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A közutak két oldalának befásitására vonat
kozó megyei rendelet. (Folytatás.)

Vaunak helyek, hol már a beültetés megtörtént, ezen fák ineg- 
liapyaudók továbbra is, a jövőben kipusztulandó!; helyébe azonban az 
njabbi beültetések már ezen rendelet értelmében, vagyis a feuntebb 
mondottak s/eriut kell hogy történjenek. (9. §.)

Rósz emberek voltak és vaunak mindig a világon, és igy lesz 
alkalmunk tapasztalni, hogy ezen intézmény meghonosítása sok aka
dályba fog ütközni, lesznek olyanok, kik csupa pajkosságból, mások 
kik boszuból a fiatal ültetvényeket kivágják, megrongálják, —  erre 
való tekintettel gondoskodott a vármegye, midőn kimondotta, hogy a 
ki az oly ültetvényeket megrongálja, 3 napig terjedő elzárással és 
2(» írtig terjedő pénzbüntetéssel íenyittetik; íenmaradván természetesen 
meg a tulajdonosnak azon joga, hogy a károsító ellenében teljes kár- 
térité.'t követelhessen (10. §.)

Mint feuntebb mondva volt, ugyan minden becsületes embertől 
megvárja a vármegye, hogy az ültetvényeket védelmezze, azonban 
első sorban a felügyelet kötelessége az ulibiztosra és utkaparókra vau 
bi/.va, akik szolgálatuk természeténél fogva leginkább ez utou vaunak 
s ezek minden megkárosítást, amennyiben az tudomásokra jut, szigorú 
felelősség terhe melleit mindazon község elöljáróságának, melynek ha
tárához a megsértett fa-ültetvény tartozik, mind pedig a szolgahiró- 
ságuak kötelesek bejelenteni. (11. §.)

A község elöljáróság az ilyen feljelentés folytán azután tartozik 
szigorúan nyomozni a kár okozóját, nieit amennyiben e tekintetben 
hanyagságot tanúsít, úgy a szolgabirúság részéről az elöljáróság fog 
büntetésben részesittetni. (12. §)

Ezen rendeletnek az egesz járásbani foganatosítása a szolga- 
biróságra bizatik. (13. §.) (Vége köv)

Helyi és vidéki hírek.
— i i a i i h á i i y l  tett Hajós Mihály alsú-lendvai ügyvéd

a legutóbbi zalaegerszegi megyei közgyűlésen, tudniillik Zalamegyében levő 
szláv elnevezésű községek neveinek megmagyarositása tárgyában. Az indít
vány az egész közgyűlés által egyhangú helyesléssel elfogadtatott és javas
lattétel végett egy bizottság küldetett ki es pedig Csertan Károly alispán 
elnöklete alatt Molnár Elek. I.uperszbek József, Koezeth Mátyás, Mocsáry 
János, 11 adó Mátyás, Hajós Mihály.

I Yasvármegyöszka zapoved: kak sze morejo ob- 
! csinszke potí na dvá kraja z-drevjom notri za- 

szaditi.
Fordította: KOLOSSÁ FERENCZ. (NadalUvanye.)

Jesztejo meszta, gde je zse drevje znaszadjeno; eto drevje sze 
i more niháti nadale, ali v-prisesztnom czajti gda vö s/poveszne de sze 
I zse pouleg ete zapovidi moglo szaditi, kak je vise povejdano bi-

lou (9 §.).
Lagoji lüdjé szó bili i jesztejo vszigdár naszvejti, i tak rao meli 

príliko viditi, ka sze eta násztava zsmetno obdomovincsa; bodejo táksi, 
ki z-szame noríe ali z-prevejdnoszti, drflgi ki z-csemerov to mládo 
drevje vö zoszekajo ali zpokvárijo —  natou gledoucs sze je várme- 
győv tüdi poszkrbo, gda je vőpovedao, ka sze táksi cslovek, ki de to 
drevje kvarüo, 3 dili more notri zaprejti i do- 20 brauiski postrufatí; 
zvüntoga escse itak vért jus má szvoj kvár iszkati prouti onomi, 
ki ga je vcsino. (10. §.)

i Kak je zse vise povedano bilou, vármegyőv od vszaksega po- 
1 stenoga csloveka csáka i zselej, ka to szadjenyé brániti more, ali 
| dönok je té goripazlivosz tidúzsuoszt vu prvon rédi na utbiztose i na 
I utkapáröve zavűpana, ki szó za szvoje szlüzsbe volo najbole na czeszti, 
j i tej vszaksi kvár, steri nyim naznánye príde, pod velkov odgovor- 
I ?^\ztjov morejo notri z-glásziti pri oue obcsiue oblászti, v-stere 

határi je kvár vcsinyeni, i pri birovíji tüdi. (11. §.)
Veska obiászt natou nolrizglásenyé more szigurno vőzvedávati, 

sto je te kvár vcsino, ár esi sze na veslto obitiszt vu tóm deli mauyoszt 
vöposzvedocsi, te de ona kastigana od birovije. 12. §)

Eto zapoved po czejlom járási birovija more nakonecz pripelati 
(13. §.) (Kouecz pride.)

Domácsi i zvönszki glászi.
— I l v á l c  v r c j i l u o  o p o n iíu a i iy e  szó Hajós Mihály lendaszki fis

kális na tou szlejdnyen vármegyöszkon gyülejsi gór perueszli; uáimre ka 
szu Zalavármegyövi szlisene szloveuszke veszuic/.e iména ua vogerszko prek 
deuejo. Oponiíiianye je  pred czejlou vármegyöszkon gyülejsi prejk zéto bilou 

• iuo ua tou gledoucs je  edua komissia vöposzlána, stera pod Csertáu Károly 
i viczispáuovoj ravuanyi sztojí ponleg Molnár Endre, Luperszbek József, Ko- 

czeth Mátyás, Mocsáry János, Gadó Mátyás pa Hajós Mihály.

TARCZA.
A pokol torkában.

Elbeszélés. (Irta LÁSZLÓ MIHÁLY-) Hatodik fejezet.
(Folytatás.)

Ötödször pedig soha meg nem vigasztalta a pálinka, hanem csak szo
morította, sárba keverte, gyúrta, odaverte a falhoz s míg a kutyákat reá 
uszította, a józan en.berek Jutottak tőle, mint a bélpoklostól.

Mondjam-e még tovább, hogy mit tett még aztán a pálinka?
Nos, hát kimondom, a mit az egész világ tud és három vármegye beszél!
A híres gazdát, Selymes Mátyást börtönbe csukták miut valami gyil

kost vagy lókötőt.
Mire aztán haza került, elpusztult a szép élet, s idegen lett a gazda 

a saját házában.
Nézzük meg az istállókat! hát a lovak miért nem nyerítenek? hol van

nak a szép paripák, kik nem is mentek, hanem tánczoltuk és nem futottak, 
hanem repültek? merre a czíiueres ökrök, a bótehér tehenek és az ezüst 
BZŐrit tinók?

Elvitték, eladták, elliczitálták, mert a templom pénzét nem találták.
A földeket is tiszedték, mert sok lyukút kellett betömni. |
A szerencsétlenség, mint a szakadó jégzápor, hullott Selymes Mátyás 

házára, csakhogy agyon nem verte a benne lakókat.
Ebes sáskák fölfaltuk miuden morzsát.
A lig maradt valam i; bizony még a gyerekeknek sem eleg élni.
Hej, ja j is annak, kinek a szenvedély ad tauácsot, s ki az italnak élve, 

nem törődik sem az örökkévalósággal, seui a famíliájával, hanem csak lak- 
mározik muzsikaszó mellett, míg végre egyszer csak elhallgat a czimbalom,
. víg c/.imborák rivallgása megszűnik és a hevítő ital keserűvé válik annak a 
t i  megitta.

így járt Selymes Mátyás is !
Selymesnek hívták, mert gazdag volt, és volt neki neve, becsülete,

TARCZA.
Vu grli pekla.

l ’ripovedka. (Piszana po LÁSZLÓ MIHÁLYI.) Sészti tao.
Fordította —r —r. (Nadalivanye.)

Ob pétim pa nigdár ga nej obveszelila palinkn, nogo szamo obzsalosz- 
tíla, v-blato zinejszila, k-sztejui porinola, — i da je  psze na nyega zbejsziia, 
trezui lidjé szó bejzsali od nyega, liki od grintavc/.a.

I  nadale escse naj právim, ka je  csinila escse pálinka.
Nos hát vöpovéin, ka czejli szvejt zná i troji vármegyőv guc9Ü
Glaszovitoga vérta, Selymes Mátyása szó v-temniczo záprli, kak kák- 

sega lüdomorcza ali konyszkoga tata.
Zatérn gda je  donion prisuo, opüscseno je  bilou zse vszc, i tüliinecz je  

pousztao, te vért vu lasztivnoj hizsi.
Poglednimo stale ! hát konyi zakói m-hrzseo? gde szó lejpi jahari. steri 

szó niti nej hodili, neg<* plészali i nej bej/.suli, nego leteli, hki fticza? gde 
szó roglivi jiiuczi, szuejg bejle kl'uve, i zláte diake teocsicxi i t< licze ?

Odueszli szó je , oudali szó je ,  z-liczitejrali s/.o je, ár szó ezérkveni 
pejnez nej najsli.

G ünte szó tüdi vzéli, ár je  doszta liikny trb<*ío zalüknyat.!.
Neszrecsa sze tiki tócsa s/.ipávala na hizso Selymes Mátyása, szkoron 

bi bújta vn onoj pribivájoucse.
Perovni konyicsi s/.o pojeli vszako drtino.
Komaj je  usztanolo kaj m alo; boguie je  escse deczi nej zadoszta 

uaj zúvéjo.
Hej ja j onomi, komi hotejnye dáva tanács, ki pitvilii zsivé, i uika né

mára inti z-vekivecsnosztjov, niti z-familiov, nego >■/.» szamo gosztí pri mu- 
zsiki, —  ed nőnk szamo gnri h<-jnyajo c/.imbole, krics vészéit pajdasov ob- 
nejmi. i zsgéc.sa pitvina brit ka bode onomi, ki jo  szpio.

Tak je obliodo i Selymes Mátyás.
Selymes (Szvilnuti) sze zváo, ár je  bogát bio, i ineo je  imé, postrnyé,



— T a l á l t  g y e r m e k . Rogasócz község bírája HajtJinyák György f. 
hó 15-én szolgáját Sbiill Józsefet az erdőbe küldötte levelet gráblálni. — 
Gondtalanul bandukolt a legény czéljálioz, s legnagyobb csodálkozására egy
szerre egy elnyomorodott 2 évesnek látszó csecsemőt talált az erdőben. — 
Jelentése folytán a gyermek még élve a község házához vitetett s megtar
tott nyomozás folytán kiderült, hogy a gyermek Tkáleez Teréz szerdiczai 
lakósé. Ez a szerencsétlen ugyanis előbbi években Felső-Szlávecsán Huber 
József szolgaiegénynyel egy házban szolgálván, azzal szerelmi viszonyt kez
dett, a mely viszonyból folyólag két gyermeke született. Eddigelé nyomorult 
keresményéből valahogy csak fenntartotta a kisdedeket, utóbbi időkben azon
ban szolgálatot nem kapván, méltányosnak és igazságosnak hitte, hogy egyik 
gyermekéről Huber József gondoskodjék. F . hó 12-én csakugyan megjelent 
Feiső-Szlávecsán Huber József gazdájánál s Huber távollétében a gyermeket 
ott hagyta. Huber f. hó 15-éig tartotta magánál a gyermeket, és ekkor az 
eruőbe kitette, a hol szerencsére még az nap megtaláltatott. Huber József 
Feiső-Szlávfccsáról megszökött s még eddig nem volt feltalálható.

— J ó  v áw ár. Teinliu Sándor kustanóczi lakós folyó i4-én több gra- 
dist’ ai lakósnak fát adott d  erdejében 30 írtért. Az alku megkötése és a 
pénz felvétele után természetes egy kis áldomásra is szükség volt, mert hát 
ha .nélkül a vétel nem járna szerencsével? Teuilin persze örömében a jó 
vásár léiéit gondtalanul beszedett a lőréből, s megittasodván, haza menet 
közben az erdőben elfeküdt, hogy ott fáradalmait kialudja; — felébredvén 
azonban, azon keserű tapasztalásra jött, hogy nem csak mámorát fejéből, de 
a 30 irtot is kialudta —  zsebéből. — Ellopták-e, elvesztette-e, nem tudja 
megmondani.

— K o r o n g ,  Ssevetah ócz éa  C s e r i ie c z  községek kath. lakossága 
ő méltósága a megyés püspök által még a múlt év első felében a vármegye 
hatóságával egyetértőleg hozott határozattal kötelezve lőnek egy 2 osztás
ival bíró kath. felekezeti iskolát Szvetahóczou felállítani. Múlt évi június
ban nevezett községek képviselő-tostülete előtt ezen határozat kihirdettet- 
vén, annak végrehajtását f. évi tavaszig elhalasztani kérték. F . hó 18-ára lő
nek ismét összehiva Gáspár Ferencz muraszombati plébános által, a midőn 
előttük az egyházi hatóság leirata, melyben a felállítandó iskolára vouat- 
kozó költségtervezetnek beterjesztésére felhivatnak. Felolvastatott, megma- 
gyaráztatott, azonban azok egyhangúlag megtagadták az építkezésbe bocsájt- 
kozást. Szomorú dolog, a midőn három oly község, amelyben közel 200 
tanköteles gyermek van, és amelyuek lakossága rendes körülmények közt a 
vagyonosabbak közé tartozik, gyermekei neveltetésének magasztos ügyét igy 
fogja fel. Pedig tudniok kellene, hogy a megyei püspök Öméltóságának az 
iskola felállítását megrendelő határozatát többé már semmiféle hatalom meg 
nem változtatja és ba szépséges utón el nem készíttetik, felépitteti a ható
ság az említett községek költségére, pedig ez esetben mégegyszer annyiba 
kerül, mintha maguk hozzálátunk lassanként a dologhoz. A tégla és az 
épületfa képezné a kiadás egyik legnagyobb hányadát; téglát vethetnének 
maguk, épületfát — legalább részben —  adományoznának a járásbeli uradalmak, 
ezek mellett ott van Kladziwának 1000 frtos nagylelkű ajándéka és amit még 
egyéb utón összeszedni lehetne. Gondolják meg a nevezett községek veze
tői, hogy ezzel a haszontalan ellenállással nemcsak lelketlen.séget tanú
sítanak gyermekeik iránt, akik télviz idején két óra hosszat kénytelenek 
gyalogolni, hogy az iskolába jussanak, hanem ostobául is gazdálkodnak; 
mert — mint fentebb említve volt — ha végrehajtási utón a hatóság fogja 
megépíttetni, mégegyszer annyiba kerül, mintha maguk néznek a dolog utáu.

— P e t r ó l e u m - f o r r ó s  M u r a k ö z b e n . W . Oflhuheim Singer & 
Comp. bécsi ezég a bánya kapitányságtól kutatási jogot uyert és ennek 
folytán szakértő mérnök vezetése melleit Pekleniczáu kutatások eszközöltet
nek, s amint az eddig talált anyagból következtethető, petróleum forrásra 
akadtak. A petróleum minőségének megállapítása czéljából a bécsi vegytani 
intézethez több hordó anyagot küldöttek vegyelemezés végett. Jeleub-g még 
csak egy fúrás eszközöltetett, de miután a talaj elegendő anyaggal bir. e 
hó folyamán még két forrást nyitnak s a nyár folyamán gőzgépekkel fog
ják a munkát folytatni ; az ehez szükséges épület..két már készítik, s rövid 
idő múlva egész petróleum-telep fog fciiuállaiit Pukleaiczáii. A munka é jje l- 
nappal szakadatlanul folyik. Jeleuleg 2 0 —20 ember van napoukéut mun
kában, egymást felváltva. Kilenczvenháro.u méter mélységre hatoltak le s 
már 56 méternél petróleum anyagra akadtak. A petróleumot kutató ezég- 
nek megbízottja Neuman Mór Csáktornyái kereskedőezég, a munkálatok 
vezetője Gould angol mérnök, aki e téren szakember s legutóbb Romániában, 
előbb pedig Galic-ziában fedezett fel petroleum-forrásokat. Ha ezeu vállalat 
sikerül, ugv biztosan számíthatunk arra, hogy Muraköz képe már a legkö
zelebbi jövőben megváltozik, mert petroleum-forrás vasút nélkül a lig  kép
zelhető, ez pedig Pekleniczán nincsen; ez esetben a körraend-csáktornyai

— X A jíInveii©  « le jtc . Rogacsavszki riftar Hajdinyák György szó 
*te meiszecz 15-toga dnéva szvojega lápeza Sbfill Józsefa v-loug poszlah 
liszke grablát. Láp. ez ie brezi szkerbí tá pnsau ino na velko csudo ednok 
szamo 2 leti sztaro drouvno dejte u.íjde v-loug. Na te glasz ie dejte escse 
z s ív ü  veskomi riftari odneseno, gdo sze vö zvedlo. ka dejte Tkalecz Irerze 
úszta Szerdicze. Tá naszrecsua dekla je  pervejsa leta na Goruyi-özlavecsi 
pri eduoj hizsi z-Huber Józsefon vkuper szliizsila, zsuyin sze szpoznala, od 
koga ie tüdi dvej deteti dobíla. Do szejga mao je  dejte zsmetno mkak gór 
hránila, ali zdaj zse te szlejdnye dnéva je  meezto nancs ne, dobíla. szí rnisz- 
lila, ka edno dejte náj Huber József hráni. E te  meiszecz 12-toga dnéva je  
na Gornyi-Szlávecsi pri Huber Józsefi eduo dejte tan mbala. Huber je  dejte 
do ete meszecz 15-toga dnéva tan derzsao, te pa vö v-loug odueszlo, gde 
szó escse tiszti dén najsli. Huber József je  od Gornyi-Szlavecs odszkocso 
ino do szega mao szó ga escse nej gornajsli.

— A z i ijo n c z o z ó s  f. hó 23-án Muraszombatban is megkezdődött; 
22-én estve érkezett meg a bizottság, melyben a hadsereg részéről H a n z  
őrnagy, a vármegye részéről E r n u s z t  József megyei aljegyző elnökölnek. 
Hiszszük, hogy a jutalék mint mindig, úgy az idén is bőven kikerül.

—  S t e l l i n g a  sze v Szoboti ete meiszecz 23-ga dnéva tüdi zacsnola, 
22-ga je  komissia prisla, v-sterom od vojznoga sztráni szó Hanz major, od 
vármegyőva pa Ernuszt József vármegyöszki notárus kak prejdniczke. Misz- 
limo kak vszigdár tak letosz tüdi vönametávanye vö prijde.

_  14r ó iig , NzvelalióOK i i 's e r o s z k u  obcsine, ti tain bodoucsi ka- 
tholicsanszke vere od milosztiviioga püspeka telikájse od vármegyöszkoga 
hvladársztva zse preiuinoucsega leta pervi fertao szó zapoved doubili vu 
obcsini v-Szvetahovczi eduo soulo 2 klasszusom gorposztaviti. Preminoucsega 
leta meszecza Ivaiuscseka je  tón zrendelüvanye pred veskimi naprejhodé- 
csimi vörazgiaseno bilou, tóga doperoesenyé szó proszili do etoga leta szpro- 
t0jja , — ete meiszecz 18 dén szó pa od goszpon Gáspár Ferencz szobocs- 
koga plebáuosa vküp pozváni bili, gda je  pred nyimi od ezérkevne visesnye 
oblászti dőli poszlau popiszek gór precsteti, ka solszki plán i kolko de ko- 
stala rac8uu morejo notri dati, — tou sze nyim je vö precstelo i raztolina-
csilo, ali oni szó z-ednim grloin prouti povedali, ka nedo soulo dali réditi. 
Zsalosztno delo, gda tákse tri obcsine gde 200 deczé j«‘Szte za soulo valou, 
stere obcsiue sze med te pri uiocsnejse racsunati dájo, — za szvoje deczé 
vcsenyá volo na tou uika ne dájo i tou tak naleczi primlijo gór. Pa bi 
mogli zDati, ka milosztivuoga püspeka ono zrendelüvanye. ka sze souia more 
gór napraviti tam, niksa moucs ne pr .obrné, i esi z-lepim nedo dáli gor- 
napraviti, ta visesnya obiászt na oni obcsiu sztroske dá goruapraviti i teda 
de je  escse eduouk tolko kóstáló, pa bi tou delo szarni lehko poraali zacs- 
noli. Czigeo i lejsz bi náj vecs kostao, c/igeo bi lehko szarni uapravili, lesz 
bi nyim pa vn járási bodoucsa goszpoda sztála senki dáia, tü jeszte goszp. 
Kladziwa senk 1000 frt, i koliko bi escse v-driigi mesztaj vküp oprosziti 
mogli. Naj szi premiszlijo oni obcsiu voji, ka sztem prouti povejdauyeiu 
gresnoszt vadlüjejo prouti szvojoj deczi. stera náiinre v-zími v-vurazi, po 
voudi 2 vör dalecs peski vu soulo more boJiti, uego nouro szi premislávajo, 
ár kak je  zse zgoraj povedano, cd  de visesnya obiászt soulo z-szilov i /.- 
t-xekicziov dála deluti, oua de escse eduouk tolko kostala, liki esi bi jo  
szarni delali i za del.nn glédali.

— P e t r ó l e u m a  v r e l in i i  v -M e z * ia m iir ji . W . Offjnheim i nyevi 
companiske z-Becsa szó od báuszke kapitauszke oblászti jns doubili, na stero 
gledoucs pouleg eduoga ra/.metega inz<el*ra ravnaiiye na Pekleniczi iscsejo 
i zgrüntávajo vretiuo, i kak sze kázsu, vüpmye m.íjo na dobró petrolenm- 
szko vretiuo prido. Ka káksi de té petróleum, szó v-B<*ci zse vecs lagvov 
z-ouoga poszlali na zgrüntávanye gledoucs. Do szega mao szó szanio edno 
vretino uaisli, ali da on falat zemlé zadoszta táksega vu szebi zderzsáva, 
escse ete meiszecz dvej vretine odpréjo, v-letj pa z-masini do dalé delali, 
tam potrejbuo hrambe zse gór posztávlajo, za eden krátki czajt czejli pet- 
roleumszki tekáj bode na Pekleniczi. D.-lajo uoucs vu dné. Vszák dén ji  v- 
delo sztoji 20 lüdi, zse szó na 93 inetrov globoko prisli. i pri 56 metri 
szó zse na petroleumszko vretino prisli. — Ki petróleum dájo iszkat-i, oni 
v-Csakovczi Neuman Móra inájo za voja, ki pa delo ravna, on je Gold au- 
gluski inzseler, ki tou rázná, naj obszlednyim je  v-R tináuii prvle pa v-Ga- 
liczii zgrflntávuo tákse petroleum.szke vretine. — Csi sze tou delo szrecsno 
doperneszé, teda zagvüsno lehko rac*unain<> na Ion. ka de Me/.samnrje kak 
náj pervls vu prísesztuom nacsi vöglédalo. ár p-troleuinszka vretina brez 
zseleznicze nede inog la biti, tou je  pa na Peklenicze u ik a j; v-tom táli ta 
Körraeudinszka-Csakos/.ka zselezuicza pa uonvo moucs dobi i teda mi Szo- 
bocsanczi ne homo dalecs sztáli. ka tak zselejnye nase sze szpuni, (Tou je 
náj véksi zrok. ka szamo zselejmo, ali zvlin Gróf Széchenyi Tivadara nika 
ne vcsinimo. Brodnik) ka sze doperneszé. * I

esze és hite, s most semmije 9incs, csuk a kiáltó uyo.ujrúiág és az átok 
szürke fején.

A szegény kis Évinek visszaadták a karikagyűrűjét, mert ilyen ember 
leányát csak uem viszik a menyegzőre!

En Istenem, hogy hervad, hervad szegényke, eszi a bánat gyönge szi- 
veeskéjét, s nem szól. mert csak sírni tud.

És mivé lett Pista, a nyalka Pista, ki gavalléros gyerek és n leányok
nak is nagyon kedves volt! Hej, hogy szerette Böskét, a Zúgó Márton leá
nyát, hogy összeillettek, nem volt párjuk bárom vármegyében s most mit 
csiu il Pista? Iszik a korcsmán, lop a mit tud, a csak akkor szabad, mikor 
kieresztik az árestomból.

Hát Selymes Jóska a szálas szép legény hova le tt?  Két hónapja meg
késelt. valakit, s most ott ül abban a sötét épületben, honnan édes apja 
Selymes Mátyás kiszabadult.

Es uiit csinálunk a többi gyermekek: a gazdag Selymes Mátyás gyerekei?
A kemeueze mögött, piszkos pokróczon ftküsznek, s éheznek, sírnak, 

siruak egymásután; a Feri, a Péterke, András és Zsuzsa a kis aprószent.
Mikor még a gazdag Selymes Mátyás gyermekei voltak, akkor volt va

jas kenyér, méz, édes gyümölcs, fehér kenyér a nap minden órájában ! de a 
mióta a „senki* gyermekei, azóta a fekete száraz kenyérnek is megörülné
nek, csak kapnának a szegény teremtések!

Még itt sincs vége Selymes Mátyás históriájának, — mert most füle 
hallatára megzörgetik a háza kapuját és tüzlármát kiabálnak.

Micsoda lárm a? mi történt H vasvillás emberek futkoznak az udvaron 
s egyre kiabáljak :

— Hej Selymemé, Selymesnél hol a Pista fia? hova dugta azt a kor
hely csavargót? Teremtse elő, adja ide! gyújtogatott! fölgyújtotta Zúgó 
Márton maimat.

Zsuzsa asszony a lármára tántorogva kibotorkált az udvarra, s kezei
vel integetett, hogy nem tudja, merre bujkál Pista fia.

— Mit. uem tudja hol van ? — kiáltottak az emberek. —  Bizonyosan 
elbújtatta. Kötözzétek meg «zt a gonosz vén teremtést, hadd feleljen «jvö- 
uyörü fiáért.

És a szegény, szerencsétlen asszonyt megkötözték. (Folyt, köv.)

pamet i verő, i zdaj nika nejma, li szamo kricsécso nevolo i preklésztvo na 
sz.-jroj glávi.

Nevolnoj máloj Ejviczi szó nazáj dáli prsztanek, ár etaksega csloveka 
csér nedo pelali na gosztüvanye!

Bozse moje, kakda povehnyáva, povehnyáva szirouta, zsaloszt nyoj pre- 
bíva na gyingavom szrezi, nika neguesi, ár sze szamo jó n k a t zná.

I ka je  pousztáo Pista, ta lejpi Pista, i ki je  gavallér, ki je  deklinam 
jáko drági bio. Hej kak je  lübo Orzso, Zúgó Mártona csér, kak szta sze 
glihala, nej szta méla pára vu trej vármegyövaj, i zdaj ka csini P ista? P ijé  
vu kresrni, krúdne ka zná, i szamo teda je  szlobodon, gda ga vöpüsztio z- 
áristoma.

Hat Selymes Josko, dugi lejpi legén gde je  ? Dvá mejszecza je, ka ie 
nikákoga zrejzao i zdaj tam szidí vu unom kmiesiiom zídi, odket sze uyegov 
ocsa Selymes Mátyás vöoszloubodo.

I ka csiui óva decza: bogátoga Selymes Mátyása decza?
Za pecsjov ua zamázani koczaj b zsí. gladüje. jouese, jnucse za en-drü- 

gini: Ferko, Tricsek, András i Zsüzsika. te méla drovua szvetícza.
l)a  szó escse bogátoga Selymes Mátyása decza büí, teda je bio escse 

mouceecz, kriih, méd. szód, kalács vu szakoj vöri dnéva! ali od steri mao szó 
„uikoga* decza, od tiszti mao bi sze i csaruomi szühomi krühi obveszelili, 
szamo da bi doubili, nevolna sztvorejuya.

Escse ni éti je  nej konecz Selymes Mátyása historii, ár rávno zdaj 
nyerni rogátseo po vrátaj tak ka szám csője i ogen kricsijo.

Ka za lármo ? ka sze zgoudilo? z-zseleznimi ruszojami lejcseo lidjé po 
dvori i na edno kricsijo :

— Hej Selymicza, Selymicza! gde je  Pista szin ? kama szte szráuili 
tóga korbelya, klánt usa ? Naprej z-snyim zdaj, sze ga d á jte ! Vuzsigao je, 
vuzsigao je  Zúgó Mártona mlin.

Zsuzsa zsena je  na lármo presztragena vö prisla na dvor, i z.rokámi 
kívala, da uevej, gde sze szkríva Pista szín.

Ka, uevej gde je ? kriMuli szó lidjd, Gvlisno ga sv.ki-ila. Zvézste tou 
I sztaro liltdo Bztvorejuye, naj raesun dáva za lejpogu szrojega sziná.

I nevuluo, ueszrecsuo zseuo szó zvézali, °  (Nad. pride)



▼asut kiépítésének eszméje ismét kezd életrevalós ígot nyerni, — s akkor 
mi muraszombatiak sem állunk messze annyi sóvárgó óhajtásnak (Az a leg
nagyobb baj, hogy csak óhajtunk, de az egy gr. Széchenyi Tivadaron kívül 
semmit sem teszünk. Szerk.) valósnlásához.

— (■'YillioH o& gut követett el folyó hó 16-án Kolossá József tótlaki 
lakós Halaicz István (Makoter) 42 éves, egy ottani földmives elleneben. — 
Balaicz István ugyanis inár hosszabb idő óta elhanyagolta esi lóriját, a korcs
mában töltötte napról-napra idejének legnagyobb részét, s in.dón ittas álla
potban haza került, természetesen gyakoriak voltak a család köreben a ve
szekedések, verekedések. Balaicz Istvánné férjénél jóval fiatalabb lévén, kü
lönben sem nézte jó szemmel a részegségben házsártos férjét és m ára  múlt 
évben biztat gáttá Kolossá Józsefet, akit Balaicz, mint leendő vejét. már ré
gebben házához vett, hogy pusztítsa el férjét, aki csak pazarol s egyebet 
sem tesz a háznál. A legény már a múlt hetekben készen volt tervével, s 
már 13-án várta töltött pisztolylyal az erdőben a korcsmából hazatérő Ba- 
laiczot, ekkor azonban az egy pajtásával menvén, a terv meghiúsult. Szom
baton niég délelőtt eltávozott és pedig a család szidalmazása közben B a 
laicz a korcsmába és neje, mint mindig, ismét unszolta, biztatta a leendő 
vöt, hogy estefelé lesse meg Balaiezot és végezzen vele. Este, midőn besö- 1 
tétedett, Kolossá csakugyan magához vette a pisztolyt s a korcsmából ki
jövő Balaiezot meglesvén, a mint az a korcsma udvaron a ganajdomhra ré
szegen ledőlt, háta mögé lapozván, a pisztoly mindkét töltését oldalába lőtte.
A halál azonnal bekövetkezett. —  A esendőrőrjárat már vasárnap reggel a 
községbe érkezett s a tetteseket, dtszolgáltatta a vizsgálat vezetésével megbí
zott Saáry József ajjárásbirónak. Mimikét vádlott töredelmes és beismerő 
vallomást tett.

— i i c á e r ó c z r á l  kapjuk a következő értesítés t: Már számtalan ke
serű kiiuyet facsartak ki a gaz tyúk-tolvajok járásnak külöuben szegény 
lakóinak szeméből, kiknek nem egy fohásza szállt Istenhez mint legigazsá
gosabb bíróhoz, hogy a nyomorult gazembereket, kik őket az egész téli 
egyetlen pénzforrástól, melyet nekik a ha rom ti nevelés nyújt, megfoszszák, 
büntesse meg. És az igazságos Isten büntető keze előbb-utóbb éri utói a 
nyomorultakat, kik a szegény nép verejtékén munka és gond nélkül köny- 
nyeluiüeu hízunk. Meg vannak ők átkozva és minden csepp és falatjuk, me
lyeket táplálékképpen magukhoz vesznek. —  A nép folytonos izgatottság
ban vau, mert soha sem hajthatja nyugodtan álomra fejét, hogy csekély 
szerzeményeiért ne aggódnék. De nem is csoda, mert az éjjeli ragadozók a 
legnagyobb óvatossággal, sőt vakmerőséggel űzik alávaló mesterségüket. 
Feltörik a legerősebb zárakkal ellátott kamrákat és baromfi-ólakat, s nagy
szerű zsákmányaikkal nyom nélkül tűnnek el. — Szodrsinczou, daczára an
nak, hogy a tolvajok már számtalanszor ugrattattak meg, f. é. március 1-éu 
a tanító tyukkamráját ürítették ki 15 db válogatott szép baromfival, s ugyan
azon napon 64 db lopott baromfit adtak el. Ápril 7. Vrtics Lipót szodesinczi 
szegény asztalost nyomorítottak meg; múlt hétfőn Szapács István és Siukó 
József kamráikban hatalmas zsákmányokkal, sót ez utóbbinál lakó különben 
is teljesen szegény és jóformán munkaképtelen zsellérének összes élelmisze
reivel megrakodva, odibb állották. — A megrögzött gonoszok ezekkel nem 
elégedve meg, még egy tyuk-ketrecz megtöltésére indultak Frankóczra, Pü- 
vár Iván és Saruga Istvánhoz. így kedves terbökkel szerencsésen kereket 
oldottak. — Regedében betérvén Mosztlioz, reggeli után azon kéréssel for
dultak a vendéglőshöz, hogy szíveskedjék „portékájokat" az érkezendő 
bármely tyukász szekérrel a vasúthoz vitetni; ők előre mennek. — Történt 
pedig, hogy ugyanaz nap Linzer Pál, fraukóczi hátas t -ukász. tojásokat vitt 
a vasúthoz s éppen Piivar Iván, károsult gazda volt fuvarosa. Ok is előbb 
beterellek Mos/.thoz, kinek — előterjesztett kérését készséggel teljesítve az 
eiuiitett 2 ketreczet felteszik a szekérre. A ketreczen pedig ez áll;Gom bócz 
József Hidegkút, 28. házszátu. — És most Püvár uram 8/öruyüködéssel 
veszi észre a saját kakasát. — Kifakadásaibau csititja Linzer, hogy a tol
vajt hallgatással lehet megcsípni, de lármával nem. — A vasúton átadják 
tyukász-gazdának a tojásokat, s ezután — oda lép Gombócz József hideg
kúti hátas-tyukász és felesége a két tömött ketrec/.czel. A hosszú komédiá
nak az lett a vége, hogy tyukász gazda a lopott baromfiakat el nem fo
gadta, Püvár pedig azon módon haza vitte Frankóczra, hol is a s/.odesinczi 
és fraukóczi gazdák megismerve saját szárnyasaikat, a tok. szolgabiróságnál 
azonnal jelentést tettek. Hiszsziik, hogy a tolvajok kézre kerülnek és a b. 
törvény szigorával sujtatni fognak, f ia  az ily isteuteleuek heteukint átlag 
csak 50 db tyúkot lopnak, ez éveukiut 2ö00 db, és átlag dbját 50 krajezár- 
jával számítva, 1300 írt évi jövedelem. Ez pedig minimum. Mert az ilye
nek heteukint 150 sőt 20U baromfinál is többet lopnak, és pedig minden 
éjjel felváltva hol Szodesiuczon, Frankóczou. S/.kakóczon, Krajnáu, Dedon- 
ezon, Sztrnkóczon, Gedeiúczon, Pollánczon, Zsetinczon s i. t. 40, 5 0 —00 db 
baromfit, melyeknek nagyobbrésze állítólag mind Hidegkút felé vándorol. 
— Szodesiuczon múlt szerdán ismét tyuklopási kísérletet tettek O m á r 
Istvánnál, de sikerült a tolvajokat elzavarni. Ha összehasonlítjuk a tyúklo
pásból származó temérdek kárt azon csekély „haszonnal", melylyel a hátas 
tyukászok vidékünk kereskedelmét élénkítik : a nép közóhaja méltán teljesí- 
tendőuek látszik, miszerint a hátas tyukás/.ok házalása tiltatuék be, s ez
zel közmeggyőződés szerint, — a tyúklopásoknak is vége szakadna.

— I w k o la ü g y . Általános vidéküuköu a pauasz, hogy iskolakötele
seink pásztorkodás, szolgálatba állás s kisebb mezei foglalkozások miatt az 
iskolából kimaradnak. Miután az úgyis lazán kezelt mulasztók büntetései 
eredményre éppen nem, sőt inkább sok kellemetlenségre szolgáltattak okot, 
s eddigi tapasztalatok nyomán nincs kilátás arra, hogy főleg 4., 5. és 6-ik  
osztályba tartozók — tehát a legszükségesebbek —  a bejárásra kéuyszerit- 
tethesseuek, alulirt a köréhez tartozó iskoláknál a vizsgákra következő sor
rendet állapította meg úgymint: Domonkostán ápril 24-én délután. Felső- 
Petróczoo april 25-én délelőtt. Saalban ápril 26-án d. e. Tótkereszturon 
ápril 27-én d. e. Puczinczon ápril 28-án d. e. Bodonczou május 1-én d. u. 
Felsó-Szlávecsán május 2-án d. e. Tút-Moráczon május 8-áu d. u. Magában 
értetődik, hogy a folyó évi szorgalomidő ezzel korántsem szüntettetik be, 
hanem oda módosittatik, miszerint a tanonezok naponta délelőtt 10 órától 
délután 2 óráig, a törvényben előirt idő leteltéig bejárni kötelesek. Melyek
ről az, illető iskolaszékek s tanügybarátok ezennel értesittetnek. Egyúttal, 
miután ezen hírlap utján a tótkeresztnri iskoláról tévesen a többi közt az 
lett köztudomásra hozva, hogy ez „ázsiai állapotban" volna, azon névtelen 
czikke/.ó s kik neki tán hitelt adtak, kellő meggyőzódhetés szerezhetése 
végett ezennel a kitett napon tartandó nyilvános vizsgára meghivatnak. 
K elt Tótkereszturban, 1887. ápril l6 -áu . B e r k e  János alesp.

—  C n e s z tr e g e n  folyó hó 15-én este borzasztó tűzvész dühöngött, 
amely valószínűleg vigyázatlanságból keletkezett. A tűz 8 óra körül tá
madt és még a hajnah órákban is látható volt sárgás-vörös fénye az ég
boltozaton. — Leégett 24 lakház az összes gazdasági épületekkel együtt; 
a kár 12 ezer 172 ftra lön becsülve, melyből 8585 frt mutatkozik biztosítás 
által fedezettnek. A tűzvésznek emberélet is esett áldozatul, amennyiben 
László Rozália 50 éves, és Csiszár Karolina 5 éves gyermek benégtek ; eze
ken kivíil hárman súlyos égési sebeket szenvedtek. Ben veszett 23 db marba 
és sertés; a szerencsétlenek nyomora valóban szánalomra méltó.

— Jlo iv sz tv o . Ete mejszecz 16. dén je  K o l o s s á  József z-Tórlaka 
B a l a i c z  Stevaua (Makoter) ki je 42 1-ti sztár bio. rávuo v-Tótlaki doli- 
s/trejlo. Balaicz Stevon je /.se dugi czajt z-timi s/vojimi nej dobro zsivo.
dliévov szvr .Í‘* véksi tan vu kic- ni t.i r»t 0 0 l gda j-  v p í I . zti kdoiui
pi 8 IO, »/,'• ,e ■/-timi szvojim nv"tk 0 i i I j ' d«-rz.sao. B laic / St ■van: tiivá-
ri' °/a j«  d iszta nibij-SH ed Szvojga liiv.i i vak je  tűd z-l jpim i.yega
V>( itl nej uogl

ssa
1 11 áj Üde vu pia inszt Ona ■ zse vu 11 H inni uesi m leti

rata la Köb József a, steroga j • B , aicz ki k z.eta zse lavn > k-s z.vojmi
hn mi vzéo uai uvénoga tüvári'a prep rá vi ki szmio Z.api ív la i di go ne
CSI ií pri lii z.si. — Té decsko je  z-st vu ti re 11 immesi tym ni gotov 1.10 z-
sz.\ojim nak aue lynii — i zse 13. duóvá •■ti ga me.sz.eeza g ' j" vn gouscsi
CSi kan, ka gda le Balaicz szkresm doniOll .otr vaO. nyega tani z.-pi ztolov
du i sztrli, üli teua je  Balaicz z. p a jó a som SZVojim sou de inon t mi je  nej
ItlOgao dopr nes/.l i. V-S/.oboto je zst prep ddi 0111 od (1 ou ni a di>a ) v-l
Z - l ..likim g 1, nyegva tüvárisic /.a ka V. Z.ig( ár tűk zdie tiidi ráta .1 Kö
Ion ka gi naj vecsér poc^áka tü l je  1(Ml B:-la icz.a i 11 áj /.kon i'ii /nnyűn.
VeC<4r g ja in k ilicza giáti la, Kol e k S/.el i VZ.eO pls/. olo sou ga je
CSi kát kére suli. i kak je  Balaicz. ’Ö sz. <erc«nie priso, 11a 1 vori bodo ucseui

m szi je (toll !S “«. K.ilo.- s« k-1.3- ■mi sz-iou .,n> szvojov 1 f/.tol ny-ga
niiu rébra dvákrát sztrejlo —  nyegva szmrt je  vcsaszi nasztáuola. Nasi 
zsnndárje zre v-nedelo za gojdna szó vu ono vész prisli one zgrabivsi szó 
prejk dali Saáry József králeszkomi birouvi, ki s/.o na té vizsgálat vö posz- 
lani bili. Obádvá büdodeluika szta szvojo gresuoszt csiuejuya szpozuula i 
vadlüvala.

— V u o g o  h r i t k i h  k zIí i i z  sx o  s z t o o s i l i  nasega járása vuogi 
szirmaski sztanovniezje, sterim szó kürecsi tovaje telko kvára zroküvali, da 
szó nyini czejle zíme peirn zno vretino z-kürami vkraj vzéli. N-j edno zdeü- 
nenye je  proszilo foga najpravicsnejsega birova, Boga unj bi te hüdodelnike 
kastigao. 1 pravicsnoga Boga kastiga prvle üli szluli doszégne touvaje, steri 
8ze z-szirmaskimi trfidi bre/.i dela i szkrbí z leli ka krmijo. Prtkunyeni szó 
sze oili i vszáka kapla i falat hrane, stere k-sz' bi v/.euiejo. — LüdsZlvo je  
v-szplojnom neméri, ár szí nemre brezi szkrbi na t-lii pokoj lézsti, uaj nebi 
ronparje nyíl kvára vcsinili. Ali nej je  csiida. űr noiiosm ronparje z-náj- 
véksov pnzli s/tjov i kiinstom oprávlajo szvojo oriiiriio niestnjo. Gorftrg- 
ucjo nájmocsi ejse spore, i z-kámrej z-küruimi porobi brezi szleida premi- 
néjo. V-Szodv. inczi pouleg vszega tóga, ka szó tá te zse vecskrát preguaii, 
márcziusa 1-ga szó z-skolnikove leimre 15 najlep-ili vsze prebiauih kür 
odneszli. — tiszti dén szó 64 v-krádnyenih kür odali. Apiila 7. szó Vrtics 
sztoláru okradnoli ; preniinoucsi poudejlek szó pri Szapács Istvam 1 Siukó 
Józsefi 2 kámrih küre i tüdi Sinkovoga /salára vesz m visz odneszli. Ali 
trdokorui hfidobniczje szó z-teui escse ne zadovolni b• 1 í. uego Fruukovczi 
pri Püvár Ivaui i Saruga Istváni szó escse edno klonyo (püto) napunili z- 
kürami i zlüldéni bremenom szó veszélo odniandigivali. V-ltadgoni k-Moszti 
idoncsi, po zájtriki szó proszili ostariása, ka esi kaksi kopinár z-kolami 
pride, naj bi prejk dáli, i naj bi nyim k-zselezniczi od pelao, oni naprej idojo. 
1‘ripetilo sze je pa, ka je  rávuo Linzer Pál, frankoszki peski kopinár, be
li cze pelao v-Radgouo, i za foriugása je  kvárnoga Püvár Ivaua meo. Nyedva 
telikájse k-Moszti ideta, i kuk szó osztaná* te klonvé na nyidva zaviipali, 
je  gór szklndéta na koula. Na klonyi c na bilo szpiszano: Gombócz József 
Hidegkút, Nro. 27. —  Ali zdaj pa Pii\u; pániét vzemejo szvojega kokouta 
i zácsajo lármati, Linzer pa právi, ka touvaja li sztiha lejko zgrabiía. — 
Na zselezniczi preik dáta kopinárszkomi vérti bilicze, i potom tá sztoupi 
Gombócz József cznnkoszki pütar i nyegva zsena, z-tmia óva klonyoma. Po 
dugoj komedji je  kopinárszki gazda nej vzéo te v-krádnyeue kokonsi. Püvár 
szó je  pa z-klonyami vréd domou odpelali, gde szó uajmre szodesmszki i 
frankóczki vértovje szvojo zsivázeu vcsaszi szpo/.uali i pri biroviji notii glá- 
szili. —  Tak miszlimo, ka touvaje zdaj denok vrouke pridejo i z-törvénysz- 
kov popolnov szegurnosztjov do kastigaui. Csi etaksi liüdobmczje vszáki tjedeu 
li szamo 50 kür v-krádnejo, to je  v-ednom leti 2 jezero 6 sztou kür, i v- 
száko po 50 kr. racsunavsi, je  1 jezero 3 rainski doliodka. 1 to nájmenye. 
Ár táksi vszáki tjedeu po 150. po 200 kiír vecs szpokrádnejo, iuo pa vszáko 
uoncs preminyávavsi gde v-Szodesinczi, v-Frankovczi, Szkakovczi, Krajni, 
Dedonczi, Sztrukovczi, Gederovczi, Pollánczi, v-Zs. tinczi i t. d. po 40 , po 
50 i 60 kür, stere z-véksim tálom, kak vörjeino. prouti Cziukovi odvánd- 
rnjo. — V-Szodesinczi pri Omár Istváni szó prtminoucso szreido pá probali 
kokonsi ronpati, ali szó je  pregnali. Csi vküp glíbamo oue vnouge kváre 
touvajszlva kür. z-oniin máiini „baszkom." z-sterim püturszki kopindrje naso 
kroglino pomágajo: bi vrejdno bilou lüdsztva z«-leuye szpuuiti i piitarom 
küruo trzstvo prepovedati, — i z-tem tak vörjeiuo, vecs küruoga krádnenya 
nebi bilou.

—  P o p r e j k  szó  v u  1í r a j i  n i i ia « o j  to u z 't i jo ,  kaj soularje za 
volo pasztérsztva na szlüzsbo sztápanye i ménsega polodelsztva vöosztaiiyiijo. 
Geto ti zamüdni szlabo kastiganye ne pela k-ezíli — doszta pa ueprílika 
rédi — i liki szrno szküszili, malo jeszte vüpanye, ka In sze 4, 5 i o-toga 
zloucsa, kakti ki bi nájbole bili v-souli potrejbni. na uotrihodejnye priszílili, 
je  podpíszani pri soláj na szé zavüpani naszledlivajoucse dili za vardevanve 
odloucso, kak : Velkoga trávna 2 4-ga v-Domonlcosevczi popoldnon, 25-toga 
v-l’etiouvczi pred polduon, 2t»-toga v-Sálovczi pred poidnon, 27-toga v-Krí- 
zsevezi pred poidnon, 28-toga v-I’üczonczi pred poidnon. Biszálscseka 1-vi 
dén v-Bodonczi popoldnon, 2-gi dén na Gornyi-Szlávecsi pred poidnon, 8-ga 
v-Morávczi popoldnon. —  Obszebi sze raziui, ka soulszko povesenyé za volo 
tóga ne liejnya czilou, nego sze réd naprávi, naj deeza vszákdén od deszéte 
ráne do 2-ge vöre popoldnévi, do vrejmena vu orszacskoj právdi naprejpí- 
szanoga neműdno v-soulo hódi, stero sze solszkim sztolezom i povcsenvá 
priátelom z-etim na vejdanye dá. Z-eilnini pa geto je  v-eti novinaj od Krí- 
zseszke soule nied drűgim i té blouden glász med szvejt püseseni ka bi ona 
„ázsiánszke bíla" sze z edne sztráni te neinieszüvaui, ki je  efak>e ogrizá- 
vauye v-novine dao, z-drüge sztráni pa ovi, ki bi nyerni vervati najsli, naj 
sze od tóga bole zagvüsati znájo, z-etim na solszko vardejvanye povejdaui 
dén derzsáno pozovéjo. l'íszano v-Krízsavczi 1887. velkoga trávna 16.

B e r k e  J á n o s ,  diihovnik.
— 3 í«  í ’s e s z iro g ;!  je ete meiszecz 15-toga dnéva vecsér sztrasna 

velki ogen bio, st.eri je  od neszkerbi vöprisao. Ogyen jc vecsér okouli ouszme 
vöre vö vdáro, ino escse perti go.idni sze tüdi vido Doj je zgorelo 24 biz-:, 
czejlini hrambov. Kvár je  na 12 jezero 172 iáin ki gór saczani, od steroga 
je 8 jezero 585 rainski aszekorejlano. Na tón ogvni je escse cslovecska /.sí
tek tüdi prejsla, záto ka László Rozália 5'* lejt. Császár Karolina 5 lejt 
sztaro dejte je  tüdi notri zgorelo ino zvtin tóga s/.o tergyé gorejnye terpeli 
od zsnietnoga jdaniéna Notri je v-ognyi vesznolo 23 falátov máre ino szviny. 
Té naszrecsni ncvola je zaisztino zsalüvanve vrejdno.

— X a  N o p r o im k e  p o s t í iin z Uc  r a v n i lc l M x t ta  krajini pri po- 
stinszki sparavniczaj «/.h j.- d<»ko.ic/.a ináloga travmi 83Üö glasziln, ki k/o 
navküp vu íparuviiiezo 38 jfz.no 63 forintnv notri poloz-iü; vu tóm vr.*;- 
m«ni 1414 notri devajouc^i je  oduut vövz.rlo 25 je/ér 658 lórin.ov. 8>oprou- 
szka postin8/.ka ravnitehztva krajina. kama mi tü li szlisimo. je taksa ta

I postiuszka Hparavnicza. ka zvün Budapestiuszke vu c%f jlou or-. .1 -i ne ra 
vékse. Pri etoj príliki nazuáuye dáino, ka prmasz v-8z.oboti je v-prniiiuoucsnu



— A s o p r o n i  p o s t a ig a z g a t ó s á g  területén levő postatakarékpénz
táraknál a lefolyt márczins hóban összesen 8 ezer 395 betevő jelentkezett, 
akik együttesen 38 ezer 03 frtot tettek be; ugyanezen idő alatt 1414 bi
tevő kivett 25 ezer 058 frtot. A soproui postaigazgatóság területén, ahova 
mi is tartozunk, annyira megszokott dolog a postatakarékpénztár, hogy for
galmának nagyságától tekintve, az egész országban — az egy Budapestet 
kivéve — egy postaigazgatóság sincsen, mely ezt felülmúlná. Ezúttal meg
említjük. hogy nálunk .Muraszombatban a lefolyt 1880. évben összesen be
tettek 1657 frtot, ebből még az év folyamán kivétetett 474 frt, maradt be
tétül 188G. év vógéu 1183 frt. Folyó 1887. év három első hónapjában ösz- 
szes betel 231 frt volt.

— A’a g j - P é i e r f a l v A r ó l  (Vasvármegye, felsö-eőri já rás) írják, hogy 
a már 5 hónap óta üresedésben levő körorvosi állomásra egy igeu tapasz
talt megnyerő úri embert kaptak dr. Glaser Károly nagyváradi orvos sze
mélyében; hát mi mikor örvendezhetünk afelett, hogy a muraszombati já 
rásban - -  ahol ezen állomások épen 10 esztendő óta vannak üresedésben —  
körorvost találnak. Találni? igen könnyen találnának, csakhogy nem úgy 
kell tizetui, mint a couventiós cselédet, hanem amint azt egy orvos társa
dalmi állásánál fogva méltán megvárhatja.

— A z n t a k  k é t  o l d a l á n a k  befásitására vonatkozó megyei sza
bályrendelet életbeléptetése körül szolgabiróságunk igazán dicséretre méltó 
tevékenységet fejtett ki. Az összes járási útvonalakra nézve már a beültetési 
tervezet elkészítve és a megyei alispáni hivatal elé beterjesztve van. Ezen 
tervezet szerint felmért 125 ezer 252 meter hosszúságú útból 0471 méter
nyi területen a beültetés elengedtetik, mivel ezen helyeken részint már fák 
és erdők vannak, részint pedig az nt fekvése erre nem alkalmas; 00 ezer 
501 meter terület beültetése lón előirányozva, 4100 db gyümölcsfával. Leg
több fát tartozik ültetni Nemsócz község és pedig 105 drbot, Szottina lü3 
darabot, Pertócsa 158, Muraszombat 130 db.

— E g y  v e s z e t t  e b  d ü h ö n g ö t t  a napokban a Muraszerdahely kö
zelében levő Ujnépi pusztán. Sok más ebet megmart és egy vasúti őrt is 
megtámadott, a ki szerencsésen védvén magát, sértetlen maradt; a községi 
kutyáknak kipusztitása hatóságilag el lett rendelve. Valóban alig volna kí
vánatosabb valami, mint az ebek tartására vonatkozó megyei szabályrendelet 
életbeléptetése, ez bizonyos óvszer volna az ebek túlságos elszaporodása- és 
gazdátlan kóborlásának. — 11a már egyszer valahol annyira megakadt az a 
szabályrendelet, nincs biztosabb mód azt kimozdítani, mint hogy a községi 
képviselő testület vegye kezébe a dolgot, intézzen felterjesztést, e tárgyban 
a vármegyéhez, esetleg a minisztériumhoz, mert hát van ám e dolognak má
sik oldala is, tudvalevőleg addig nem lesz állatorvosi állomás Muraszombat
ban, mig ezen szabályrendelet életbe nem lép, a megyei hatóság a kutyák 
után befolyandó átlóból kívánja az állatorvosokat díjazni.

— I k e r v á r o n  luag.VN/.onibatoii e n tv e  borzasztó tűzvész pusz
tított., 50 lakliáz, számtalan pajta, több ló, szarvasmarba és disznó lőnek a 
pusztító elem áldozatává. A szerencsétlenek között Gróf Batthyány Lajos 
nagymennyiségű kenyeret és élelmi szert osztatott ki, hegy azoknak rendkí
vüli nyomorúságán legalább pillanatra segítve legyen.

—  m ily  Iiommzii a  »u]> á p r i l i s b a n ?  Április 1-én a nap 5 óra 
39 pkor kelt és 6 óra 30 perczkor nyugodott le, tehát, a nap hossza 12 óra 
51 perez volt; 30-án a nap 4 óra 54 pkor fog kelni és 7 óra 09 pkor le
nyugodni, tehát a nap hossza 14 óra és 24 perez lesz. E  szerint tehát a 
nappal április bú folyamán 1 óra és 33 perczczel nő és az éjszaka ugyan
annyival rövidebb lesz.

— A 7, e l s ő  i t ó p f ö l k c l l s i  t i s z t i  t a n f o l y a m ,  mely Nngy-Knni- 
zsán e hó 12-én vette kezdetét és május 1-ig tart, a következők vesznek 
részt: Hajmássy Gyula, Skublies Antal, Szmodis Győző, Tliassy Feroncz, 
Thomka György, líechnitz Sámuel. Itóth Károly, Garay Sándor, llajnor dá
nos, Löwenstein Emil. A tanórák száma naponkint 7 és pedig d. e. 8 — 12-ig 
és d. u. 2— 5-ig. Az elméleti tantárgyak előadója Vághó lgnácz honvédhad
nagy, a gyakorlati tárgyaké Franyeczky József főhadnagy.

— É r t e s í t é s .  A vasmegyei gazdasági egyesület által megtartott bika
árverésen még 10 drb tisztavértt simmenthnli és berni bika maradt vevők 
hiányában eladaltan. Ezen bikák Szombathelyen f. hó 2«-án délelőtt 10 óra
kor ujabbi árverésre bocsáttatnak és azideig is Szombathelyen a városi lak
tanya istállóiban megtekinthetők. Az árverésnél a községek szokásos kedvez
ményben részesülnek, amennyiben a vételárt 2 év alatt utólagosan fizethetik 
le ; — — magánosok is árverezhetnek, de csak készpénz fizetés mellett ve
hetnek. Szombathely, 1887. ápril lU-én. A vasmegyei gazd egyesület nevében

B e r t i i a  G y ö r g y , e. igazgató.
— I.:i| > m ik  e g y ik  Ic g h u z g ó M * és lcgazorg dm h ibb munkatársa,

illetőleg fordítója: Z i s k ó  György urnák ez utou kivau számos boldog név
napot n Szerkesztő.

—  E re d e ti  t á v i r a t ,  aS z o m b a t h e l y ,  1887 .  ápril 21 fíácz  
János volt muraszombati kozségbirót a  törvényszék az ellene sikkasz
tás miatt emelt vád alo'l felmentette.

1886. M i v-postiuszko sparavniczo notri djáno bilou 1657 forintov, vö jo 
vzéto 474 frt, osztalo je  notridjánye pri feonczi leta 1188 frt, od nouvoga 
leta mno do málo trávna szlednyega dnéva je  pó z-nouvics 231 frt notridjáno.

__ \ ;ig tV -ü V íe rfa lv a  (Vasvármegyővi, Felső-Eőr birovia) pisejo, ka
szó tnm 5 lueszeezov nej meli kördoktorn. zdaj szó pa dobili eduoga poste- 
uoga razmetoga doktora po iniéni Dr. Gláser Károlya, ki je  z-Nagy-Várada 
prisao i ka pa mi, gda homo sze veszelili múltéra, ka v-Szobocskorn járási 
gde od deszoti le jt mao nejga körorvosa — gda ga nájdemo. Nájti ? naleczi 
nájdemo, szaino ka ga nej tak terbej plácsati, kak kouveutiosko derzsino, 
nego kak edeu doktor pouleg szvoje csészti lehko zseb-j.

—  I 'o i i lé g  v á r m e g y ö s z l ic  r e n d e l ő  v a n  j e  gledoucs je  nasa po- 
litiska birovija na potí ob dvöma krája nolri szadjeuon drerjon za isztino 
hvále vrejdnoszc vö szkázala. Na czejli járás glrdones notri s/ajeni plán je  
zse gotov ino viczispáni notri poszleni. V-steron gormerjeno 125 jc-zero 252 
meter duge ponti G47 1 meter sze od notri azadjene gór nbszlodí, záto ka 
na tou illeszti zse tak drevje ino loug jeszte, pa ka nancs nemre pouleg 
lezsánye notri zas/nditi. 60 j< z«-ro 501 meter je  naprej szpiszano za notri 
szadjeuvé vö povejdeno, na stero 4106 falátov szudoveno drevje dojde. Náj- 
vecs more szaditi Néucsaszka vész 165 falátov, Szottina l(i3, Pertócsa 158, 
Szobota 130 falátov.

— E d é n  b e js ie n  p e s *  je  té  dnéve pouleg Szerdiscsa, v-Ujnép 
püsesi derkao, doszta driigi pszonv je  zgrizao, pa eden vachtar tüdi od zse
lézne czeszti sztran, st.eri szrecsno obrániti mogo, je nyerni nikaj nej mogo. 
Vesznícski pszi szó od birovije sztráni zapovejdani bili vöodpraviti. Za isz- 
t no koniaj bi kaj bole nüczuo bilou kak na psze gledoucs vármegyöszko 
s/.koncsávanye naprej vzéti, tou bi gvüsno bilou, ka bi ji  náj telko vklip 
bilou pa brezi vérta lankivali. Có sze to szkoncsá vnnye zse gder tak za- 
denolo. nejga bole gvüsnoga, ka náj veski képviselő-testület tou delo v-ronke 
zemo pa naj gór píse v-ton várnugyővi ali minisztériumi, záto ka pouleg 
tóga jeszte escse eden drűgi zrok. pouleg steroga tecsász v-S/.uboti zsivin- 
s/.ki vracsiteo nede, dokecs tou szkoucsávunye gór ne sztonpi, od steroga bi 
mögyov tóga vracsitela plácsao.

—  I k e r v á r i  je na velko szoboto vecsér sztrnsno ve]ki ogyi n bio, 
50 hramov, doszta gyfimlov, konyonv, ináhra, szviny je  vesznolo.—  Na ne- 
szrecsno obhndjenon liiszfcvi szó gf. Batthyány Lajos vnogo krüha ino zsiv- 
lejnye vö sztálali, ka tisztin szaino na máli czajt szten na pomoncs bodejo.

— R a k  d u g !  j e  d é li v - á p r i l i s  ín e iN z e c v i?  Április pervoga 
dnéva je  dón 5 vör 39 niinut sztano ino 6 vöt 30 minut zájao, tak je  dén 
dugi 12 vör 51 minut bio; 30-toga de dén 4 vör 54 minut gór sono ino 
ob 7-mi pa 9 minut de zájao, tak déu dugi 14 vör pa 24 minut boude. Po 
tón den v-április meiszeczi 1 vöro pa 33 minut rüszté, ino i.oncs rávnok 
sztelkim krac^ic^a boude.

— „Uj Nemzedék.* Ez a rziine egy mindenfelé nagy érdeklődést keltő uj szép- 
irodalmi és társadalmi hetilapunk, mely komoly szakavatoitsággal, nemes formában, 
ritka őszinteséggel szól társadalmi bajainkról, közművelődési és irodalmi viszonyainkról. 
Az előttünk fekvő első számnak eredeti beosztása, r-n.ikiviil gazdag, változatos tartalma 
és közvailen elevensége az olvasót mindvégig ) bilincselik. A lap szerkesztői PalAiryi 
íTeiiliért és Varsányi Gyula. Az első egy „ElőhangMian az önálló nemzeti művelődés 
jelentőségét fejteni ti, az utóbbi költeménynyel járult a laphoz. Keményt és elbeszélést 
Kisteleki Ede és Vértesi Gyula tehetséges tia’al irók nyújtanak. Van a lapban fordított 
regény is. Az „Irodalmi élot“-ben B.miczkyiié líajza Lenke regényeiről igen szellemes 
kritikát olvasunk. Eles epigrainmok tarkítják a lap különböző rovatait. „A közélet
ben a képviselőházi szónoklatról vau czikk E ltűnést tog kelteni -  V lelkes iiataiság*- 
r I irt és márczius lö-iki ünnep élvekkel kapcsolatban álló szatirikus közlemény, „A fő
városból* és ,A vidék* czimíi rovatok a magyar társadalmi élet rajzát fogják nyúj
tani és az utóbbira a lap kiváló gondot fordít. A „Közmiivolödés*-hen népszerű tudo
mányos czikket olvasunk a földrengésekről, tanügyi híreket, érdekes apróságokat sat. 
Az „Uj Nemzedék* Székely Aladár kiadásában (Budapest, dob-uteza 14.) jelenik meg; 
előfizetési ára egész évre <>. félé-, re íl, negyei évre 1 frt 5 ) kr. kivárni ti a a kiadó kész
séggel küld mutatványszámot. Melegen ajánljuk a t. ez. olvasóközönség figyelmébe.

— E g y  ís j v ó r t i*3Síi t á  x z e r .  Dr. Nagy Sándor nrlól a következő 
sorokat vettük: Csak nemrég volt. alkalmam számos lapban azokat az 
előnyöket vázolni, melyeket Ileibabny Gyula alvilsavas mész-vas-szörpéuek 
használata tüdőbajoknál és vérszegénységnél nyiijt. mo-t pedig alkalomsze
rűnek tartom a figyelmet egy uj vértisztitó szőrre felhívni, mely minden a 
pirulák, pasztillák, porok stb. alakjában előforduló hasonló szereket, messze 
túlhaladja, mintán azok nagyrészt drasztikus és . gyidóvel ártalmas hatásnak. 
Tudvalevő, hogy a BSarsapariIla“-gyökér az eddig ismert vértisztitó szerek 
közt a legjobb, e mellett enyhén oldó és t !j-.jen ártatlan. Herbabny Gyula 
bécsi gyógyszerész (Kiiserstrasse 73) most. egy fokozott összetételű „Sarsa- 
parilhi-szörpot* készített, mely más hasonló kitűnő vértisztitó és oldó növényi 
anyagokat tartalmaz és a legjobb hatással alkalmazható szorulásoknál, vér- 
torlódásoknál, bőibántalimíkmíl, köszvénynél, csuznál s azok következményeinél, 
vérkeringés és emésztési zavaroknál, máj és vesedaganatoknál, sárgaságnál, gör- 
vélykórnál, női betegségeknél, szóval mindazon bajoknál, melyeknél a meg
romlott nedvek és a vér f* lujitasa kívánatos. E  szert, melynek főraktára 
Magyarország számára Budapesten Töiök József gyógyszerésznél van. nem
csak a szenvedőknek ajánlom, kik azt alacsony ára m iatt (egy palaczk 85 kr.) 
könnyen beszerezhetik, hanem a gyógyszel őszeknek is ajánlom e kitűnő pre
parátum terjesztését.

_____ Hirdetések.
Árverési hirdetményi kivonat.

A muraszombati kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság köz
hírré teszi, hogy Sparas Mihály végrehajtatónak Ficxkó Ferenc/ és 
neje Kerécz Erzse pccsnarócz-ottóc/i lakó-ok végrehajtást szenvedők 
elleni 58 frt tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajt .si ügyében 
a szombathelyi kir. törvényszék (a muraszombati kir járásbíróság) 
területén levő Pecsnarócz-Oltócz község határában fekvő s a pecs- 
nai ócz-ottóczi 24. sz. tjkvbeii nevezett végrehajtást szenvedettek tu
lajdonául felvitt A. f  219. hsz 2 liázsz begyvámbirlokra az árve
rést 475 friban ezennel megállapitott kikiáltási árban elrendelte, és 
hogy a fennebb megjelölt ingatlan 1887. évi áp ril hó 27-ik  
napjának délelőtti 10 órakor lYcsnarócz községben, a községbiró 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapitott kikiáltási 
áron alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók az ingatlan becsárának 10 százalékát, 
vagyis 47 frt 50 krt készpénzben vagy az 1881. 60. t. ez. 42. íj á
ban jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi november bő 1-éu 
3333. sz. a kelt igazságftgvminiszteri rendelet 8-ik §-ábun kijelölt 
ovadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez let«»u.ii avagy az 
1881 60. t. ez. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál
eiőleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszol
gáltatni.

Kelt Muraszombatban, 18SC. évi november hó 3-án a kir. já
rásbíróság mint telekkönyvi hatóságnál.

AGUSTK II PONGRÁCZ, kir. járásbiró.

| Mária-czelli gyomorcseppek, S
jeles hatású gyógyszer n gyomor minden bán- 
talmai ellen, és felülmulhatlan az étvágybiány, W  
gyomorgyengeség, rósz szagú lehellet, szelek, sa- £ 9  

-'\V - vauyu felbötögés. kolika. gyomnrhunit, gyomor-
uégi’s, lig\kő-képződes. túlságos nyalka-képződés. Z  
sárgaság, nnd ír és hányás, főfájás (ha az a gyo- Z  
mórból ered), gyomorgörcs, s/éks/orulat, a gyo- 

í mórnak túlterheltsége étel és ital áltál, giliszta. ©  
I lép- és májbetegség, úgyszintén arany-cros bán- ^  

túlinak ellen. Q
| E g y  ü v e g cs e  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 .
Ivozionti szétküldési raktár nagyban és kicsinyben: :

BIIADY KÁltOLY
.21% ő r a n g y 'u II io k ** czimz.ett gyógyszertárában

•  Morvaországban.
r  • ■ -  .................. x ........... . •

S í r e n i z i e r l i c i i ,

BÖLCS BÉLA gyógytárában a „Magyar Koronához,* 
r. ország inimlcn gyógyszertárában. (45. 52—40)

j. Kapható Muraszombatbaii
valamint

Nyomatott Grflnnbauin Márk könyvnyomdájában Muraszombatban.
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