloveka nájdemo, vrezsmo pp»k te strik ali z-ovov ro- 
konv drzsmo to tejlo. nej ka bi po szpailnenyoj bolcziioszt zadoubilo, po- 
pascsimo s/.e nyega po prvejsem na/áj vu /.sítek szpraviti.

Csi jes/.tvine véksi falat vguti /.a osztáue, ka szí neniore odiihávati 
tou zovémo zadaviti sze i po etaksem frisko pride ta szmrt. Te obráz szivi, 
modri öcsi sze vöohruéjo, nistere uerazmejue ricsí povej. za siuyck sze zgrábi 
i vküp szpádne.

Éti moremo na pomoucs biti, i hitro. Z-levov rokov vküp sztiszuimo 
nousz (tak sze lumpé odpréjo) z-práve rouke pálecz i kazácsui prszt potisz- 
nimo nyerni vgut. kak naj globse, ka te tani na poti bodoucsi tao ali szi 
falat prijévsi vöpotégnenio. Csi sztein neinoremo pomocsti tóga nevoluoga, 
ohrnino szprszamo i z-plécsami k-ednomi (dinári tani ga gór opravmo, na 
plécsa nyerni nisteruokiát szpeszuicznv düinno, ka naj szpliics vő idonesi 
liift v-guti bodoucsi falut szebom zgrábi. Zagvüsuo po doktora poszlati i 
nyerni naznánye dati tou nevolo, ka on te doktor naj szebom priueszé pri- 
licsno skér.

O d u o rje n y é .
Zvüu do éti mao znáni prigod lehko pride:
1. Pri mozgov zlmntüvanyi (gda gláva poucsi ali zvüntoga.)
2. Pri mozgov hetégi (guta vdári ali sztrajé dobi.)
3 Cseuiérom zaprávlauyi nornim cseméroiu, vinszkov pitviuov (pija- 

nosztjom.)
Tej zrokov vö zpoznanye vecskrát zsmetno delo, i to sze szamo od 

doktora zselej, ki k-tomi nera/.mi, dokecs te doktor pride, more eta d elati: 
Puscsi mo sze vö zvediti nyegva pervejsa djánya, jeli je  szpadno, ali dőli 
szparino, je li je  bit bio, jeli je pio.

Dobro zanierkajmo tejla szpadáj i tani okouli, ár s/.e lehko pripeti, ka 
tou delo pred törvény pride i teda tani szvetlo delo moremo uuprej dati.

Pridehnimo nyegovo zdühávanye, ár oduut lekho vö vzememo csi je  pio.
Tomi nouromi püsztmo t'ríski luft i te sztisznyeni gvaut nauyem od- 

püsztimo.
Dőli ga polozsmo, ka de ua plécsaj lezsao, gláva uizse, csi je  obráz 

b ledi; glávo vise, csi je  obráz erdécsi grátao. Csi more vömetuti, glávo 
nyerni na eden kraj obrumo, nej kahi ono, stero more vö vrcsti k-plücsam 
prislo. Csi sztáksiiu máino delo, steri sztríjé má, kotrige nvegve sze vküp 
potégnejo. obráz erdécsi gráta, lampe sze penijo, jezik vecskrát med zobé 
pride. Pri etaksem nyegovi kotrig gibauye nihájmo, ali csi rokon vküp má 
sztÍ8znyeuo, ono neodpérajmo, ár tak kres terganye bole naprej pomoremo.

Szamo na tou szkrb niejrno, naj s/.e ou szaiu uezhautüje, med zobé 
nyerni uika inéhkoga denmo (naj bogse vküp zaszükani robecz) ka szi naj 
jezika neniore vjeszti, mirovno csákajmo dokecs ta uevola nehenya.

Csi odihávauye keinya, stero lehko na pamet vzememo, csi nyerni pred 
nousz edno fáino pero podrzsimo i ono sze negveue, teda moremo to odü- 
hávauye z-modrim mesterszkim tálom doprneszti.

l*o ESMARCHI: Dr. CZIPOTT ZOLTÁN.

Sznehinszko darüvanye.
Fordította : KOLOSSÁ FEltENCZ.

Spajszua sega je tou pri misem szlovenszkom lüsztvi, ka za sznehom 
posztányena devojka pred szvojiin zdávuuyom z-eduov s/.tarejsov szirmuaskov 
zseus/.kov po szvojoj vészi i po szouszidni veszniczaj od hizse-do hizse ide

K-mouzsi valón c s í : lejpa tívicza je  tfidi tak hlejda, túzsna hila, kak en 
povehnyeui liliom. Odrascseni sziuovje szó niti nej domá b ili: klantivali szó 
ali szó pilí v-kresmi, kak szó od öcsé vidli.

Zdaj zse je  etaksa návoda vu hizsi Selymes M átyása!
Te ezotavi cslovik je  nika mrmrao; lacsen je, /.séden je.
Zsuzsa zsona je  razmila i frisko pred nya djála edno malo hráuc i 

edno malo pitviue.
Dugó je  pomali sou gues; eden je  vkraj vjo edno rejcs, driigi je  mucsao.
T e  ezotavi cslovik je  za tüho najso to hizso, na koj je  Zsuzsa zsena 

tou odgovoríla, da: bőgnie je  puszta eta bizsu, ali escse bole puszta bode, 
csákajmo s/.aino na nyé ré»l.

Czotavi cflovik sze meto-lücso, liki da bi ga z-velikim nozsom rejzali.
Ali Z-uizsa zsena je nej pnsztáuola, nego sze lejvala rejcs z-vüszt nyóni.
Eta bizsu sze pomali, pomali premcjuila.
Oprvics je pálinka vérti pamet vzéla.
Obdrügim je  zprázuila mosnyou, pa escse i drligih pejuez szebom od- 

neszla.
Oh trétjim dőli je  z-csejszula posteui gvaut, i ezoto obejszila ua meszto.
Oh strtini tecsasz ga je  tirala pálinka v-kresmo, dokecs sze szironiák 

kresmár obogato. (Nad. pride.)



bizonyos adományt kéregetni. Ezen adomány rendszerint lenszösz, ké.sznénz 
vagy f. jkendők bői állhat, niely utóbbival rokonai szokták mega jáudékozni. 
Honnan, mely időből származik e szokás. — m-m t mii ; cz«:lj i nzonhn'i 
valaha nemes le in tett: vaho-zinüleg a gyakran a'/.outiul . 1V ; v.;j|
szegény menyecskének a gazdálkodás megkönnyítése, lio-.nmanv.m ik 'segély 
utján való s/aporitásu által. Mindenesetre csak a só-gém , :i vagyontalan 
leányok, illetve menya'S/.onyok joga b h -te lt  ez régi időben >: akkor e szokás 
nem is eshetett kifogás alá, ma mar azonban sok visszaélés történik vele. 
Jelenleg ugyanis m m oak a szegény osztálybeliek élnek e joggal, hanem 
általáno'itván a szokást, a módosabbak is. majd kivétel nélkül s igy meg
történik az a viszás dolog is. hogy a módos menyasszonyokat a szegény 
Osztálybeliek is kénytelenek segélyezni, msrt nyakukra jővén, álszégyeu vagy 
egyéb okoknál fogva üresen elbocsájtaui nem akarják.

Ily formán a segélyezés szokása zsarolássá, sőt gyakran csalássá fajult. 
Példa ez utóbbira a kővetkező eset:

A múlt év folyamán községünkben két cseléd-leány el jegyeztetvén, be
barangoltak községünket és a szomszéd falvakat s hiszem, szép adományok
kal megrakodva tértek meg. De a házasság felbomlott, az esküvőből semmi 
sem lett s igy ép, erős, munkabíró lányok által jogtalan koldulás vitetett 
végbe, — persze jó  sikerrel. Csuk még lehetne bar ismételni! Hisz nem le
het ez rósz üzlet.

Uat nem-H csalás ez? De igen, még pedig kétszeres. M -rt a nieiiyasz- 
szony kíséretéin ii levő „banyát- — kinek különben szinte nincs jogezíme a 
koldulásra — ugyancsak holmi liszttel meg kell am ajándékozni.

Hiz.ony útin állaim egy kis megszorítási rendszabály e téren.*)
MEZŐVÁRI.

j szebi gvüsen dár prnszit. Ete dár b*bko z-predívn, z-pejnez ali z-roubczov 
>zto í. z-stirimi s/lednyimi jo rod má segou darüvati. — OJkecz. z-steroga 

I '  r i ' nieua '/baja ta uávada — nevem, ali nyéni czil je  uigda dobrotiven mogno 
b uti: nájg .üsn .j tón. ka unj t0 midiin vertiuyo prémoc.sui i pobo'.mi Iti.ljé 
V!i i'li'se jsi fizta n posztévijo, unj nv-j vértivanye z-pomocsjouv dírűvanye 
<;l»b likoutijo. Ali VU indasiiyein czájti je tá Sega gvüsno szamo s/.irmaski 
ueklüi jus bíla i le je  niscse uika nej im-o pronti nyej praviti. g.|o zdaj 

I z ‘‘ ' '“zal .Z'Í V'*Í° ZB||.v«"iv. V-zdásnyem ez.áj ti yse m j szamo te szirma.>kejse 
szil éhé zsiw-io Z-tuv návadov, iiegn pi émocsnejs- tüdi szkoro vsze i t’ak
sze tón spa jszuo delo naprej dá, ka ti syJroiuaski Ilid jé tüdi morejo zmágati 
tá premocsiiejse sznehé, ár nyini mi sinvek pridoues. za uepravicsu* s/.raiuote 
all za kaksega diügoga zroka voio j.- z-prázuim odpiis/titi nescsejo.

lak  je  z-pomáganya mi vadé prisziljeuo darüvaiiye i dosztakrát escs 
gnvo krádjenyé grátalo. Szvekla példa je  na tuu eta prigoda :

V-piviniiiuucsem Jeti szta v-nasoj vészi dvej dekli szm-hé grátale, i tak 
s/.ta iiaso vész i szouszidne vesznicze notri z-obhodile podareji i míszlim, 
. a z-lejpnn daroin prisle donion. Ali zsenit,ev sze je  raznietaia, zdavauye 

. je  nej zdizsáno i tak s/.ta dvej zdravivi, mocsnivi dekli edno nepravicsno 
kondivanye yc ímle — vszegavejcs z-dobrim baszkom. D.i bi bár szamo escse 
eduouk inog le tou doprineszti, vej je  tou nej lagoji sefe.

J  li je  pa nej norjenyé ali gríva tatía ' tón” Toti da je i escse podup- 
om. Ar n j  szamo sznehou trbej darüvati, nego nyou vodécso habi tüdi /.- 

káksov nielov obloumiti, stela pa ovak dosztakrát tüdi uebi mogla jussa nu- 
kondivanvi oditi.

Uogme nebi skoudilo malo prevejati tou návado.

Helyi és vidéki hírek.
~  T is*ii»i»i k á p l á n :  á llm iif iv r a  a lapunkban annyit emlegetett 

Toplak Teotil franczi-kaiiiis barát b ly. tl Ü.igáry Fereiicz szent-györgyi káp
lán helyeztetett a*. A történlek után — mondanunk sem kell — hogy ezen 
intézkedést örömmel vesszük tudomásul.

.1 p A lii ik n in é s ó x r c  v ö m e tiio / .ó l .ig  a muraszombati uradalom 
és a muraszombati kereskedők között feliforgó vitás kérdésben leérkezett a 
b"lügymini>ztcriuin határozata, mm ly a muraszombati főszolgabíró intézke
dését hagyta jóvá; e szerint tehát jövőben aki Muraszombatban palinkat 
akar mérni, az uradalomnak bért űzetni tartozik.

— K a in  v á r  m e g y e  folyó évi április 24-éu tartott közgyűlésében 
szilitől! kimondatott, hogy a községek a határaikon belől levő összes köz
utakat beiásitaiii tartoznak. Keszthely város folyamodása folytán megengedte 
a közgyűlés, hogy a város az építendő Papa .Sümeg, keszthelyi vasut°épi- 
1 ősének támogatása czéljából 10<> ezer frtot kölcsön vehess, n lel.

— J ó t é k o n y  s á g .  S'-iabán Iván és '» .yer Ignác/, mmtyánczi lako
sok folyó hó 13-au a kir. jbiróságmll tanukként levéli k lu iig a iv a , a meg
áll apitott tauudijakat jótékonyezéiokru, és pet|ig ökraban Iván .t muraszom
bati tűzoltó egyletnek, Muyer Ignác/ a muraszombati klskedovó egyletnek 
adományozták.

— .Ta«“l*g«a* alikiy.iN muraszombati iirodulmi ellenőrt — mini. rész
véttel értesülünk — folyó hó U -áii nemi bales-t érte. A délelőtti órákban 
egyes fogatán jö tt hazafelé s a főute/áil szemköze jö tt vele k t más fogat, 
a un iyek közölt midőn elbújtatott. kocsija megakadván, megbokrosodott 
lova azt fe]fordította s ő a kocóbó! kiesvén, könnyű sérülést szenvedett.

— l ' ig y  v l i n é /.(<•(j a k  n k ö / .*é g ! h l r á h a t ,  hogy a varm gyem k 
1S81. évben kelt és a inilibzterium altul is jóváhagyott r. tideleto ertelmé- 
b -n miinbu |,iit. kos tartozik tavaszon gyümölcsfáit a kártékony hernyók
fé.-zkeitől .....gti<ztitani; amelyik tulajdonos ezt elmulasztja, azt a községbirú
köteles a szolgálóiénak l> jelenteni, s a szoigabiróság által a hanyag gazda 
50  frt'g  terjedhető péuzhüntetéssel fenyitüető.

I I iin v ó í m á s n a p já n  a muraszombati plébánia templomban Kollár 
Pét-r muraszombati káplán áltál tartott in 'gyár szeut beszedet u hívők m.gy 
száma, több mint 20() egyén hallgatta végig, de nem csak hallgatta, hanem 
a szó teljes értelmében gyönyörködött, épült épugy a tartalom, m.nt a meg
nyerő előadás tekintetében u szent nap mélfú.-agauuk t<djesen megfelelő szó
noki előadáson. Miiraszoiubatuuk a magyur nyelvet értő katholikus közön
sége ez alkalommal is tannságot tett arról, hogy a magyar isteni tisztelet, 
a magyar szentbeszéd nem egészen czéltalanul hangzik ei, s különösen, hogy 
az nem szói c-npán a templom üres falainak, mint azt lanuuk előző sza
mában a fissinai káplánsagra vonatkozó leveléb'n Correetor ur fe|emlit« tto. 
Sajnáljuk, hogy ezen igen tiszteit barátunk •--m |. h.-t. H. legalább saját
szemeivel győződött volna meg arról, hogy a ; .;,kent á r  s.teltek, mi
szerint a magyar isteni tiszteletet a liiv.k egyálltaaii nem látogatjuk — .íg y  
kissé erősen tévedtek. Óhajtandó volna, hogy a magyar s/enibes/édek ne 
csak mint eddig éveiikint négyszer, hanem többször is. legalább havon kiút 
egyszer tartatnának.

— ^ i i g y i I l i » * * & £ . Mint a Vasmegy i közlönyben olvassuk: Tónika
Adóit volt rogasóczi po-;. :i<< ,-ter e hó elsejére a szombathelyi kir. törvény
szék elé idéztetett egy elh i. inegi iditott bűnvádi kereset vegtargyalasáru. 
Dobráról, hol hivatalától löriéut felfüggesztése óta tartózkodott, be is jö tt 
Szombathelyre. A végtárgyalason azonban nem jelent nn-g, mm akarvau 
magát az esetleg marasztaló ítélet következményeinek kitenni. E h -je  óla 
egész f-ig  bolygott városunkban (t. i. Szombathelyen) lelkében a legsótét-bb 
gondolatokkal. Negyedikén a varos kapitányi hivatalhoz jelentés érkezett, 
lmgy a körmendi országút mentén elterülő ui»zőségeii egy agyoulőtt ember 
fekszik. A városkapitány két rendőrbiztossal és a városi orvo sai a helyszí
nén megjt lenvén, a szerencsétlennél talá lt iratokból és magánlevelekből i 
személyazonosságot megállapította, s övéit a megrendítő e-elról azoiimil ér
tesítette. — Temetése szerdán d. e. történt ;■ utas kamrából, hová a 
bulla orvosrendőri bone/.olás végett beszállni i l.-velef, melyben bor
zasztó tettét indokolta volna, nem liagyolt n . . Neje és két kis gyer
meke gyászolja halálát. A boldogtalan csak 3Ö eves volt. Mint tudva vau, a 
biinvizsgalat 400 írtnak a posta pénztar bői elsik kasztása, és a számadások 
meghamisítása miatt lett a múlt évben megindítva.

— A MKOinlmf lu*ly  i kir. törvényszék területén az összes járásbirő- 
Páíroknál 18b't*. évben a rabok eltartása 21 ezer 20l> frt és 8 krba került, 
beszedetett a felektől rabtartási költség és péuzbüutulés czimén 10 ezer 500 
frt, tehát csak felt annak mint amennyi az ország pénztárából kitizetve lett. 
Mimiig jajgatunk, hogy hova teszi az ország azt. a temérdek sok adót, pedig 
ha a fentebbi összegből az egész ország területére számadást csinálunk, hát 
egy lél millió vagyis 500 ezer írtra rúg. amit egy esztendőben csupán a 
rabok élelun zésére elköltiiuk anélkül, hogy ezt valaki az ország pénztárába 
visszafizetné.

*) Remlszaliiiy?? mondunk mi mindjárt: A kih.ígási büntető térvény GC>.
szakasza követi,•zóle,' intézkedik : „A ki hatósági engedély nélkül nyilvános lielvea vagy 
házról-liiizra koldul. va;y aki Ili éven alóli gyermeket koldulni küld: s aapi-r terjeiliiotó 
elzár,i-sál l.üiitotendó.- — Egyéb sem keli, e*ak eszébe jiisjou ezen §-us a csendór-ór- 
járatnak, midőn két ilyen szerencsevadászt lát. .Szer!;.

Bomácsi i zvünszki glászi.
— T is k im iz l io  k a p la i iK z l io  ineszto telko szpomínani Toplak 

eofil franczisl.ánus barúla je  JJagáry Fcrencz káplán od iázvétoga (Jyürgya
pri'jk gyani. Po tou) szkoncsávanyi uaucs praviti nej potrejbuo, ka tou z-
radosztjom uaznánye zenieino.

p a l t n k o  o i lá v a a y e  (merje) sztran pouleg szobocske imánye 
ino med szobocskomi ter/sezi sztojécsen pífcauyi jo miniszterinm politiskoga 
fóbirouva szkoucsávanye na illeszti nihao. potou ten sto v-8/.oboti de palinko 
stöo odávati, more imányi od tóga ár. ndo placsati.

~  ^aSaví»i*E!U *gyöva sztran premiuoncse leto april 24-toga duóvá 
derz sálion gyülejsi ju tüdi vöpovejdano bi Ion, ka vesznicze v-határi lezsécse 
potí notri zaszüdili morejo. Keszthely varasa prosuyo sztran je  gyülejs od 
piiszto, ka med Pápa-Süuieg-Kesztliely rejeuo zselezniczo na pomoucs naj 
válás 100 jeztTo i'aioski na pouszodo lejko gór zdigne.

— - Ib ib r n u to N z i .  Skrabán Iván ino Mayer Ignác/ z-Martyánec/ szó 
ete mes/te/ 14-tóga dnéva pri králeszkoj biroviji kak szvcdoc/.ke vöopítaui 
I i'í ino obszodnyene pejueze za tou szvedocssztvo s/o Skrabau Iván za szo- 
bocske fvi« rw-rkare, Mayer Iguácz pa na szobocsko máié deczé obrambiczo 
(kisdedovodi) dali.

— M c l z j jc r  a l v á s  szobocskoga goszpoczkoga kontrollejra kak 
z-sztálnon glá^zon csüjemo, ete mejszecz 13-tóga dnéva je  mála iiuszrecsa 
dojsla. Pr. d poudnévon szó sze z-ednin konyon prti doumi pelali, kak vá- 
rasi na eduouk pred nyih prídejo dvoaja drüga koala, nted sterimi da szó 
sze mijino pelali, szó zudenoli — kony sze zaszuguo ino je  nyih gór zkouli 
obrno, cd steroga szó múló bolezen terpeli.

— ó p í u i i i j i i a n s o  u v s k c  r i h í a r e  od vármegyőva sztran 18^1-ga 
let.i perneseno ino minisztériuma sztran tüdi na illeszti nibáno rendelüvanye, 
poul.’k steroga szaksi vért je  duzsen ua szprotelje szvoje szadveiio drevjo 
od gouszíiuecz doj szpnc/.ati, steri vért tou zuiuüdí, tisztoga jo veski ríhtar 
duzsen politiskoj biroviji notri glásziti ino od birovije sztráni de namüjden 
vért do 50 rainski kustigaui.

^ '  EÍ/.«“Brs/.lii p o m l e j l e k  s/obocskoj ezérkvi szó Kollár Péter 
szobocski káplán vogerszko predgo derzsuli, vecs kak 200 liidi je dokoucza 
pusziiisalo, nej szüino ka szó poszlfl.sali, liki veszelíli szó escse rávnok tak 
od l^jpoga iniprejdávanya. Szoboti té pont vogerszki jezik zuáiii czejli krs- 
cshiiiszki szó szveilocsaus/tvo dűli, ka vogerszka bozsa szlüzsba vogerszka 
p'.edga nej szploj brezi haszka, ino ka tiszto ne szlíso szamo czerkveuaa 
szteuaj. kak tou v-peivejsoin broji na tissinszko kaplaiiszko ineszto goszpou 
Cornctor szó gori opominonli. Zsao uam je , ka té postüvani mis priáteo 
ni'j tan na zmicsi mogo biti, dünok bi szi szvojimi öcsiní zagviisao, ka oni, 
st« ri szó nyaga tak szpoutili. ka vogerszko bozso szlüzsbo ne odijo, malo 
prevecs zablondili. /sdno bi bilou, ka vogerszko bozse [íredge nej szamo 
szak.se l.-to sfirikrát, liki vecskrát tüdi koucsimár szaki mejszecz eduouk bi 
sze obd rzsale.

— S/.3II21 s/.ehé lu o r e c z .  Kak vármegyöszki noviuaj cstémo, Tónika
Adolf pervejsi rogacsavszki postamester je ete mejszecz pervoga dnéva gór 
v-Szombathe|y zazváui bio prouti nyerni obderzseiion tárgyalási na szóiul. 
Xa Doubri. gde sze do szejga mao zderzsávao, je  odisao gór v-.Szombatliely. 
Na tárgyalás pu döuok nej odisao —  nej sze je  stöo vö djáti pc-rueseuou
szmidi. Od pervoga mao do strtoga dnéva je  Szombathelyi po várasi odo. 
Stertoga dnéva ;•• varaskomi kapitáni glász prisao, ka prouti kermeudiuszkoj 
ponti na uyivnj edeu sztreljeui cslovii; lezsí. Varaski kapitáu szó vcsaszi ■/.- 
varasknn doktoron ua ineszto sze pascsili, iuo od neszrecsnoga príuyeu der- 
zsáue píszma szó sze vcsaszi vö zpoutili ino rodbino szó vcsaszi z-rlászili. 
l’okop je v-szrejdo pred poudnévon bíla v-mertveszkou kámri, kama szó ga 
notri szpravili pouleg gór rejzanye. —  Píszmo pouleg steroga volo bi tou 
vc-íno, je  nej prisz. j  uilnio. Zseua iuo dvej deteti ga zsalüvajo. N iszrecseu 
je szamo 33 lejt Sztár bio. kak známo prouti nyerni je krimiuálisko gor- 
dávanye poulek 4 0 ) rainski zaprávlauye iuo ka je racsuue faliucsue pelo 
— notri dáni bilou.

— I*o«l S « o in h a ílic l,V A iz k o ii právdeuon sztouezi pri kral. birovi- 
jaj 1886-toga robovi sztroski szó 21 jezero 200 rainski ino 8 krov kostáii, 
sztoga je pá od I tiszt va na sztroske ino ua kastigo notri plácsauo 10 jezero 
500 rainski, tak je  szamo polojno telko kak je  z-or.-zácske kasze vöplacsano 
bilou. Vszigdár sze tonzsijo, kauia ország te j vnougi pejuez od porczijo 
•lene, ino esi sztoga racsuua ua czejli ország tak na pou m illió in , kakti 
500 jezero príde, szamo tou ka v-ednon let: na robe za sztrusek plácsati 
terbej, brezi tisztoga. ka bi tou stoj v-orszacsko kaszo uazaj plac.sajo.

_ T  M a,<  ,M| t ío r i i i e r k a n y e  zuámo, pred 100 lejtmi kak
ti 1787-toga^ leta tálcái czajt bio: April 17-toga vinlnyé, veco*r nnrzlo ino 
vő tér, — 18-toga v-nocsi merzuo vöter, znierzsnyeuo. viidnyé lejpo, — p l. 
tóga vndnyé premejnyeno, z-desgyou, — 2 0 — 21-toga szn.-jg 22 —23-toga 
vöter, merzle ivocsij z-mrazon, — 25-toga v-nocsi mraz. vuduyé toplo, — 
27— 28-foga nocsi merzla, vndnyé toplo, — 30-tóga oblácsuo] zadvecsara 
vecskrát grinleucza ino blínzkanve.

— preminoiicsi vilki tyeden edno noiics szó pr 
jeni üagáry Julianna kresinariezi kániro neszpoznaiii gorszkopali 
puhistvo 4 alcouv vijna vkradnoli. Mencsoszt ua czigánye jev.te.

— l ’ á l i k  c z ig á n y e .  Cseterics Veudel veski rihtar z-Ilalastó te
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— A m iiG  c j í j '  h iU 'lo y  t u d ju k  109 esztendővel
előbb, vagyis 1787. évb-n ilv n kor !>n.. tk-ző iddiíirás volt : április 17-én 
nappal, estve. z.urd hideg H/.él; l- '-á ü  é j j '1 , : szél kevés tagyiryal. nappal j
derült, 19-én nappal váltó .......  « , 2 . - 22 23 szeles
hideg éjek. Nevt's fagygyal, 25-en éjj'-i r  _‘vofi, a nappali derült, meleg volt. * 
27. 28. hideg éji k. nappal deriiP, un lég niőv«• 1, 30-uu felhős nap, délutáu | 
több i/.ben menydörgés és villámlással.

— i> ii| ;y *H árli6 (‘/.()u a nagy bét egyik éjjelén Makk szül. Bagáry I 
Julianna kői cMiiorosué kamrájának falat ismeretlen tettesek kiásták és min- I 
den élelmi szeré*., mintegy 1 aki* borát ellopták. A tett elkövetésével kóbor 
c/.igányokat gyanúsítanak.

—  I m iu -í  a  c * ig á t» .y o k . Cseterics Vendel halastói köz.ségbirót a na
pokban mikor reggel Nagy-AIizdóra gyalogolt, a/, útba eső erdőben megtá
madta 6 ezigiíny és tőle erőszakkal elrabolta 20 frt készpénzét.

T á t k v r r s z l u r r á l  h í r l i k ,  hogy nagypénteken estve három jő 
madár Búkkaljiu betörést kísérelt meg olt azonban az örködé gazda tö l
tött puskája fogadta őket, s mindnyája i megsebezve menekültek a lielyszi- 
nérŐl. Amint értesülünk, a tettesek az őri-szent;*-téri cseudőrség által elfo
gattak és a szentgotthárdi kir. jbiróság elé bekisértettek.

— A iiiu'i/ .ii.yai k ö z s é g i  i s k o l a  az utóbbi években annyira el
hanyagolt állapotba jutott, hogy abban a tan it'S  majdnem teljesen lehetet
lenné vált; ezen rendetlenséget megszüntetendő, kötelezte a m. kir. közok
tatásügyi minisztérium az iskolához l*< o^zioit Diukúc/., Musznya és Dolina 
községek lakosságát, hogy az iskolát helyre állítsa, amely helyreállítás szak
értői vélemény szerint 450 írtba kerülne. A nevezett községek túlnyomóan 
szegény lakossága nem bírván a szokatlanul nagy terhet önmagától fedezni, 
küldöttségib g gióf Széchenyi Tivadar ő méltóságához, a közügyekben tárad- 
lintlan képviselőnkhöz fi rdult, hogy a minisztériumnál némi állami segélyt 
eszközöljön ki szamara. A grót ur készséggel megígérte támogatását és igy 
biztosan mondhatjuk, hogy illetékes körökben el is fog követni mindent, 
hogy a miuiszterinm azon a különben is szegény községekre nézve majduem 
elvisolbotién terhet könnyíteni segítsen.

— A < V lső-**elr6< *z-ho< losi nugyei-ut tényleges építése a legköze
lebbi napokban fog megkezdetni; április 16-án volt künn szakértői mérnök 
vezetése inellett egy megyei küldöttség, mely az utat kihasította s annak 
irányát végleg megállapította.

— Háziállatok egészségi szabályai. A háziállatok egészségének legjobb biztosítéka 
a jiítai t.o ; ez többet ér a világ minden orvosságánál. Az állatok egészségét fenntartani 
sóskái fontosabb, mint a beteg állatokat gyógyítani, s e őzéiből sohasem volna szabad a 
következő szabályokat ügyeimen kívül hagyni: 1. .Mindig szabályosan kell etetni, időt és 
mennyiséget tekintve egyaránt; s"k állat attól betegszik meg, mert keveset kap enni, — 
némely pedig azért, mert túlságosan etetik; Ugyanezen szabály áll az itatásra nézve 
is ; a víznek tisztának kell lennie, mert a rósz ivóviz sokféle betegség csiráit hordja ma
gában, a tehenek tejét pedig el is ronthatja (De nem ám a boszorkányok rontják meg, 
mint azt egyik-másik vén banya szentül hiszi és állítja.) 3. Sohase dolgoztassuk az álla
tot túlságosan; rendszeres és mértékletes munkánál az egész éven át sokkal többet dol
gozik az állat, mintha majd tnlmunkáltatjiik, majd hosszasan pihentetjük Rendszeres 
munka mellett, az állat kevéssé lesz fogékony a betegség iránt. 4. Sohase adjunk rom
lott vagy penészes takarmányt. Ha penészes szénát vagy takarmányt kényszerülünk takar- 
mányozni, akkor apróra kell azt rágnunk és sósvizzrl megnedvesitenünk, vagy ami még jobb 
leforráznunk. Adjunk az állatoknak időnként sót is. 5- Mérges és egészségtelen anyagoknak 
a takarmányba belekeveredését lehetőleg kerülnünk kell. tí. Óvjuk lehetőleg az állatokat a 
hideg esőtől és hótól (például, midőn a szegény lovak órákon át a korcsmaajtó előtt ál
lanak, mialatt gazdájuk odabenn egyik litert a másik után ílritgoti). Különösen ne enged
jük állatainkat a nedves földre lefeküdni. 7. Minden nagyobb mérvű takarmány változta
tást csak lassankint eszközöljünk, különösen a szárazról való átmeneteit a zöld takar
mányra. 8. fordítsunk nagy gondot arra, hogy az állatoknak mindig elegendő friss leve
gőjük legyen. Az istálúkai mindig gyakran szellőztessük, mivel a romlott levegő beléleg
zése mindéin • ■* betegséget előidézhet. Beteg állatoknál — ép úgy mint a beteg emberek
nél — a ti.- ia levegő az első és leghatásosabb gyógyszer. 9. Ügyeljünk a legnagyobb 
tisztaságra; minden állat. ni"g a sertés is jobban tenyészik a tisztaság mellett; a tehenek 
bővebben tejelnek, a hízó marhák gyorsabban híznak és husiik is jobb. Az egészségükre 
nézve pedig a tisztaság a fókóretelmény. Aki e szabályokat folytonosan szem előtt 
tartja, az igen ritkán látja betegen háziállatjait.

— n c g l i h ú s .  A vasmegyei ált. tanítótestület muraszombati járás- 
hőre ez évi tavaszi gyűlését május hú 5-én délelőtt 9 órakor Tessanóczon 
fogja megtartani, melyre a kör tagjai, valamint a tauügy barátai ezennel 
ineghivutuak. Tárgysorozat: 1. Elnöki meguyitú-beszéil. 2. Gyakorlati elő
adás a természet tanból. Takács R. Istvántól. 3. „Mi módon lehetne a kis- 
dedóvoda eszméjét, mint a magyarosítás legfontosabb eszközét vidékünk vi
szonyainak megfelelőiig a legegyszerűbb alakjában az iskolák mellett meg
valósítani ?* ez. értekezés Kammerumyer Irma k. a.-Jól, 4. „Tapasztalatok a 
felnőttek magjarnyelvi oktatása körül." Előadja Kondor Ferencz. 5. Elnöki 
jelentés. 6. A számadás és a kör vagyonát felülbíráló bizottság jelentése. 7. 
Indítványok. 8. A jövő kürgyfllé* helyének, idejének és tárgysorozatának 
megállapítása. Kelt Tessanóc/.ou, 1887. ápril 8-án.

K o l o s s á  F e r e n c * ,  köri jegyző.
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— K-C4rÍJ!S.a» o«*-
zo Ml Bökni ja  V e i- mi m -s  u :• ' ■ '
véri *va püksa /.-•• <-ak l!;i Ul°

.ü li  c s i i i u z i i a  V4*« » »  MVUi't j:
csana bijla, ka tan zse «kor-m  vetüli szó nej 
pom ooti zavézali minisztérium souli 
ünu veszniczan dojpiszanen rendelüvanyi. 
ruiuski prislo. Tej vesznijez mesztancsarjo v-nájvezsen tilt  szí. s/*rm:.e/ke
iuo ucinreji) tou dopni-sai o,l Depnt»c/.iov *>*.> Orof b « c W n ,y  1 .-
,»d»r 0 - i .c k o g , .  K jO I-j.a L r „ *  R O r o , k .  b. pr. 
kákso orw uckn pomoucs za uyi.i TO » p '» « ili .  ililo»/tiy-n grot m  t-ra -  
dosztjov pomoucs i*bec*ali, ino lak zse gvQ.no lejko pravuno, 
deli vcsiuijo, ka miniszti rium 
meui de lia poniouc-. . . . .

— G o r u y M 'e t r o v c z l  llodos megyoszkn c/.es/.ta delo de te najbli- 
zsánye dueve zaonyena, ápr.l 16-toga dneva j • p-> í iuzsclejrs/.kou peláji 
edna im gyöszka komissia vüui bijla c/.es/.lo je  vö vrejzuhi mo tömi kraj
tüdi vö pokázulii. - .  . T

__S l já lK o  r c g u lo  hi/.si»i sz lv a .-s  ■/. I :*av j ». .Vi|i>oug»e ogvu-
sanye zdrávje hi/.sni sztvaréo je nyi dobro drzsánye; tou je  v. cs vrejduo od 
v szeg a szvejla vrásztvn. Goii ilrz anye hi/.sni sztvári zdrivja jo do./.ia zna- 
meuitejse, kak to betezsno zsivíno vrácsiti. 1 záto bi nigdar nej bilou szlo- 
bodno naszledűvajoucse djátke z-mis/.li piisztiti: 1.) \ szigdár reduo pol.í-
gnjmo, na vrejiuen i kriue kelikoszt gledoucs edeii doab; dos/.ta s t ári od 
tóga obetezsá, ka malo dobi jerzti. nistere pi z:íto, ár je pr-jk réd.i krmijo, 
2.) Rávno tá regula hvalá i na p.ijauyo gledo.icd. V o li  m >ro cúszta bidti. 
ár lagova voda dos/.ta donbi b -ieg.i klicze noszi vu szobi, mlejko kráv pa 
escse i s/.kvariti zná. (Boguio p i n -p *.c v.ir.j.* czoai,/raicie, ka.v tou ed ia- 
drüga sztára baba szvéto verje i potrdjiva.) N igdír ned-lajmo z-z ivin- 
csetoin prejk réda; z-redovnov i mertiic-lívov d> l ivnoszljov tán-l.i /.-ím  u- 
dos/.ta vecs odprivi kak c-i je  prejk réda zdelnnm, potom u i m  ny.11110 
pocsívati. Pri redovnoj delivnoszti de zsiviucse menye n.igibuo na beteg. 
4.) Nigdár ne polágajino s/.kvarjene, ali pis/.n vo kriue. Csi mim piszuivo 
sze non, ali krrno trbej polag.iti, t-eda na drouvno moreuio tou zos/.ekati, i 
z-oszolenov vödönv na vlazsiti, ali ka je  escse bougse. dőli popariti. D.ijnio 
•zsivilii gda te i szón. 5.) Paziti niámo. ka sze unj ne d krmo nezdrava i 
csemérua dugoványa ne zmejsajo. 6.) Kak je mogotuse variiuo zsivíno od 
mrzlogu dezsdzsa i szm-gá (dpi. gda nevolni konyi t i  v-őr szfcojijo pred 
dverami ostarije, podtem nyim tani uolri eden liter za tini drügiin prazui). 
Naimre nedopíisztmo zsivíui na vlazsm* zemlou dőli lé/.sti. 7.) Kriue vs/.ako 
vékse donbi premiuyávauye pomali dopriuásuimo uáiinre z-s/.ühe na zeléuo 
krmo prejk idejuye. 8.) Velko szkib obrnmo na ion, ka .uaj zsivíua vszig- 
dár zados/.ta csísztoga zráka má. Stale vszig.hu gousztokrát lüftajmo, geto 
notri odühávanye lagovoga zráka vszefelé beteg zuá szpraviti. — Betezsuim 
ezt varam je  — rávuo tak, kak betezsmm lödéin — prvo najbongse vrásztvo 
csíszti zrák. 9.) Pazmo na najvékso csisztoncso; vszáka s/.tvár, escse i s/.vi- 
nya sze bole krepí pri csisztoucsi; krave vecs dojijo, podkrmlávajoacsa inárha 
sze hitrej tücsi i tüdi bongse meszou zadábla. — Na nyi zdrávje gledo.ics 
je  pa csisztoncsa glaviia potrejbesina. Slo ete djátke nesztanonia pred vecsni 
drzsí, vu de rejtkogda vido szvojo zsivíno betezsno.

— m i l l i ó  palu< ‘x k  s z á jv íz .  Levelezőnk a következőket ír ja : 
J .  G. Popp dr. bécsi udvari fogorvos (Boguergasse 2.) a közkedveltségei 
Anatbérin-szájviz készitóje, ki e kitűnő száj- és fogkonzerváló szert mar 40 
év óta készíti, összeállította az ezen idő óta szétküldött, palaczkok statiszti
káját, mely alkalommal az eredmény 4,950.000 palaczk volt. Kevés konzer
váló szer létezik, mely oly megérdemelt elterjedésnek örvendett volna, mint 
e fogviz, mely ma már csaknem miuden distinguált család mosdószekrényé- 
nek kiegészítő részét képezi, mert rendkívül jó hatással van a fogakra és a 
szájra, meggátolja a borkő lerakodását, visszaadja a fogak szép színét, meg
gátolja a csontszút, csökkenti a fogfájást, konzerválja a foglmst, eltávolítja 
a rossz szájszagot, szóval: mindazon tulajdonságokkal hir, melyek kitűnővé 
teszik. Legtöbbnyire a dr. Popp-féle fogszappaunul vagy fogporral együtt 
használják, a mi kettős előnyt uynjt. De nem minden „Auutherin-szájviz" 
az, a mit igy neveznek. Számos utánzat létezik ily elnevezés alatt, sőt ha
sonló csomagolással és vignettákkal, melyek a valódinál olcsóbbak, mert 
míg a valódi dr. Popp-féle Anatberin-szájviz a törvényes védjegygyei a pa
laczkok nagyságához képest 50 kr. —  1 frt és 1 frt 40 kr.. addig a hami
sítványok olcsóbbak. Meg kell még jegyeznem, hogy a magyar orvosok és 
gyógyszerészek is nagyban előmozdítottak e szájvíz terjedését, mely minden 
gyógyszertárban, a fővárosban pedig Török József gyógyszertárában található.
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1W887' Árverési hirdetmény.
Alulirt kikfílfött végre■ha ó az 1881. évi LX. t. ez. 102 § a  

érteim, ben izeiméi közliiir- i. zi Imgy a murnszombati kir. járásbi- 
ró'ág 97.*. szánni végzése által Auhait/.cr Dávid dobroiiaki és Wiener 
Mór is fiai körmendi 'é  rehajtsiiók javára Dreissiger Antal sillinczi 
lakó-s el'en 1100 l.t és 350 Irt t/I-e es jníulékai köve elés erejéig 
elrendelt kiél. vegnIn. jtás alkalirn vii li róilng leloglall és 1417 frt 85 
kira hee.vült összes bolti czikkei. I . torai, konyha edényei, szarvas- 
marhái, lova, székire, es gazdi sági heruliázá:adiól álló ingóságok 
nyilvános ám  rés inján eladatnak.

Vv'x i r*e;ési.ek az 1007 sz. Ijkflldést rendelj végzés folytán a 
Ih Ívsz inén. vagyis elpen-s lakásán leendő eszközlésére 188 7 . év i  
á p r i l  23-ik . napji nak délelőtt 8 órája határidőül kiiüzetik, és

ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX. t. ez. 
107. §-a értelmében a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is eladatni 
fognak. Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX. tcz. 108. 
§-ába» megállapított feltételek szerint kifizetendő.

Kelt Muraszombat, 1887. é\i ápril hó 13. napján.

ZISKÓ GYÖRGY, kir. bírósági végrehajtó.

Mária-czelli gyomorcseppek,
julns hatású gyógyszer a gyomor minden bán- 
talmai ellen, és felülmúlhat lun az étvágyhiiiny, 
gyomorgyengeség, rósz szagú leheltet, szelek, sa
vanyú felböfögés, kúlika, gyomorhurut, gyomor- 
uégés, hgykö-képződés. túlságos nyalka-képződés, 
sárgaság, undor és hányás, főfájás (ha az a gyo- 
morból ered), gyomorgörcs, székszorulat, a gyo
mornak túlterheltsége étel és ital által, giliszta, 
lép- és májbetegség, úgyszintén arany-eres báu- 

tálmák ellen.
E g y  ü v e 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/.étklildési raktár nagyban és kicsinybe :

«  B R A D Y  K Á R O L Y
4 0  „.az ő r a n g y a lh o z .* *  c/.imzett gyógyszertárában k i r e i n z i c r h c i i .
©A Morvanrsziíjrban.

Kajóiató Muraszoinbatbaii: BÖLCS BÉLA gyo^ytárában a „Magyar Koronáim*.,* 
tfóy valamint az ország minden gv'gyszertárában (ír* ő-j n;,

Nyomatott Grünnbaum Márk könyvnyomdájában Muraszombatban.
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