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U r a i m !  I
Lelkészek, tanítók, körjegyzők, szóm van önökhöz! I
Szörnyű azt látni, sót még elgondolni is, hogy mit szenved a pórnép i 

gyermeke a mezei munka megkezdésétől egész késó őszig. A szülő a min- • 
dennapi falat kenyérért kora reggeltől késő estig ti.r ja  a földet, mialatt el
hagyatott porontyai vagy egymás tehetetlenségére vannak hízva, vagy — a 
hol csak egy van — künn a mezőn fetreng rongvokha burkolva s majd a 
nap szúró hevének, majd a zápor hidegének van kitéve.

Ne csodálkozzunk, hogy évi 100') halottunkból több mint 500 esik az 
5 éven alóli gyermekekre, s talán mégegyszer annyira megy azoknak száma, 
akik ily elhagvatottság közepette soha nem gyógyítható betegség csiráit 
szívják magukba már zsenge gyermekkorukban, amely betegség őket előbb- 
utóbb. mielőtt teljesen kifejlődhetnének, sírba viszi.

Alig van olyan nyár, hogy járásunkban szivrenditö szerencsétlenségek 
nem ismétlődnének, amelyeket határozottan a szülők részéről gyermekeik 
iránt tanúsított gondatlanságra lehet visszavezetni.

Kgyik községből ezreket okozó tűzvész Ilire érkezik, amelyet felügyelet 
nélkül hagyott gyermekek okoztak; másik községből kisded halottat visznek, 
aki az udvar mellett éktelenkedő fókába e se tt ; a harmadik, negyedik köz
ségből jajveszékló anya szalad karján vérző kisdedével, a kit a telek körül 
m iszkálása közben disznók avagy kutyák inegmarrzangoltak.

Uraim! önök kezébe van letéve e népnek jövője, önök fognak a nyájért 
annak idején a hatalmas Ur előtt beszámolni, önök, ha nehezen, ha lassan 
is, segíthetnének, változtathatnának e helyzeten!

Előttünk fekszik a belügyminisztériumnak és vármegye hatóságának 
felhívása, a melyben meggyőző érveléssel és a szeretet hangján ajáulja a 
kisdedeket figyelmükbe.

Arra, hogy kisdedovodát létesítsünk, hogy a meglevőt pénzzel segé
lyezzük, —  a nép általános szegénységénél fogva hiába volna gondolnunk 
is, részben azonban elejét vehetjük a bajnak, próbálju k  «»<■</ a  nép üwuu u. 
g y e r m e k  n ie n h  e l  y e k  f e l á l l í t á s á t .

Minden faluban van olyan zsellérasszony, aki vagy öregsége, vagy egyéb 
ok miatt mezei munkára nem alkalmas, aki napestig otthou ül. Álljon össze 
1 5 —20 fold míves család, a melynek kis gyermeke van, szemeljen ki egy 
udvart, amely legkevesebb veszélylyel já r  a gyermekekre nézve, hordja oda 
össze reggelenként gyermekeit, mialatt a munkára megy s állítson melléjük 
egy jóravaló asszonyt, aki felügyeljen reájuk Az ilyen szegény kikötményes 
(Auszug) asszony elvesződik a gyermekekkel, ha csak naponkint az lesz is 
neki biztosítva, amit megeszik, azt pedig több család együtt minden meg- 
terheltetése nélkül megadhatja n e k i; délben az anya meglátogathatja gyer
mekét. esetleg napközben is, este hazaviszi.

Mily hasznos ez a szülőre, — mennyire jótétemény a gyermekre.
—  A szülő nyugodtan lát napi munkája u tán ; nem aggódik, nem bántja 
lelkét azon gondolat, váljon otthon hagyott gyermekének nem történik e va
lami haja? nem jut-e gyufához, nem gyujtja-e fel a házat? s a kisgyermek 
felügyelet alatt van, nincs kitéve mindenféle szerencsétlenségnek. —  Nehéz 
lesz a népet arra bírni, hogy az első lépést megtegye, de hogyha egyszer 
meggyőződött arról, hogy jótétemény reá és családjára nézve az ilyen gyer- 
mekmenedékhelyek berendezése, áldani fogja annak endékét, a ki ötét erre 
a gondolatra hozta.

líraim ! lelkészek, tanítók, körjegyzők! az önök kezébe van letéve e 
népnek jövője, önök fognak a nyájért annak idején a hatalmas Ur előtt be
számolni, önök, ha nehezen, ha lassan is, változtathatnának helyzetén, csak 
akarniuk keli! KOVÁCS KÁROLY.

Az igazságszeretet ápolása a népiskolában.
(Vége.)

Hogy a családi nevelésből ezen érzelem ápolása is hiányzik, azt 
mondanunk is felesleges, hisz alig van erkölcsi hiba, mely jobban 
el volna terjedve a társadalom minden rétege és osztálya között, 
mint a hazugság. Nem akarunk mindazon hibákra rámutatni, melyek 
ezen fogyatkozást előmozdítják, de annyit bátran elmondhatunk, hogy 
ezek a szülői körben vernek csirát, s az élet, a körülmények fejlesz
tik tovább.

Feladata-e az iskolának az igazságszeretetet ápolni, arra, úgy 
hiszszük, mindenki igennel fog válaszolni, főkép ha meggondoljuk 
azt, hogy csakis az képes a jóra és szépre, ki minden teltében 
igazságos, ki nem akar többnek látszani, mint a mennyi tényleg, és 
ki «gy gondol és cselekszik, mint a hogyan beszél. Társadalmi éle
tünk követeli tellát, hogy ezen érzelem ápolására az iskola igen 
nagy súlyt fektessen, és a mennyire lehet, a családi nevelést pótolja 
és javítsa.

Hogy minő eszközökkel rendelkezik itt az iskola? mondhatjuk: 
sokkal. Első azonban a tanító példája. Mert ha & növendék nevelő- 
tanítóját igazságosnak ismeri, ha a tanító jó példával jár elő, sokkal

G o s z p o d a !
Düsevni pasztérje, solszki vucsiteljc, notáriusje, re jts  main k-vam!
Grozno je tou viditi, ali premiszliti szi, ka te terpi tóga polodelcza 

ejte. gdn s/.e delo ráesne na mezövaj, od onoga liipa, do koncza jészeni. 
e sztaris za szvoj vszákdenésnyi falat krüha od zráuya. do kinicze vita vu 
{•ünti, vu sterom liipi szó ta nyagva ali na drttge zavnpana gde je tak, ali 
Un ej na mezövi v-czape povita ali na velko szuncze ali dezsdzs vö djáua.

Ne csüdüjmo sze, esi vu ednom leti 1U00 merje i esi je  z oni 500 
Iksi mrtveczov, steri szó esőse 5 le jt nej zadoubili, i leliko je  oni racsun 
ecse ednok tak veliki, ki neszridini nezapüsesenoszti zse vu do:ins/.t\i be- 
tgov tákse szklicsicze vu szélié vdáblajo, steri beteg prvle ali szledka nye 
m grob szprávi. Szkoro tákse leti ne nejga vu nasem járási, ka ki sze nej 
üksa neszrecsa nej godila, stere neszrecse szó szarni ti roditelje zrok.

Z-edne vészi pride glász, ka je ogen jezero kvára napravo, steri je po 
,)f>rzi vö prisao. ka je niscse nej na nyé pazo, z-diüge vészi pride glász 
elno málo <lejte sze je poleg dvora bodoucso uilako zalejalo, z-trétje sUte 
\vszi pride glász: ma ti bizsí z-detetoin, na stero je niscse nej szkrb meo, 
nic szó szvinyé ali pszi zgrizli. (ioszpoda! vu vasé roké je dőli polozseno 
(slovecsánsztva to prisesztno, oni bodo za csredo pred tini velikim goszpo- 
dom ed no u k racsun dávali, oni esi zsmetno, esi bár pomali leliko pomorete 
na tóm sztálisi. Ered nami lezsi minisztériuma i vármegj ös/ke oblászti na- 
büd poleg steroga szte na te máié deczé paszko nosenyé gorpozváni, na tou, 
ka uaj máloj deezi obrambiczo posztávimo nyo szpenezi pomágajmo, jioprek 
za lüsztva szinuastva volo, z-tála itneuüvane dela leliko prekrátimo, probajmo 
med lftsztvoin za edno varvivzo gór po*z taviti.

Yszákoj vészi sze uájde táksa zselárkinya, stera je  ali pouleg szvoje 
sztaroszti ali za drügoga zroka volo nej pripravnu na polszko delo, stera 
czejli dón domá szidí, vküp sztopivsi 15—20 sztarisov ki málo deczo májo, 
náj vö odeberéjo eden dvor, gde to deczo niksa pogübelnoszt nede mogla 
Áiosztígnoti, tv; jr. nnj vkün znoszijo za gojdna prvle liki bi na polszko delo 
síi i posztavte k-nyoj edno zsenszko, stera de na nyo szkrb mejia.

Táksa szirmaska zseuszka, stera z-auszuga zsivé, de rada na tákso 
deczo szkrb mejia, esi de nyoj szamo tou zagvüsauo ka pojej, tou pa vecs 
sztarisov vküp sztopivsi lehko doprneszé brezi vszega bremena; poldné ta 
mati leliko nájde szvoje dejte i vodué gda sté vecsér je  pa donion odneszé. 
Káksi liaszek de tou na sztarise, i káksa dobrotivnoszt na deczo. Táksi szta
ris z-mirovnim tahim gléda za szvojim delom, ne iniszli szi, ne banttije nyegvo 
dlisevnoszt ona miszeo, je li sze nezgodi uad nyegvim detetom káksi kvár? 
jeli nyerni nepride szpicza vu rouke, ka bi liizso gór vuzsgalo? tákse málo 
dejte de pod obranbov i nede vö djáuo vszakoj neszrecsi. Zsmetno de to 
líidsztvo vu zacsétki na té sztopáj pripelati, ali esi ednouk zapopádne i pre- 
vidi tou, ka je  na nyé dobrotivnoszt, i za nyéno deczo gledoucs táksa 
varvicza gorposztavitelsztvo, blagoszlávlali bode szpomenek onoga, ki je  na 
tou miszeo pripelao.

Goszpoda! Düsevni pasztérje, solszki yuesifelje, notáriusje, vu vasé roké 
je  dőli polozseno cslovecsansztva düsevnoszt, vu unom vrejmeni vi bodete 
racsun dávali pred tim zmozsnim goszpodom, vi esi bár zsmetno, esi bár po
mali v-drügi racsun leliko posztávite té sztan, szamo volou morete meti.

KOVÁCS KÁROLY.

Zgájanyé lübézni isztine vu národni soláj.
(Konecz.)

Ka zgájanyé ete lasznoszti vu drzsinszkom osznávlaiivi deczé 
tüdi fali, tou nam je ni ti praviti nej potrejbno, vejm komaj jeszte 
dühovna ialinga, stera bi bole razsürjena bíla v-tiváristva vszákoj 
vrszti i vszákom zloucsi, kak lazslivoszt. Nescsemo na vsze one fa
linge pokázati, stere eto zinenkávanye naprej pomágajo, ali telikájse 
batrivno povejmo, ka ete zse v-roditelov okroglíui zmecsejo klicze 
ino zsitka rázlocsna primejrjenyá je odrásajo nadale.

Jeli je soule duzsnoszt lübézen isztine gájiti, na tou tak misz- 
limo vszáki potrdj.ivajoucsi odgovor dá, naimre esi premíszlimo, ka 
je szamo li on szpodoben na dobra i lejpa dela, sto je v-vszákoin 
szvojem djányi pravicseu, sto sze nescse za vecs stí.nati, kak ka je, 
i sto kak míszli i csiní, kak kakda guesí Tiváristva sztáva zselej 
tak, ka naj na etoga obcsűtejnya zgájanyé soula kejm vekso szkrb 
polozsi i na kelko je mogoucse hizsno oszuávhinye decze uauieszf- 
sáva i poprávla.

Ka z-kaksov skerjouv soula láda na tou delo gledoucs? z-lejka 
právimo: z-doszta. Ali ovo prva je példo vucsítela. Ár esi vucsenik 
osznovitelszko-vucsitela za pravicsnoga pózna, esi vucsitel z-dobrov 
példov hódi naprej, doszta bole de naszledüvo nyega, kak esi de nyerni 
vszákdén drzsao predgo odisztine. Decza je na té sztran gledoucs jáko 
osztroga pogléda, i vnogokrát escse i to nájménso falingo liitro na 
pamet vzeme, i esi vucsitel li szamo eduouk szfulí prouti isztini, teda



inkább követi ó t: mintha naponkint ta r t  neki szóbeli p ré d ik á lt  
az igazságosságról. A gyerm ekek c tek intetben  igen éles szeműi s | 
gyakran a leg k iíib b  h ibát is igen hamar észre veszik, s ha a tató 1 
csak egyetlen egyszer is vet az igazság ellen, akkor azon szépé- j 
lemény, mit növendékei eddig felőle tápláltak , végkép lerom bolok, 
s ezt helyreállítani igen nehéz.

Nem akarjuk ezzel azt á llítan i, hogy ha a tan ító  igazságos,ív
kor a gyerm ekek közt soha sem fog hazugra ta lá ln i, ki az igazsnt 
e lfe rd íti; korántsem, hisz az em ber lelki állapota oly kfllőnftlép 
van alkotva, hogy igen sok esetben a jó  is  rósz gyümölcsöt tu n  
s maga az iskolai é le t is  sok esetben előidézheti azt, hogy nénly 
gyerm ek a hazugsághoz nyúl. A zért szflks.ges, hogy a  tan ító  nöu- 
dékeinek sz e re te t it  és bizalm át b ír ja , m ert csak ez álta l lesz k és  
a gyerm ektől —  ki hibázott —  igaz és őszinte vallom ást nyeli. 
Azonban valljuk be őszintén: igen sok tanító erre nem igen felet 
su 'yt, m ert benne több a  lúiszigor, mint a jóak arat s nem törők 
azzal, hogy minő véíeménynyel vaunak növeudékei az ő cselekedni 
felöl, nem szeretet és bizalom á lla l a k a r ja  növendékeit kormányon 
es az előforduló hibákról le sz o k ta tn i; hanem e helyett hatalm étís 
és crélyességét fitogtatja . Pedig ez álta l mitsem ér e l ;  m ert e sz ijr  
félelm et, a félelem pedig hazugságot szili.

Nem oszthatjuk sokaknak azon nézetét, hogy a gyerm eket z 
első hazugságnál úgy meg kell büntetn i, hogy egész életén át me- 
emlékezzék ró la ; m ert ez á lta l  m egtanul félni a büntetéstől, de női 
a  hazugságtól és igy soha sem szo k ja  meg az igazságot. Különősn 
kerülni kell a testi b ü n te tést; a helyett világosítsuk fel a gyerm eki 
elköv etett hibájáról, hogy mily igazságtalanul cse lek ed ett; erősitsk  
erkölcsi érzelm eit s szoktassuk rá arra, hogy az igazságot mindu 
körülmények között ki kell mondani, ha pirulnia kell is az e lk - 
v e tett cselekedet m iatt.

Az igazságszeretet ápolásához nagy lé k k -ism e ret k ív á n ta tik ; — 
szükséges, hogy a tanító  növendékeit lélektanilag tanulmányozza, hojy 
mindenkor felism erhesse az okot, mely a gyerm eket a  hazugsága 
v ezette ; kisérje  figyelemmel a  növendékek já ték a it , közvetve és kö,- 
v e tk n ü l is, és szép tap asztalato k at fog gyű jteni, m iket a  nevelésiül 
igen jó l használhat. A hazugságok, mik az iskolai életben előfordu- 
nak, igen külöm bözök; vannak olyanok is, melyek d icséretet is meg
érdem elnének, pl. o. baráti szeretet, az adott Ígéretnek m egtartást, 
részvét és több ilyen okból elkövetett hazugságok. Az ilyen hibának 
m orális értéke is van, s ezt ezen érlék szerint m éltányolni is kell; 
de viszont meg kell értetn i a gyerm ekkel, hogy bárm ily nemes is az 
intentió, azért még sem szabad m ást mondani, m int a tisz ta  igazságot.

Ha a tan ító  szeretettel közeledik a gyerm ekhez, lu  a gyermek 
bízik a  tan ító  igazságszeretetében, ha meg van arró l győződve, hogy 
a m it ő elmond, az nem szivárog ki társai közé és nem kell neki 
társa i e lő tt is e m iatt pirulni, akkor minden bizonynyal sikerülni 
fog a gyerm eket nem csak az igazsácszeretet.rn  ró c o l .  iiancm
egész benső meggyőződésévé is lesz, mihez egész életén á t hü leend 
és azt minden körülmények közt követni fn g ja .—  De még többet is 
elérhetünk, —  azt, mit minden em ber nem b ír em bertársának ad n i: 
őszinteséget, azaz belső nyíltságo t, melyből minden gondolat, érzelem , 
kívánat, remény és terv olvasható.

Az igazságszeretet igen nemes érzelem , fejlesszük és ápoljuk te
h át ezt már a kisdedeknél; m ert az igazságosság képezi azon nagy- 
horderejű kapcsot, mely a  társadalm at ö ssz e ta rtja  és a  felbom lástól 
megóvja. Legyen a  nevelés igazságos és a n eveltek is igazságszere
tők lesznek. „Z. T .“-ből.

ona leipa miszel, stero  szó nyegovi osznovlem czke od nyega vn S íeb i 
g á jili, czelou na m ifoszt pride, stero  j«  nazáj na m eszto posztav .ti

iáko zsmetno. . . . .  . .
Nőse emo z-otiin tou potrd jávati, ka esi ,)e vucsitel p r» tic se n , 

med deczouv sze nigd.ii- ne nam ejri na lazsc/a, sto isztino z a t a j i ; 
rívn o  nej -  vejn. je  csloveka dtthovna sztáva tak rizlocsnodoub 
sztvoriei.a ka v-jáko doszta nam ejrnosztl escse 1 to dobra lagov 
szád nrinása, i szám solszbi is ite k  vnogokrát i.aprej pomore ono 
sz tá ré  ka n istero d ejte  k-lázsi szégne. —  Z áln  je  potrejbno ka naj 
vucsitel láda szvoji vucseníkov lübézen i vüpaznoszt, á r  de szam o 
i- te jra  tnlom mogoncsi ed delet.. —  stero je  szfalilo —  is i t in i ik o  
i pravicsno o v ad jeu jé  ilobiti. Ali vadinjm o p ra v icsiio ; jak o  doszta 
vucsitelov nt. tón ne polozsi szkrbí, ár je  vn nyih véksa la  trdua 
on unt n ioszt, kok dobra vola, i nem árajo za tón, ka ka szí nyegovi 
osznovleniczke cd  nyiliori dejl m is ili jo , szvoje osziiovleníko nescsejo 
z-lflbézuov i vopaznor ravnati, i nyé od nyegovi fa léig  odevesiti, 
nego uieszto tóga szvojo zm ozsnoszt i trd .ioszt p rek ázsd je jn ; goto 
z-tejm  tá l0 in nika nezadobíjo ; á r  ta  oumurnoszt bojazen, bojazen pa 
lazsio rodí,

Nevzetnemo tao vu ono in glédi, ka dejte pri prvoj lázsi na telko 
trb e j p okastigati, ka sze ono naj v-czejlom  zsitk i szpomené z -to g a ; 
á r sze potom naves* bojati od kastige, ali nej od lázsi i tak  sze 
nigdár neiiavüdi k-isztini Naim re varvati sze trb e j od telovnoga kas- 
tiganya, meszto tóga opoutmo gon to d e jte  od ti dopriueseni faling, 
preszvejtm o nyerni tou, ka kak neisztinszko je  csin ílo ; krejpim o nyega 
dobrotivuoszti obcsfltejnya i navájajm o je  na tou, ka isztino med 
vszákim sztánom vö trb e j povedati, esi sze uprav szram otiii more 
za dopriueseni csinejny volo.

K g ija n y e j lübézni isztine sze velka dűliá poznatios/.t potrebflje, 
potrejbno je da m j vucsitel szvoje osziiovleníko /.-dühovnoga sztrán a 
prebeodjava, ka naj gori nájde on zrok, steri je  d e jte  na lázs pe- 
la o ; naj z-paszkov naszledüje vucseníkov zm ejna, med szebuo i ob- 
szebuo tüdi, i doszta lejp i lasznoszt szkűszi, stere  pri osznávlanyi 
deczé já k o  liasznovito lejhko nüczu Lazsí, stere  sze v-solszkom zsitki 
uaprejdájo, szó já k o  ráxíocsne doubi : jes/.tejo i tákse, stere  bi escse 
hvále vrejdne bilé, dpi z -p rij;ite lszke lübézni, z drzsánya dánoga obe- 
csanya, z-iniloscse i z-vecs e iak si zrokov dopriuesene lazsí. Te tákse 
májo i inoralisko vrejdnoszt, stero  uam tíuli v-racsiiu trb e j v z é ti; ali 
pri tóm p reszv e jiiti iiiámo pred deczouv, ka kaksté z-ják oszti szliá- 
ja jo ucsi je  zrok, záto dönok ueszm ejm o drflgo praviti, kak esíszto  
isztino

Csi sze vucsitel z-lfibéznov priblizsáva k-d eteti, esi sze d ejte  
vflpa v-vucsiteli lübézni isztine, csi je ogvüsano od tóga, ka ka ono 
vö ovádi, tou sze nerazglászi tá  med nyegove pajdáse, i nej sze 
nyerni trb e j za tóga volo pr<*d nyitni szram otiii, teda de vucsiteli 
mogouc.se nej szamo d e jte  na lübézen isztine navaditi, nego i tou 
lasznoszt pri deleti czelou za nyegovo znotre jsnyo n:ik!oiios~t potr- 
diti, k -stero j de v-czejloin zsitk i verno, i tou de med vszákim sztá 
linin naszledüvalo. Ib i tóm escse i vecs zadobímo, —  tón, ka vszáki 
cslovik nemre szvojm i tivárisi d a li : iszt>ns/.ko vövjávj-noszt, tou je  
tou szrdczá znotrejsnyo odprtos/.t, z-stere sze vs/ika mís/.el, o licsü- 
tejnye, zselejnye, vöp.inye i gordj-'inye esteti da.

Lübézen isztine je  jáko sziiaj/Sna lasznoszt, osznávlajm o i zgá- 
jajm o tak tou zse pri máloj deczi, á r  je  pravicstioszt oue velke 
moucsi vezalo, stero  tiv áris lv o  vküp drzsí i od rázno razszbájanya 
nyé varjú. Naj bon tak osznávlanye deczé isztinszko i osznovleniczke 
do tüdi isztine lübeziiíezke.

Helyi és vidéki liirek.
— <=i-6f T i v a d a r  országgyűlési képviseld f. hó lfi-ón

egy félnapot körünkben töltött s innen haluszthatlan tepndök elintézése 
végett Budapestre utazott. Ezúttal csak pár órát tölthetelt Muraszombat
ban, mely alkalommal csupán néhány választóját szerencséltette látogatásá
val, legközelebb azonban körutat trend a járásban, hogy választóinak 3 
éven át tanúsított ragaszkodását megköszönje b egyúttal személyes tapasz
talást szerezzen azok goudolkozásmódjáról. —  Részünkről igen természe
tesnek találjuk azt, hogy. miután ez idő szerint uincs Vusvármegyébeu 
olyan képviselő, aki széles körű befolyásán kiviil tárczáját is annyira szol
gálatába adta volna a közjóiét előmozdításának, egv szóval: miután nincs 
olyan követ, aki annyit dolgozott volna járása érdekében mint gróf Széchenyi 
Tivadar ö méltósága, ennélfogva mindazok, kik a járás jólétét szivükön 
kortli zzak, nemcsak megfogják az alkalmat ragadni elismerésük kifejezésére, 
de sót kifejezik azon óhajtásukat, hogy az Isten gróf Széchenyi Tivadart, 
mint. a muraszombati járás újból megválasztandó képviselőjét sokáig éltesse.

— A in  eii’a ’t/.o isi b u li  l iis d e d o v o d u  a magas kormány által a t. 
évi tanévre 2(>0 frt államsegélyben részesittetett. ami ly a muraszombati adó
hivatalnál már folyóvá is van téve. Ezen segélypéuznek kieszközlése megint 
gróf Széchenyi Tivadar érdeme, megint egy újabb bizonysága annak. Imgy 
a mi követünk érettünk nemcsuk beszélni, de cselekedni is szokott. Tudva
levő, hogy ebben a pénzszük világban az ország nem igen ajándékozhat 
még a legszükségesebbre sem, ha csak valaki nagyon a sarkába nem jár 
a dolognak.

— A z ISK-1. ö v b e n  megnyitott országgvűb;3 három évi időtartama 
lejárván, az a folyó május 2fi-áu lesz ő felsége a Lirály által nagy ünne
pélyességgel bezárva, s ugyanekkor jár le a képviselőknek választóiktól 3 
évre nyelt küldetésük. -  A következő országgyűlésre a követválasztások 
az egész országra nézve f. évi június 16-töl június 25-ig fognak megtartatni.

— feizöriayii j é f c i e r é t r ö l  értesülünk, amely a múlt hét> u Kohoncz, 
Kőszeg. Surány, Yép határait teljesen elverte. Eső nélkül és gnlanibtojás 
nagyságú jégdarabok hullottak; a gazdák nagyobb része kénytelen volt ga
bonáját lekuszálni. Itt  latszik mindjárt a jégbiztositási szövetség szükségé 
és haszna, amelynek alakítása érdekében múlt vasárnap gyűlést tartottunk. 
A gazdaember lend-sen még május elején nem szokott biztosítani, mit is 
biztosítson, midőn nem tndja még hogyan, mikép lesz a termés? gondolja 
magában, bevárom, majd ha búzáin, rozsom elvirágzott, akkor tudom ma-

Domácsi i zvünszki glászi.
— C » r6 f K/.éeliea,>i T i v a d a r  orszac^koga gyülejsa követ szó ele 

inejszecz Ifi-ga duóvá edeu pou dén v-uaseii kráji «ze zderzsávuli, iuo od 
téez sze v-szilnon nazáj v-Budapest odpelali. Té csasz ezo szaiuo nisterni vör 
v-Szoboti mogli OBztáti. vu steroj prijliki szó nisterne odebrancze vu nyu- 
viu preglédon obszrécsali. Náj blii/.ik vu czejlou járási sze uotri zvozijo, ka 
zahválijo odebranezon vu tej trej b jia j prouti uyiu vö szkázauo zavüpauyo, 
iuo ka té fart nierkauye zomejo od nyuvi mesleavaj. Od uasega sxtrani za 
gviisuoga zememo tou, ka v-ton c/ajli nejga Yasvárnu-gyöva taksega köreta, 
steri bi zvüu szpoziianos/.ti — szvoje pejneze tak t i dao na dobroutoszti za 
napreji.lejuye, z-ednov recsjouv nejga táksega követa, steri bi sze telko tor- 
düo za nyagov járás, kak Gróf Széchenyi Tivadar. — poton szi oui, steri 
od járása sztrau szakso dobroutos/.t na szerezé no-zijo, —  nezemejo szamo 
prijliko za szpozuano odgovorejuy ■, nego tüdi ono zselejnye dájo ka uáj 
goszponi Boug Gn'.f Széchenj'i Tivadara, kak v-szobocskou járási z-nouvics 
posztávlenoga követa dugó pozsijva.

—  M«obo<*>ilia (kisdedővoda) máié deczé obranbic/.a je  od visesuyoga 
j kormánya na tekojoucse leto 260 rainski pomoucsi dobijla, stero je  zse pri 
i steieramt,i (kassi) tüdi. za volo vö placsilo naprej szpijszano. Ta ponmocs

pálik szamo Gróf Széchenyi Tivadari je na hválnoszt. iuo edno nouvo szká- 
■/anyé tisztonii, ka nas követ za nász m j  szamo guesati, nego vcsiuiti tüdi zuájo. 
Tak známo, ka v-ton vrejmeui ország da tak malo pejnrz jeszte nemre sen- 
kávati. na naj potrejbue tüdi nej. esi szamo stoj prevees za delon ne odi.

— Via ÍH S I - g a  S é ta  odprejti orszneskoga gyülejsa na 3 lejt; szpe- 
lávanye je  doj preteklo. Ono ete inejszecz 26-toga duóvá od szvetloga krála 
sztran de cz.oj zaplejto, ino t.iidi le doj pret**csé követan na 3 lejta doblena 
zavüpauyo ino szjn-la vanya. Na tekojoucse gledoucs do választás ke v-c/.ejlou 
országi od június Ifi-toga do 25-toga dnéva obderzsáni.

-- A a z iiú n y  wxiiio  i l o n l i i i i ,  ka v-preininoucsuom kédni v-Roboucz- 
koj vészi v-fcjur.ány i véps/kom határi sze vküp tócsa pobíla szilje. —  Brezi 
dozsdzsa je tak debela sla, kak edno golobovo ja jeze ; potom vecs vértovje 
s/.o mogli sze szilje dől pozseti. Zilaj sze vidi k i nej trbej zavresti asseko- 
ráczio na szilje sztran. kak eto nadelo szmo gyülejs drzsali polek asszeko- 
raczie. Yrednoszki vért escse prvoga riszaoscseka nigdár na dá assekoreraii, 
cs«mi bi tou bilou? kak bou zsétva, ali kak de szilje vö glédalo szi iniszli 
na priliko, uáj psenicza, zsito odezveté te mozse znao sze ezoj derzsati. V - 
tom czajti sze zná eden zaodvecserek czajt tak obrnouti, ka uaeduouk pri-



gamat mihez tartani. Eközben egyik májusi meleg nap délutánján fenyegetően 
sötét felhók tornyosulnak a láthatáron, s pár óra nmlva ott áll a szegény 
ember szétfoszlott reménynyel és üres zsebekkel, minden termését agyonverte 
a  jé g ,  mielőtt még biztosított toln a. Ilyen tzerenerétle nség azon, a k i  el.hr a  
jégb iz tositási szövetségbe, egyletbe, belép, nem történhetik meg. Mert azon összeg 
erejéig, a melyet legelőször bevallott, 12 esztendői! keresztül mindig biztosí
tottnak tekintetik. — P. o. az idén biztosítok jég ellen 300 írtra, mint a 
szövetségbe belépett tag ; jövő tavaszon ezen összeget le'jebb szállíthatom 
vagy felébb emelhetem a szerint, mint termésein mutatkozik ; nyugodtan 
megvárom tehát, inig gabnám elvirágzik, hogy akkor részletesen bevallhas
sam, hogy mennyi összeg erejéig kívánok ismét biztosítani; ha azonban az 
alatt, inig a virágzást várom, úgy járok, mint most a szegény loboueziak, 
kőszegiek, úgy megkapom károm gyanánt azon összeget, melyet legelőször 
bevallottam. Kívánatos volna, hogy gazdaközönségfiuk minél nagyobb szám
mal lépjen be a szövetkezetbe!

—  .4 f ő n t e z á n  ü l t e t e t t  gümbukáczfák igen szépen fejlődésnek in
dultak, annyira hogy már is öröm nézni uapoukint. inkább zöldelő korouá- 
jukat. A háztulajdonosok meglehetős figyelemmel részesítik az ültetvényeket 
az öntözés jótéteményében, kivéve azok közöl egyet, aki sokkal jobb gazda, 
hogysem szükségesnek tartauá ilyen liaszontalauságért egy kanta vizet kivi
tetni, ép ezért az ültetvények azon elhagyatott részét ajánljuk a küzségbiró 
figyelmébe.

— G o r c s á n  J ó z s e f  vesesiczai községbiró ellen azért, mert hiva
talos eljárásában a községet megkárosította, a megyehatóság által a fe
gyelmi eljárás folyamatba tétetett.

— A *  id o l  n jw n rz o z á N  alkalmával felülvizsgálatra utasított had
kötelesek felülvizsgálat czéljából f. évi jnuius 11-én tartoznak Szonibat- 
helyeu megjelenni.

— U tó l a g  é r t e i ü l  ü l i k ,  hogy már a múlt számunkban szerencsét
lennek jelzett napon, vagyis május G-áu szomszédunkban, Zala vármegyében 
fekvő Söjtör községet is iszonya tűzvész pusztítói fa el. — Délután 2 órakor 
gyűlt ki és csakhamar 80 ház és még több gazdasági épület- állott láug- 
ban; 125 család lón pár óra alatt koldussá. — 0  felsége a király a szeren
csétlenek felsegélyezésére 500 frtot. adományozott.

— A s z k a k ó c x - lo p w ló e z i  községi útban a szkakóczi malomnál és 
a topoloczi malomnál a Lendváu létező hidak oly állapotban vannak, hogy 
azokon a  szekérrel közlekedés életvesz élylyel j á r .  Figyelmeztetjük azokat, a 
kiket a fenntartás kötelessége terhel, intézkedjenek ha ladékta lan u l, mert 
ezen nyilvános figyelm eztetés után fele lősség  terheli őket a  netán bekövetkez
hető szere ncsétlenségért.

A d riá m '/ , k ö z s é g i t ő l  egyik rakonczátlankodás Ilire a másik 
után érkezik; gyújtogatás, ültetvények megrongálása, napirenden van külö
nösen azóta, hogy a közös legelő bírói Ítélet folytán felosztatott; csak a leg
utóbbi napokban egyiknek kunyhóját gyújtották fel, Mikola Andrásnak 24 db 
szilvatáját levágták; Leposa Dánielnek bosszúból egy tábla rozsát learatták; 
már annak idején a kihasilást csendőrség segélyével kellett foganatosítani, jól 
lehet ezáltal egyes főkolomposok csakis oly földet vesztettek el, melyet* kü
lönben illetőségükön telül és jogtalanul birtak. -  Jó  lesz a esendői őrjárat
nak ezen manap a járásban legrosszabb hírre vergődött- községet minél inkább 
figyelemmel kísérni.

— K i t o p c r  l i á n  dolinái lakos lakháza folyó hó lö-éu virradóra 
leégett. A gazdasági szerek nagy részt beun égtek u. m. egy vastengelyű 
szekér, egy eke, egy borona, egy láda, egy szekrény, 4 drb hordó. 3 drb 
sertés; az összeg kár G73 frt, mely annyival inkább sújtja a szerencsétlent, 
mert biztosítva s< mini sem volt A csendőrig  állal megejtett nyomozás folytán 
Hassay József 42 éves dolinái lakos mint erős gyanúval terhelt, egyén lón 
tltcgva és a bíróságnak általadva; ez ngynuis a tüzet megelőző e»téu a 
dolinái korcsmában összeveszett és megverekedett Kilop, r Iván tüzkárosult 
fiával, a ki ót a korcsmából ki is dobta ; tanuk állítása szerint ekkor azt 
mondotta volna a kiehrudalt Hassay „hogy várj majd tegzek én neked tíz
szer annyi k á rt!4 — s állítólag később a koresmáro-stól gyufát is kért 
volna. — A vizsgálat folyamatban van.

— K ö r m e n d r ő l  í r j a  a  „ R á b a v i d é k " :  „Horváth Zsófi alsó
berki illetőségű 18 éves napszámos leány, ki a Vas-zalamegy. i < Iső takarék- 
pénztár tulajdonát képező emeletes ház kijavításával foglalkozó kőmivesek 
és cserepesek mellett segédkezett-, a háztetőn egyik szélső korhadt léczre 
állváu, az alatta letört és fejjel a kövezett udvarra zuhant. A szerencsétlen 
leány fején iszonyú sérüléseket szenvedett, melynek következtében este 8 óra 
tájban meghalt."

- -  Assicurazloni Generáli. Lapunk hirdetési rovatában közöljük az osztrák-magyar 
monárhia eme legrégibb és legnagyobb intézetének 1880. évi mérlegét. Az előttünk fekvő, 
a Triestbcn f. évi április hó 27-én megtartott közgyűlésen beterjesztett igazgatósági je
lentésből átvesszük a következő adatokat. Az összes biztosítási ágakban a dij- és illeték
bevétel 14.181,115 frt 0* krra in *m, mig a kam.r-jövedelem 1.352,474 forint Cl krnyi 
összeget ért el. — Kártérítésül az 1880-ik évben 9.814,405 frt 52 kr. fizettetett ki, s e 
szerint Generáli által alapítása vagyis 1831. óta nyújtott kárpótlás 197,280,155 frt 20 krt 
tészen, miből a Szent István korona országaira .30.257,142 frt 21 kr. esik. Az 1.184,519 
frt 97 krral kimutatott tiszta nyereségből 345,801 frt -14 kr. az értékpapírok árfolyama 
ingadozására alakított tartalékalaphoz csatoltatok, mi által ez felszaporodott 1.333,284 
frt 5 krra, inig a rendes nyeremény tartalékba az alapszabályoknak megfelelőig 58,090 
frt 90 kr. utaltatott, mivel az 2.229,309 u t 05 krra emelkedett. — A készpénz díjtarta
lékok 1.433,585 frt 45 krral gyarapodtak és 22.918.130 frt 08 krt tesznek. Különösen fi
gyelmet érdemel, hogy a tulajdonképi biztosítási üzlet alig eredményezte a tiszta nyereség 
egy harmadát, ez eredmény ugyanis 355,899 frt 2 kr., inelv a 14 milliónyi díjbevételnek 
nem egeszen 2' — Kllenben örvendetesnek mondható azon emelkedés, mely az
életbiztosításban mutatkozik és amelyet a lehető legkedvezőbb feltételek megállapításának 
lehet köszönni. — Az uj biztosítások, a törlések és kifizetések levonása után 8.452,0lg 
frt 14 kruyi gyarapodást mutatnak, melylyel a biztosított összeg 97.982,853 frt 90 krnyi 
roppant nagy összegre emelkedik. — Miután a biztosítéki alapok 1.809,132 frt 83 krral 
emeltettek, minekfolytán azok immár 34.088,149 frt 4 krra mennek, mégis elhatároztatott, 
hogy minden egyes 315 írttal befizetett részvény után osztalékban 300 frank vagyis 120 
frt alanyban fizettessék. — A múlt évben elhunyt Korizmics László helyett az hrazgató- 
tanácsba beválasztották Jókai Mórt.

— K u k  hxc i n d r i  z M o lc z n irz a  r é d i !  Szombathely-Pinkafeld 
krája sztran r**j«»no zselezniczn gledoncs szó zs* podpiszki vö poszlani, ino 
na tón tak hitro sze podpisüjejo, ka zse pervejsi veden edna czejla vrejd- 
uoszt zse zagvüsana bijla. Na lé szirtin je  dáno bilon od vármegyöva s/.trau 
60 je/.ero rninski, Pinkafőid vész 100 jezero rainski, Felső-Eőr 75 j*-zero, 
Kohoncz vész 40 je/,ero, Nagy-Pétorfalva 26 jezero, VöiÖBvár 40 jezero, Felső
kő 10 jezero, Gróf Batthyány Ktíroly 20  jezero, Alsó-Ló 700 rninski. Kuk 
vijdimo tej ne csákajo tou, ka bi nyin pecseni vróbeo v-lampe leto, ne 
glédajo vküp gyáni rokmij tiszto, kuk sze driigi terdij za nyuvo volou, nego 
od szvoje sztráni tüdi szó vcsinijo. ka je niogoucse. Donok bi szó lejko vcsi- 
lou od helső-Eőr krajine. Záto ka tiszto lejko vörjemo, ka tan tüdi doj z- 
nébe ne le .ij manna, kak na piijscsiui vandarszkomi zsidovan, nego tiszti 
kráj z-mantrányen, pámetjov ino z-mocsjonv szi poiscse szakdeuésui krüh, 
szamo ka sze tak vijdi, ka tej sztou drüjgov vecs májo kak tnij.

d<o fáksi csaiui obláczke, ka za edno vöro mo szi szermáczke, z-rasztála- 
n«n trousti pa /.-práznimi zsepami. záto da nej bilon asseknrerann. Táksa 
nezrecsa sze nemre ingd.ír tisztonii zgnditi, C'i v-tou assekoráczio, v-té 
tásnlat iiotri '/.1-oupi. záto da tiszto sumiuo stero le unj npiviui notri po- 
vqlo, na 12 lejt szigdar na illeszti osztana saiiin;n. Napriliko sze dene le- 
toz notri dam assekorerati za 300 írt kuk t.u>ulat.ov tag, kitti lejko na 
nrn.se szi deliem üli na vékse j odignein, tak kak de szilje k.Zalo v-ton t ili 
toh jko v-mérnom jé, esi prvlé dá asm kor rati, n-j te daru /.se szili** oczrelo, 
z i o  «'a sze imtu tüdi lejko lak zgodi kak ovim szrinakom v-Kohonczi i 
vt's vesznie/.. Zselejnye bi bilou v-tom táli kak uáj vtes vértov esi bi v-té 
tasuhil, notri szt-oupili.

— V-S/.:il»<>l i na toj velikoj vilic/.i poszejeue akác*, ali szi bozsa 
dtva jako lepő zacsnejo guati, tak ka je  zse rados/t ua uyé glédnti, gda 
s« zeleuiti zacsnejo. T i bizsui goszpodárje je szkrblivo polevajo, ali douolc 
eaioga vö v-zévsi, ki je  dober vért ali dönok uevidi za potrebno ka bi k- 
sejki edno kauto vödé vö duó ue-zti i polnjati uyé, záto naj ona ua kvár 
n» prido„ obcsiue riftara na szkrb nosenyó opomenémo.

— G a r t s á i i  J ó z s e f  vrscsicski riht-ar záto ka 3zlÜz«benon deli ves- 
cánszke racsune nej isztinszko szpelávao, záto pronti törni deli visesnya bi- 
revija ga pod (fegyelmi) kustigo djala.

— I .e lo v /  i* r i  * t  <‘ l i n g i ,  steri szó na (felülvizsgálat) sapervi/.ito 
piszláui, tiszti priseszni niejszeez június 11-tóga duéva morejo sze v-Szoin- 
bithely posztaviti.

— 0*1 v e i k é  n c s z r e c s e  szmo na zuauye doubili, ka májusa G-ga 
diéva Zalavárniegyövi v-Söjtöri velki ogytu bfio, zadvecsciek ob koli 2 vöre 
8/v zacsuo pa 80 hízs doj zgorelo, v-tom malom czajti do 125 vértov ua 
kidistvo prislo. — Szvekli czaszar na té szrmáke 500 irt dao.

"■— S / .L aliO V t'/ .i-T o p o lo v c/ .i na veskoj czeszti pri szkakoszkon ino 
Topobiitszkon mlijni na ledavi sztoécsi mosztouvje szó v-takseu bozsno i redi. 
ki tan sze prejk voziti brezi cslovecskoga neszrecso komái morc. Opomii- 
nimo one, steron poprávlanye v-duzsnoszti sztoji, ka in j  glédajo za tou, ka 
p) tón gorglasejnyen do zroki od kákse naprej prijdnyme uaszrecse.

—  . i i l r i á i s e e z  v é s/ i edno razbiásztoszt za ovon prijde, vu>.siganye, 
d evje, czipike kvarjeuyé je v-segi od tiszti mao. ka vescsuiszko táblány^ 
uierjeuyé poulek szonda sze szkoucsávla. Te szleduye dii 'va szó edno mi 
k.icso gór vuzsgali, Mikola Andrási pa 24 falátov s/.adoveni drevj.*v doj 
vszekli, Leposa Dánieli pa czejlo pseniczo od cseraerouv doj pozseli. /.se pri 
vö rejznnyon zsandáre terlndo na pomoucs zéti, esi szó rávuok tej Uijpr-d- 
nyi kolomposke sztén szamo t.ákso zemlou zgiijbili, stero jc tak nej nyuvo 
bilou. Dobro de zsaudáran deuésuyi déu ua uajlagojejse imé dobluno vész 
szkerb meti.

— R iio (» e i*  K v a n o v a  bizse sze ete niejszeez 10-ga duéva na zourje 
dójpogorejla. Od vérsztva sztráni nüczana skéri szó v-m.jvéksen táli doj po- 
gorela : edna zselezua koala, eden piük, edna bráua, lada, skrinya. 4 lagvij- 
csov, 3 szviuy, czejli kvár G73 rainski, stero je szten boh* zsalosztuo, ka 
nssekorejlano nej bilou sztoga ni ka. Od zsandárszkou iszkanyi je v-tou deli 
kak na steroga velka faucsoszt jeszte — je  Hassay József 42 le jt sztár z- 
Doliue dojzaderzsáui, iuo prejk biruviji dáni, té sze pred ogynou tiszti vecsér 
Doliui osten ji szvado z-ilitoper Istvánovon sziuouvou, steri je  nyaga z-os- 
terije vö Kieső, po szvedoczkou glászi té bi tou piavo kak le „Hassay- csá- 
kaj — uaprávin escse jász tebi deszétkrát táksi kvár, ino escso szledi od 
osterjása tüdi szpicze proszo.

— K e i ' i i i e á i ju i  kak „Kábavidék4 glászi je  Horváth Zsófi 18 lejt 
sztara dekla, st**ra je  pri zidáraii pomágala pri d*di na stokáj pri poprávlci, 
je  na sztreji ua edno sztáro lato sztonpila, stero sze pod uyuv potrlo, ino 
oua z-glavonv v-dvouri na kaniéuye szpaduola. Naszr**csna dekla je na ghivi 
sztrasuo neszrecso terpejla, od steroga je escse vecsér koulik 8 vöre tuerla.

— K ita j d a  í'Mc.s** v e r s  n a  üio jtio  vöpregléd jeszte, dobro de znati, 
ka v-bojni vö sztrejl-ni golombisov kelko jeszte táksi, steri mzavádijo, ino 
kelko jeszte táksi steri trufijo. Sztáksimi ptijksami sze stükati, literi vecskrát 
szterlijo, esi bi szaksa krugla trnfila, te nejga tisztoga velkoga serega ua 
szvejti, sterova l*i za krátki czajt sili za pár vör na küp nej sztrejlili. 
1870-toga let a preisz pa fniuczuskoj bojni szó preis/ovje vö zracsunali, i-.a 
v-bojni szukso vö sztrejlcno kruglo na je/.ero je  szamo eden mertvecz szpadno, 
tou je ka 909 kruglov nika nej trufilo — szamo szaksa j  ezer un. V-toj bojni 
szó preiszovje koulik 30 millionov patronnov vö za sztrejlili. ino 362 jezero 
sttikovi golombisov. ino od tej doszti golombisov je  szamo 35 jezero frnn- 
c/.uski szoldákov niertvo o.sztalo v-bojni, tak je  v .to j bojni 28 jezero prei- 
szov szpadnolo, tak vkiip pregléduemo szó frauezuske 35 millionov golom
bisov sze vkiiper vö sztrejlili. Gvtisno je, ka franeznskoga s/.old;ika krugla 
je  szigdiír bole nareiezi trnfila, sti-ro sze od tiszthez vijde, ka ml lianczus- 
koga sztráni je  35 je/.ero, od preisziskoga s/.iraii pa szamo 28 j /mo szol
dákov s/.paduolo, t-omi zrok v-ton iscsejo, ka z-franeznskimi piijksami je  
doszta lezsej szterliti, kak z-uéuskiuii püjksami ino ka szó frauezuske 
doszta sztrejlanya zaszijlili.

—  S/ .iM sies I v á n  goszpodszki logár je ete mejsz ez 15-toga duéva 
v-pn s i>zkon lougi Bánfy Jelenő da je  oua tan trávo brála, /.gralio iuo od tóga 
od nvé zálogo steo /.éti. Z-'miszka je tou nej prevolila iuo med czukauyou 
je  logári lejvo rouko szerpon vszejkla. Prouti tisztoj (bis/troj) zseuszki je 
pri biroviji tozsba zse notri dána.

— (> a ig e r  Jl ih á ll .y  c-öpiuszki osterjás je  ete uiejszecz 12-ga duéva 
pri Kirubauer György ost-erjási v-Néncsavczi stali szpao, med teu szó nyerni 
16 rainski z-bugyellárison vrét vö zsebke vkradnoli. Iszkanye je od zsau- 
dárszke sztráni naprej zéto.

— l*oi'«la«.iii<*/.i Oszvatics Ádamovo kiejt s/.o ete mej-zecz 13-tcga 
duéva v-uocsi gór vterguoli ino od tis/.tecz 25 kilo masztij 29 rainski, — 
eden kaput 5 rainski. edno piijkso na edno czejv 5 rainski vrejdnoszti v- 
kradnol1. 8to szó t- j bilij do szejga mao szó nej mogii vö zvediti.

— B^aj b á r  p r i n a s z  t a k  b i l o n !  v-Auieiiki orszácski gyiilejs vö 
dao ka po nadelaj osterije, kaffeehauze i sorházé morejo dől zaprejto biti, 
za té sztrau policzájgye steroga ost-erjása nájdejo ka viuo, pal.nko tocsi, tisz- 
toga notri glás/.ijo biroviji, gde boude sztaksov kastigov kastigani, ka de 
notri zaprejti.

— V e i/ é l i ie s / t i  k o n e o z !  Eden c<ouklavi koudis po iinéui Men- 
czigár György je  s/.ebi na tou szlejdnyen orszacskon s/.enyi pred v«csér v- 
szobocskoj ednoj osteriji dober den uapravo. Iuo ka bi sze esem bole gór 
’najso, z-ednov deklouv szi je  ras/.tálaiio v-kiiper pokoudivana krajezare, ino 
oue je  z-bugyellárisom vrét escse dekli pokázauo, v-sterou 19 rainski 
meo. Da SZ0 SZÓ zse dobro uajeli, pocsijvut s/.o s/.o s/.pravili. ali da szó nej 
meli szvojo domovino, pod szlobodno uébo szó s/.e doj légii. Koulik 10 vöre 
vö z-püngrada zsandárszke vüje szó krics v-pamet zéla, ino sze vcsaszi na 
illesztő pascsijo. tan csonklavoga koudisa, na sinyéki —  ua glávi od nmi- 
zsicza zas.-.mijczanoga v-kervi lezsati nájdejo. Z-mauon vö dcrzs-ána dekla 
*sese nouzsicz v-rokaj derzsála, steron na uikoj stela s/praviti kou lisa, ka 
ló nyagve pejueze szebi lejko obderzsála. Pejueze szó pri uyoj najsli, iuo 
nyou pa z-bugyellárison vré prejk biroviji dali.



— B á r  m i n á l u n k  i *  úgy volna m ár! Amerikában a congresus 
(országgyűlés) szigorú törvényeket hozott arra nézve, hogy a korcsmák és 
sörházak vasárnaponként zárva tartassanak s a rendőrség az olyan kor.s- 
márost. aki vasárnap bort, pálinkát vagy sört árusít el, kíméletlenül fele
lenti és fogházbüntetéssel fenyittetik.

— ül e g l e p e i é * .  Horváth Ferencz és neje prosznyákfai lakosok a 
múlt hét egyik napján nyugodtan kapálgattak szőlejükben, s egyszerre az 
asszonyt szokatlan zörej tette figyelmessé; feltekint és egy gyönyörű szarvs- 
tehenet lát feléje rohanni; első meglepetésében egészen önkénytelenül a fe
zében levő kapát a száguldó állat után hajította s oly szerencsésen, hogy íz 
pár lépésnyi bandukolás után össze rogyott. A meglepetés és örömnek aza- 
ban csakhamar keserű vége lett, mert a hős vadász ellen idegen vadásze- 
rület megsértése miatt az eljárást megindították.

— A  m u l a t  Hág v é g e . Egy béna koldus, névszerint Menzigár György 
csinált magának jó  napot a legutóbbi országos vásár előestéjén az egyk 
helyi korcsmában, s hogy a mulatság sikerültebb legyen, egy utszéli vászm- 
cseléddel osztotta meg összekoldult filléreit, nemcsak, hanem tárczáját is 
megmutatta, amelyben 19 frt volt. Miután jól ellakának, pihenni térének s 
természetesen otthon hiányában az Isten szabad ege alá. — Tiz óra köril 
a várkertből kihangzó segélykiáltás ütötte meg a csendőrőrjárnt fülét, ;z 
nyomban a helyszínén termett, ahol a béna koldust nyakán és fején tö>b 
késszurástól vérezve találta; a megvendégelt hölgy még markában tartá a két, 
amelylyel ártalmatlanná kívánta tenni a koldust, hogy pénzét magánik 
megtarthassa. A pénz nála megtaláltatott tárczával együtt s a tettes a böi- 
tető bíróságnak átadatott.

— S zo cM ies I v á n  urasági erdőőr f. hó 15-én a pusóczi erdőből 
Bánfi Ilona pusóczi lakósnőt meg akarta zálogolni amiért az füvet szedet; 
az asszony ellenállott és dulakodás közben az erdőőr balkezét sarlójávil 
veszélyesen megsértette. A hős asszony ellen a büutető eljárás folyamattá 
tétetett.

— G a jg e r  M ih á ly  csöpinczi korcsmáros folyó hó 12-én Kirubauff 
György nemsóczi korcsmáros istállójában hálván, alvás közben zsebéből tái- 
czája, s abból 16 frt készpénze ismeretlen tettes által eltolvajoltatott. a 
nyomozás a csendőrség által folyamatba tétetett.

— P o r d a s in c z o n  Oszvatich Adóm kamarájának ablaka folyó hl
13-án éjjel kifeszittetvén, abból 25 kiló zsir 20 frt, 1 drb szürke szöveti 
dolmány 5 frt, 1 drb egy csövű fegyver sárga réz karikákkal 5 frt érték
ben ellopatott. A tetteseket eddigelé felfedezni nem sikerült.

— K a p t u k  a  k ö v e t k e z ő  f e l h í v á s t :  Tisztelt polgártársak ! A: 
1884— 1887. évi országgyűlés berekesztése, s ezzel kapcsolatban a követkézé 
országgyűlési időszakra a képviselők megválasztásától csak pár hét választván 
el bennünket: itt az ideje, hogy járásunkban a szabadelvű vagyis kormány
pártot a melynek zászlóját 12 év óta mindenkor győzelemmel lobogtattuk, 
újból megalakítsuk, itt az ideje, hogy kijeleljük és megnevezzük azon férfiú', 
kit méltónak hiszünk arra, hogy járásunkat a legközelebbi országgyűlésen 
képviselje. — Ezen indokból szükségesnek tartottuk a járás választó polgá
rait folyó évi május hó 28-án d. e. 9 órára a muraszombati városházánál 
megtartandó értekezletre meghívni, a melyen leendő szives részvételre a 
czimet tisztelettel felkérjük. Muraszombat, 1887. május 16-án. — Berke József 
Ratkovics Vendel. Kovách Mátyás. Kuzmits József. Bölcs Béla. Schulhof Miír. 
Faschinger Győző. Széli Mihály. Skerlák József. Krnusz Miksa. Csorna Jenő. 
Gróf Apraxiu Sergius. Gróf Batthyány Zsigmond. Gáspár Ferencz. Olajos 
Sándor. Kladziva József. Pintér Mikiós. Horváth György. Faschinger József. 
Benko György. Benko József. Fnriakovics Zsigmond. Árvái Bernád. Kattauer 
Ede. Pollák Pongrácz.

—  É r i e n ! l é s .  Van szerencsém a Kupsinczon felállítandó részvényes
méhtelep t. aláíróit ezennel értesíteni, miszerint a méht« lep ügyeinek meg
beszélése tárgyában f- hó 28-án délután 5 órakor Takács István tanító irtr 
osztályában értekezlet turtatik. K o n d o r  F e r e n c z .

— A  r a d e i n i  f ü r d ő  megnyitására előirányzott ünnepélyességeket 
ugyan nagy mértékben megakadályozta a kellemetlen idő, de nem akadá
lyozta meg az igazgatóságot abban, hogy a kisdedóvoda részére felajánlott 
Ígéretét teljesítse; ugyanis az igazgatóság a kisdedóvoda tőkéjének gyara
pítására 10 irtot küldött hozzánk, a melyet átszolgáltattnnk az egyesület 
elnökének, s ezúttal az igazgatóságnak közművelődési érdekeink iránt ta
núsított buzgalmáért szívélyes köszönetét mondunk.

— 70. sz. É r t e n i t é n .  Van szerencsém megyénk iparosait értesíteni, 
hogy a magas kormány a vasmegyei ipark iállitá* végrehajtó-bizottságának 
a kiállítókhoz és ez utóbbiaknak a nevezett bizottsághoz czimzett egyszerű 
levelezései számára a portóinentességet azon feltétel mellett engedélyezte, 
hogy a postára adaudó ily levelek boritékára a feladó neve és azonkívül 
még ezen szavak: „ szombathelyi iparkiáll i tás ügyében —  portömentes“ — 
kitüntettesseuek; az ajánlott levelekre és egyéb küldeményekre azonban a 
portómeutesség ki nem terjed. Szombathelyen, 1887. május 13-án.

V a r a s d y  K á r o ly ,  
kiállítási végreh. bizotts. elnök.

rebailást uzcnípdó elleni 10 fel tókekövetelés és járulékai iránti végrehajtás! 
tiniében » szombathelyi kir. törvényszék (a muraszombat, kir. jírnsbirosag) 
torliW én levő Két-Dolics község határéban lekvo a ketdolicsi 23. sztjkvben 
foglalt A I 1— 23. sor- 3. bázsz. egynegyed telekből alperes boliar István 
illető ötnyolezad részre az érverést 45U írtban ezennel mega lapított kikiál
tási árban elrendelte és hagy a fennebb megjelölt ingatlanok az I W M k  
é v i  J u l i i m  h é  IU - ik  n a p já n  délelőtt 10 Órakor Let-Dolics községben 
a községbiró házánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított ki
kiáltási áron alól is eladatni fognak. . . . .

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsarannk 10 száza
lékét vagyis 45 frtot készpénzben, vagy az 1881. LX. tez. 42 . 8-aban je l
zett árfolyammal számított és az 1881. évi november ho l-en 8333. szám 
alatt kelt igazságügyin, rendelet 8. §-ábnn kijelölt ovadekkepes értékpapír
ban n kiküldött kezéhez letenni avagy az 1881. I.X. t. ez. I i0 .  §-a értel
mében n bánatpénznek a bíróságnál elöleges elhelyezeserol kiállított B Z a - 

bálvszerü elismervényt átszolgálta tűi. . , , , ,
K elt Muraszombatban, a kir. járásbíróság mint, telekkönyvi hatóságnál 

1887. éyi április hó 23-án. AGUSTICH FONGBACZ. kirjbiro.

T e n y é s z - á l l a t o k
A  fe lső -le n d v a i u ra d a lo m  pollánczi majorjában f. év i  

m á ju s  h é  31-én
önkéntes árverésen

30 darab tinié szarnia
a legtöbbet Ígérőnek készpénz íizelés melleit el fog állatni.

Eladásra kerülnek e l l ő s  te h e n e k , üszők  és egynéhány pár 
ö k ö r-tin ó , részben p iu z g a u i fajú, részben k e resztezésb ő l
származol tak.

Az uradalom intézősége.

J ÍC X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Je g y z ő k ö n y v .
Felvéve Muraszombatban, 1887. május 15-én a jégbiztositási szövetkezet megalakítása 

tárgyában:
A vasmegyei gazd. egyesület részéről Kovács Károly fiók egyesületi titkár és Fu- 

riakovich Zsigmond választmányi tag által, az első magyar ált. biztositó társaság részéről 
Balkáuyi Simon által összehívott, cs G8 tagból álló értekezletet Kovács Károly megnyitja, 
8 a inai összejövetel czélját röviden fejtegetvén, felkéri a jelenlevőket, hogy az értekezlet 
vezetésére elnökét és jegyzőt válasszanak.

Ennek folytán az értekezlet egyhangúlag megválasztja elnökül Kovács Károly kir. 
aljbirót, jegyzőül C'saplovics Ferencz körjegyzőt

Előbbi újból szót emel, ismerteti a szövetkezet czélját, ennek az első magyar ál
talános biztosító társaság részéről nyújtott kedvezmények folytán, egyéb biztositó társu
latokkal szembeni előnyeit, a szövetkezetbe belépő tagokra nézve a 12 évi szövetkezeti 
időtartamon belől háramolható tiszta nyermeéuy esélyeit, s felhívja az értekezletet, mi
szerint mondják ki, hogy a jégbiztositási szövetkezet megalakítását önmagukra nézve hasz
nosnak sót szükségesnek ismerik.

E felszúllalás után ntég Balkányi Simon bizt. felügyelő, és Csaplovics Ferencz vend- 
nyelven ismerteti e szövetkezet rendeltetését, s miután többek felvilágosítást kívánó 
kérdezósködéseikre megnyugtató választ nyertek, kimondja az értekezlet, miszerint a jég
biztositási szövetkezet megalakítását a gazilakö/.önségre hasznos és szükségesnek ismeri, 
8 a szövetkezetbe lépés eszméjének a közönség körében minél inkább terjesztését magára 
vállalja.

Miután a jelenvoltak közöl 17-en a szövetkezetbe nyomban beléptetik és türzsbe- 
vallásukat előterjesztették, a legnagyobb rész pedig kijelentette, hogy a törzsbevallást utó
lag fogja elkészíteni — elnök az Illést felosztatja. — Kmf.

CSAPLOVICS FERENCZ, jegyző. KOVÁCS KÁROLY, elnök.

______H irdetések. _____
.531 87. Árverési hirdetményi kivonat.

A muraszombati kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság közhírré 
teszi, hogy a ni. kir. államkincstár végre hajtatónak — Sohár István vég-

Mária-czelli gyomorcseppek,
jeles hatású gyógyszer a gyomor minden bán- * 
(almai ellen, és felülmulhatlan az étvágyhiány, t 
gyomorgyengeség, rósz szngn lehellet, szelek, sa- ( 
vanyu felböfögés, kólika, gyoiuorhumt, gyomor- i 
uégés, hgykő-képződés. túlságos nyalka-képződés. < 
sárgaság, nndor és hányás, főfájás (ha az a gyo- . 
mórból ered), gyomorgörcs, székszornlat, a gyo- ' 
mórnak túlterheltsége étel és ital által, giliszta, I 
lép- és májbetegség, úgyszintén arany-eres báu- 

talmak ellen. ^
E g y  ü v e g cs e  á r a  h a s z n á la t i  u ta -  ( 

________ s i tá s s a l  e g y ü t t  3 5  k r .  (
Központi szétküldési raktár nagyban és kicsinyben: i

BRADY KÁROLY I
„ a z  ő r a n g y a lh o z * *  czimzett gyógyszertárában K r e n i z i e r h e n ,  ( 

Morvaországban. |
Kapható Murnszombatban : BÖLCS BÉLA gyógytúráhan a „Magyar Koronába*.,u 

valamint az ország minden gyógyszertárában. (45. 52—1) I

Nyomatott Grünbaum Márk könyvnyomdájában Muraszombatban.



Melléklet a „Muraszombat és Vidéke1' 1887. évi 20. számához.
Felső-Petrócz, 1887. május 7-én. V-Gornyi-Petrovczi, májusa 7. dnéva 1887.

Tekintetes Szerkesztő Ur!
Eszembe jut a „Molnár és fia* meséje, akik egy szamarat hajtván a 

szomszéd városba, először azért támadtattak meg az emberek által, hogy 
miért utaznak gyalog, midőn a szamár üreseu előttük ballag ? E biztatásra 
felült az apa, s a szemközt jövők rosszalőlag figyelmeztették, hogy nem 
szégyenel-e kényelmesen szamaragolni, mig fia fáradtan utána bandukol ? 
Akkor felült a fiú, hogy gyalog az apa kövesse. „Istenteleu gyermek — fa
kadt ki a tömeg — nem sajnálod-e apádat, ki öreg csontjait utánad csak 
alig vonszolja?* most azután apa és fiú a szamár tetejébe készültek, s 
bezzeg volt mit hallaniok a jövok-meuőktől állatkínzásuk miatt; erre már 
az öreg boszusan arra fakadt: „ti ostobák, ha mindnyájatoknak kedvére 
akarnék cselekedni, most mar nem maradna egyéb, mint hogy a szamarat 
hátunkra véve, akkéut vánszorogjunk odább!*

A felső-petrócz-hodosi ut kiépítése juttatta eszembe ezt a tanulságos 
kis mesét. Evek óta ugyanis nem volt ennek a népnek hőbb vágya, miut 
hogy a vidoncz-felső-petrócz-liodosi ut a megyei utak sorába felvétessék s 
ilyenné átalakíttassák, s hogy azután Felsö-Petróczon egy posta állíttassák. 
.Sok haszontalan kísérlet után végre valahárn országgyűlési képviselőnk, 
gróf Széchenyi Tivadar urnák érdekünkben a megyei hatóságnál kifejtett 
fáradhatlau tevékenysége folytán eljutottunk odáig, hogy végre az úttest 
szakértők közbenjöttével kijeleltetek, felméretett. Hanem most merre men
jen V a felső petróczi hegyháton, avagy az adriánczi völgyben? mindkettő
nek megvannak a szakértő s/.euiei előtt % maga előnyei és hátrányai, a bi
zalmatlan tömeg azonban, ba a hatóság rendelkezése nem kedvére dől el, 
akkor azután vesztegetést, hamisságot s több eleiét emleget.

A szakértő mérnök véleménye az adriánczi irány felé hajolt; követ
kezett most már a kikasitás. A mindennapi tapasztalás igazolja, hogy ám
bár a paraszt általában amije vau, azt sem tudja becsületesen kezelni, ész
szerűen megművelni, hanem azért könnyebb a lelkének, hogyha máséból 
csak egy göröngyöt elvonhat és a magáéhoz dobhat; természetes igy, hogy 
a községi u., amelyen a leendő országút vonul, helyenként a jobbról is, 
balról is történt kiszántások, elkertülések következtében alig volt két öl 
széles, mintán pedig ennél legalább még egyszer szélesebbnek kell az 
útnak lennie, a hiányt pedig a levegőből kihasítani nem lehet, mi termé
szetesebb, mint a talaj viszonyának szemmel tartása mellett hol kisebb, hol 
szélesebb darabot hozzá kellett metszeni a szomszédos területekből.

No hiszen volt erre „sirás és fogak csikorgatása.*
Természetesen mennél ostobább volt valamelyik, annál jobban lármázott, 

nem tudván felfogni, hogy egy jó karban levő megyei ut akkor, midőn a 
községi utak — különösen a hegyes vidéken — egyáltalán haszuálhatlan 
állapotban vannak, kiszámithatlan előnyére vau a gazdálkodó közönségnek.

Szegény Mikola András felső-petróczi elöljáró esetleg egyik adriánczi 
parasztbirtoknál találta a kiliasitást teljesítő utbiztosoknak magyarázni, 
hogy ebből a földből mennyit lehetne elmetszeni — és másnap 24 darab 
szilvafáját derékon kettévágva találta. Ez az a nép, a melyikről manapság 
annyiszor halljuk emlegetni, hogy jogainak tudatára ébredt, hogy a mit 
tesz, azt helyes okoskodás és meggyőződésből cselekszi ? alaktalan agyag- 
töuieg, a melyből a fazekas képzelődése kéuye-kedve szerinti alakot for
málhat! és ba az a fazekas, amely kezébe veszi, nem ért hozzá vagy eset
leg lelkiismeretlen: méltán elijedhet minden ember attól az alkotmánytól, 
arai keze közöl kikerül. — Már a legközelebbi időben láthatni fogjuk azok
nak a fazekasoknak a működését; adja Isten, hogy azok önzetlen becsüle- j 
tességü s nem csupán saját egyéni hasznuknak élő mesteremberek legyenek! I

Plemeniti goszpon brodnik!
Na paiuet mi pride mlinara i nyagovoga szína fabulo, ki szó ednoga 

szomára gnali vu te szouszidni váras, od drügi lüdi szta oprviin protívinsztvo 
doubila, zului ideta peski, gda te szomár prednyima prázeu potüje ? na tou 
szi te ocsa gór széde na szomára, — prouti pridoucsi drügi lüdjé szó za 
lagoje szpozuali tou i nyerni pravili, esi ga je nej szram na szomári potü- 
vati, gda te szin zuuyim tak triideu potüje ? Te szi je gór szeo te szín, uaj 
ocsa potüje zanyini, te pa veliki sereg kricsi: ti szi uej bogábojécse dejte 
—  ne miJtíjes ocso, ki szvoje sztáré csonté za tebom vlecsé ? po etomtoga 
kain ocsa. kain te szín obedrá szta sze na szomára szpravila, — teda pa 
od prouti idoucsi szta csüla escse, tejva méhkasé mantráta; na eto je te 
ocsa z-merov pravo, vi norczi esi bi vszem povouli steo csiuiti, tak bi drügo 
nej zaosztalo, ka bi rnüdva drá mogla tóga szomára na plécsa vzőti i 
nyega m.szti!

Goruyi-Petrouvczi i hodoske pouti naprávlanye, meni tou fabulo za 
vcsenyé na pamut priueszlo. Zse od vecse lejt mao je oue okrogliue zse- 
lejnye bilou, uaj sze od Vidouecz med Petl'Ouvcze do llodosu pout naprávi, 
i med vármegyöszke poti gór vzeme, ka sze poetoni naj v-Petrouvczi posta 
gorposztávi. Po vnogom szküszi düuok na szlednye nas követ Gróf Széche
nyi Tivadar szó po vuogoiu trüdi pri vármegyöszkoj oblaszti vö szpravili, 
ka sze je tak tá pont od v-zuameuila, — ali zdaj zse gdo tá naj ide ? Na 
petrouszkoin brejgi, ali na adrianszkom douli ? Obedvej, kain naprejidejnya 
kain uazájosztánvenoszti zrok te k-toiui razraeti pred öcs mi má, té nevüpaui 
sereg esi visesnye oblászti rendelüvanye uede po nyihovoj vouli teda naprej 
uoszi micseuyé, — bainicsio i vecsféle táksega.

To razmivsi inzseler szi je miszlo, ka de v-adriaoszkom douli bogsa, 
i tam jo tak vö zmero. Vszákdenésnye szküsávauye poszvedocsáva, ka te 
polodelecz szkeui prebíva, nevej postűvati ouo uej z-réduina pelati, csedno 
oprávlati, nego nyerni je na düsi lezsej esi z-drügoga szanio edno griido 
more vkraj vcseknoti i k-szvojtui k-ezuj d játi; etak je isztina, ka ta veska 
pont po steroj de zdaj ta orszacska pout, vecs mész táj gde kre práve gde 
kre lejve sztráni z-vöoványeiu, z-plout grejenyom komaj bila 2 klaftra sürka, 
i gda tá nouva escse ednok tak sürka more biti, ka fali z-lüfta sze nemre 
vrezati, tak sze vecs mesztaj kain voszkejsi kam sürsejsi falat more k-ezuj 
vrezati od szoszedsztva. No vem je bilo „jokauye i zobouv skripauye!* Za 
isztino kém bele je uouri bio eden ali te drügi, tem bole je  lártnao. ne je 
mogao zapopádnoti, ka edno dobra vármegyöszka pout, teda da szó te veski 
poti uaimre vu bresni mesztaj tak lagoja, ka je uemore nüczati, ka oue 
uaprejidejnye szlisijo tömi polodelsztvi.

Mikola András z-Gornyi-Petrovecz uaprejbodécsi mouzs je na adriansz
kom batári tömi utbiztosi, ki je vö merő tou novo pout razkládao, ka z-edue 
nyive kolko sze lehko vkraj vrejzse na drügi déu je najso, ka je nikák 
nyegvi lejpi czipik 24 naszrejdi prek vrezao. — Tou je tou lüdsztvo, od 
steroga dón denésnyi dosztakrát csüjemo sze szpoininoti, ka sze szvojega 
jussa zuúnye obüdo, ka ka vcsini tou cseduo i poaleg szvojega uakanenya 
csiui! — ? brez forme blatni racsun, steroga te piszkrár pouleg szvoje vole 
tejlo formulázuyiva, i esi on piszkrár, steri k-fomi neraziui vu rouke vzeme, 
ali uema dobro diisnoveszt: za isztino sze lehko presztrási vszáki cslovik od 
oue náprave, stera zs-nyegvi rouk zide. — Nede dugó vrejmena trpelo, ka 
homo lehko previdili oui piszkrárov delavnoszt, dáj Boug sze mocsni pos- 
teni, i nej számo za szvoj hasztk glédajoucsi mestri bodejo.
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