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Irtsuk a kártékony rovarokat és férgeket.
Az idei év bő gyümölcstermést ígér. különösen szépen mutat

kozik alma. szilva, lavésbbé körte s így természetes minden gyű- j 
mölcstermeld első és fő feladata lehetőleg arra törekedni, hogy a 
mutatkozó termés meg is maradjon s ez okból fő teendője az leend 
a rovarokat irtani —  kevesbíteni.—  Az idén különösen sok a hernyó 
s ezenkívül számtalan rovar s egyébb féreg pusztítja a gyümölcsfák 
lombozatát, lovélzetét s főleg gyümölcseit. Az eddigi, bűvös esős 
időjárás a külöinböző rovarokat kártékonyságukban némileg gátolta 
ugyan, de a melegebb napok beálltával annál nagyobb mérvű pusz
títást fognak véghez vinni s ezért ne késsünk, liánom lássunk mun
kához s kövessünk el mindent, csakhogy gyümölcsfáink ellenségeit 
irthassuk Természetes sokkal nehezebb most már rejtőkében megta
lálni az ellenséget, de azért még mindég sokat tehetünk, igy pl. korán 
reggel, a midőn úgy a hernyók mint egyébb rovarok is összehuzódva 
az ágak hajtásaiban csomóban vaunak, a fák koronáit szorgalmasan 
átkutatjuk s «i talált rovarokat s hernyókat egyszerűen szétnyom
kodjuk.

Lassú munka ugyan, de mégis sokat ér. mert hisz néha egyetlen 
nyomással 15— 20, sőt ennél is több hernyót semmisítünk m -g. Nlmii- 
csak az ágak hajtásaiban, hanem azok végén is még mindég fogunk 
találni hernyó fészkeket, ezeket legjobb a hernyózó ollóval levágni, 
összegyűjteni és elégetni A fiatal gyümölcsfákat igen egyszerű módon 
szabadíthatjuk meg a rovaroktól és pedig oly formán, hogy a fák 
alá ponyvát terítünk s a fa törzsére egy rongyba burkolt fejsze 
fokával, hogy a fa kérge meg ne sérüljön, erős ütést mérünk, a 
rázkódás folytán számtalan rovar, fog lepotyogni, ezeket összeszedve 
megsemmisítjük. Ne.n egy esetben egyetlen ütéssel megmenthetjük 
fiatal fáink lombozatát. Idősebb Iákról természetes nehezebb akár 
lerázás, akár szétnyomkodás é éogdosás által irtani a férgeket, de 
azért meg mindég sok vau téve azáltal, ha az ily fákon mutatkozó 
hernyókat tartózkodási helyükön megégetjük.

Legjobb e czélra egy petróleumba mártott spongyát használni, 
melyet egy póznára erősítünk, meggynjtjuk s a heruyófószek alá tart
juk. Használhatjuk a közönséges kén szeleteket is, ezeket szintén 
póznára erősítve meggyujtuk s a hernyó fészek alá tartjuk, a kifej
lődő kénfüst megöli a hernyókat. Mindkét esetben természetes óvato
sak legyünk, nehogy közeli épületet vagy más valamit felgyújtsunk.

1 1 a oly fiatul fák megmentéséről vau szó, melyeken különös sok

Preprávlajmo te skodlijve rovaré i cservé*
Eto leto iiam doszta szadi pripouvanye obejcse, lépőn sze zka- 

zsüjejo jáboka i szlive, grflsek menyé tak je vszakomi. ki szád pouva, 
to nájpervo i nájvékso gordánye na tóm biti, ka te szkázani pouv 
ali szád n i j tttdi ösztöne i za tóga volo naj nyegva nájvéksa szkrb 
bode rovaré prepraviti i poménsati.

Náimre letesz je doszta !i gouszanecz i zvön tóga doszta rova- 
rov i vecsféle cservov, steri zaprávlajo drevja lisztje —  i náimre te 
szád. Doszega mao te liládon dezsgyevni czajt te vnogeféle rovaré 
uika malo kráto pri zaprávlanyi, ali kik de véksa hic/.a toplejsi 
diaévi tem véksi kvár do réd.li. záto nebijno zaműljeni. zacsnim) 
delo i doprnesznn vsze, ka drevja protivuike naj prepráviino Tou 
je gvüsno, ka je zdajsi doszta zsmejnej szkrivnom illeszti nyé najti, 
ali záto leliko doszta vcsinimo na példo vgojduo rauo, gda szó te 
gtiszancze tak kak rovarje vsze ni küpi vküp potégnyeni na vejkaj, 
te je na drejva korouui iscsimo, tam je uájdemo i razklacsmo je.

Műdno delo je, ali doszta vrejduo, ár nistero krát szamo ednok 
poklácsiino i 15— 20 goszauecz na ednouk prepráviino. Nej szamo 
na vejkaj odzuotra, nego na kráji uájdemo gouszanecz gnezda, ona 
inoremo skáriczami dőli zrezati, na küp djávsi i tak zezsgati.

To mládo drevje prevecs nalec/i oszlobodimo od ti rovarov v- 
táuso formo, ka pod drejvo presztrémo pouyávo, ed ne szekere vfllia 
v czape zaszücsemo, naj sze szkorja ne zbautiije, szekerov odszpodi 
na drejvo vdárimo tak sze s/troszi to drejvo i ti rovarje vsze na 
ponyávo szpádnejo, tani je vküp poberémo i zaprávimo. Nej v-eduom 
me^zti z-eduim vdárezom leliko ubránimo to mládo drejvo. Sztaréj - 
sega drevja je zsmotnej ali to d >li troseuyé ali vküp szklacsenyé ali 
vküp pobérauye ti cservov, ali z-tem tál >m je dönok doszta vcsi- 
nyeno z-tem tálom, esi na drevji lezsécse gouszaueze na meszti za- 
zsgémo. Na té czio je n íj bougse edno sp mgyo vu petróleum uamo- 
cseno nüczati, stero na eden scsáp zvézseui), —  vuzsgéui je i pod 
gouszancsno guezdo pidrzsimo. —  Leliko nüczaui > zsvepleue táblicze 
tildi, nyé tüdi na scsáp zvézati, vuzsgiti je i pod gouszancsno gnezdo 
jo drzsmo; té din tüdi zpom >ri te gouszaueze. Vu oboje.u mireino 
szkrb meti, ka naj pouleg lezsécse líraim gir ne vuzsgémo.

Csi je ed táksega mládoga drejva obrauejnya rejcs, na sterom 
je doszta cservivoga szadii, tak náj pripravnej csiniino, csi szlrosziino 
to drejvo, te cservivi szád dőli szpádne, on szád vküp szpravivsi pre-

TÁRQZA.
A titokzatos fekete láda.

ELBESZÉLÉS. Irta: MIKSZÁTH KÁLMÁN. V. FEJEZET.
(Vége.)

S hamis ravaszkodással hunyorított egyet szemével amint a/, idegent 
szobájába vezető, ki nemsokára a szekrény nélkül tért vissza.

— Nagy kópé <*/. ami édes apánk — jegyző meg Mariska, amint az 
idegen eltávozott. Ki hitte volna, hogy még annyi pénze vau !

— Én gyanítottam —  kiáltott tel Anna. (Hej hiszen ba gyanította 
volna !)

— Az Őregünk sokat szerzett, derék apa volt. Érdemes rá. hogy meg
becsüljük — szónokolt Erzsiké -  s én csak tréfából kérdeztem az imént, 
mélyítek veszi magához, mert éu bízom el nem engedem tőlem holtig !

— lle  nem addig az — vitatkozók Mariska. Nálam kell neki lennie. 
É:i a jogomat nőm hagyom,

Én sem hagyom — bizonykodók Anna. Náiamnál egyitek sem szereti 
őt forróban.

Ennek a vitának az leit a vége, hogy az öreg urnák a nyakába csiu- 
paszkodott valamennyi, simogatták, csókolgatták:

— Kedves apácskám hozzám jo.sz. Nalam lesz jót dolgod. Az őszi baracz- 
kok most éritek a kertbeu. A szobádat kifestetem olyan gyönyörűre mint 
egy menyország. Nálunk most olyan levegő mint az olaszországi.

— Nem igaz. Hozzám gyere ! A gyermekek mindennap emlegetnek. A 
kis Miklós unokád minden reggel nyöszörög „Mikor jön már a nagypapa? 
Hozzátok el a nagypapát!* Velünk kell jönnöd okvetlenül.

Száz szónak is egy a vége . . . most már igazán jó, nyugalmas napok 
következtek Kartalyira. Yejei, leányai versenyeztek a szeretetben s boldog 
volt a ki elcsalhatta az öreg urat, hosszabb vagy rövidobb tartózkodásra.

Az öreg mindenütt magával hurezolta a kis fekete szekrényt, de soha 
Bem beszélt felöl.- « a gyermekek sem hozták elő. El nem árulták előtte, 
hogy az az ö talizmánja, de ö most mar jól tudta, hogy az.

TARCZA.
Csarna lada szknvnoszti.

PRITOVESZT. Piszaua po MIKSZÁTH KÁLMÁNT. V-ti tao.
(Konecz.)

I jáluo je  zocsmí vszejko, gda je  tühíucza v-hizso pelao, steri je  za 
krátek csasz brezi skriuyicze nazáj vö prisao.

—  Veliki ezuezko* SZU te nas apa —  právi Mariska, gda je  tühíuecz 
odisao. Sto bi tou miszlo, ka escse toliko penez májo!

— Jász szám szi míszlila — véli Anna. ( lle j csi bi s/.i míszlila !)
—  Doszta szó nas sztári pripravili. Verli ocsa szó bili. Vredni szó da 

jih  postüjemo, — guesí Örzsika — i jász szem pcrvlc szűnő po spájszi pí- 
tula, stera váj jih k-szebi vzeme, ár jász nyili od szóbe do szmorti vkraj ne 
püsztim!

— Ali tou je nej lak — stuka sze Mariska. Pri meni morejo biti. 
Jász mojega jusa ue püsztim.

— Jász tüdi nepüsztim — véli Auua. Od méuo bole váj uyib ni edua 
ne 1 ü b i.

Tou stükauye sze je ztem zkoncsalo, ka szó sze vsze sztáromi na si- 
nyek obeszile, nyega gladile, küsüvale:

— Drági apa k-meni bős sou Pri meui ti dobro bode. Jeszenszky 
breszkvi sze zdaj zorijo vu ogracseki. lli/.so ti dánt vözmálati tak lepou, kak 
nebésza. Pri nász je zdaj táksi /rák (luft) kak taliánszki.

—  Nej isztina, k-meni hódi! Decza te vszáki deu szpomíuajo. Tvoj 
máii vnük — Miklous — vszáko ütro merkecse: „Gda príde zse dedek ? 
Pripelajte dedoka.* Szikak mores znami iti.

Sztou recsi konecz je  tüdi eden . . . zdaj zse szó reszam dobri mirovni 
dnévi prisli za Kartalyia. Zetovje, cseri szó eden drügoga steli premágati 
vu lübavi i blázsoni je bio, steri je  sztarteza k-szebi mogao dobiti na dugsi 
ali kracsisi czajt.

Sztári je to cserno skriuyiczo povszédi z-szebom noszo, ali nigdár je 
nőj od nyé guesao, niti szó decza nika od nyé nej naprejuoszili.



a  férges gyümölcs, úgy leghelyesebben járunk el, ha rázás által el
távolítjuk a férges gyümölcsöt, összegyűjtve megsemmisítjük, ezáltal 
sok féreg megsemmisül s a fán megmaradt érett gyümölcs pedig 
jobban kifejlődhetik. —  Igen czélszerü és ajánlatos a fák gyökérzete 
körül a talajt felásni és tisztán tartani, —  figyelmet fordítsunk a fa 
kérgére is, hogy az mohás, repedéses ne legyen, mert itt találnak 
menedéket a tél hidege ellen.

Ha gyümölcskertünk eleven sövénynyel van körülvéve, úgy erre 
is gondunk legyen s pusztítsuk az azon találó rovarokat, hernyókat, 
mert különbéit munkánk kárba vész, valamint hogy akkor sem leend 
kívánt sikere munkánknak, ha nem együttesen s valami gyümölcster
melő által teljesittetik a hernyópusztitás, mert egyik gyümölcsösből 
átvándorolnak a másikba.

Tekintetes Szerkesztő úr!
II.

Az innen regedei iskolákba járó tanulók sokat szenvednek a gyakori rósz 
út és idő miatt, mig 5 negyed, sőt másfél óra alatt begyalogolhatnak. Ha 
ott tandíjat nem is fizetnek, de annál több ruhára és lábbelire van szük
ségük. S ha elfáradva és elcsigázottun későn este haza érkeznek, otthon a 
legsürgősebb munkaidőben sem lehetnek szüleiknek segítségére. Hát egész
ségük — és a két nembeli gyermekek erkölcse nem forog-e veszélyben ? 
Leikökre veszik-e a szülők a felelősséget, mely rájok háramlik, s nem félnek-e 
Isten büntető kezétől is?  — Némelyek hiúságból azzal dicsekednek: inie, 
én tehetem és városban (Regedében) taníttatom gyermekemet! Mások meg 
azzal állnak elő, hogy a német nyelvvel a világot is beutazzák. —  — Ain 
utazzák be, de biztosítom őket hogy e vidékről senki sem fog velük 
tartani s ha még oly jól tudja a német nyelvet is. Szép, lm az ember minél 
több nyelvet tud, de nekünk legszükségesebb és pedig naponkint, a magyar- 
nyelv. Kereskedés tekintetében ériutkezhetik népünk saját anyanyelvén is 
nemcsak egész Regedében, hanem az innen legtávolabb fekvő stájer községek 
szláv-ajkú 1 ikósaival is. — Más, müveit országokban minden ember igyekszik 
az állam nyelvét megtanulni, hogy ő is lehessen hivatalnok, tisztviselő stb. 
Kell tehát, hogy e példa minket is vonzzou.

Azért is iparkodik ez iskola feladatának és a hozzákötött várakozások
nak megfelelni, és növendékeit igaz magyar honpolgárokká nevelni, fis biz
tosítom a kákán is csomót keresőket, hogy én tanítványaim jövőjét, boldog
ságát szikemen hordom és puedagogiai tapintatom szerint nemcsak tanitom. 
de nevelem is őket. S ha ezeket úgy a szülők és elöljárók, mint a szakértők 
elismerik, és azért a megye törvényhatósága jutalmakban is részesített, úgy 
kár a németnyelv és a regedei iskolák után rajongóknak oly dolgokba avat
kozni, mikhez nem értenek, — mert körmükre éghet. — Itt helyénvalónak 
találom idézni egy régi közmondást: „Tudatlan hatalmas, mindennek ártal
mas; a jellemtelen ember előtt pedig semmi sem szent ‘

Az említett (f. é. april 30.) értekezleti jegyzőkönyvre érkezett a kir. 
főtunfelügyelö úrnak f. é. május 13-áu kelt 520. számú és ismét ugyanazon 
hó 27-én 570. sz. a. kelt meghagyása, hogy a gondnokság által az 1868. 
évi X X X V III. tcz. 4. §-a a legnagyobb szigorral vétessék alkalmazásba, s 
hogy az új tanév beálltával a gondnokság a fent idéz itt mindkét intézvény 
szerint járjon el. — £  szerint az innen regedei iskolákba járók már a tanítás 
első hetében, s azután minden héten büntetve lesznek. Ezeket a főszolgabíró 
úrral, kinek tapintatos eljárásában bízva közöltéin, azon ígéretet kaptam, 
hogy a jövő tanév beálltával ez iskolára kiváló figyelmét forditandja, s ad
dig is még egyszer és pedig utólszor, szép szerrel kísérletet teend. Hiszem, 
hogy a kísérlet hatású nem is maradnia! el. -  Ezekből látszik, hogy a kir. 
fötaufelttgyelő és a jár. főszolgabíró urak mindent megtesznek az itteni 
visszaélések megszüntetésére. He el nem hallgathatom fölemlíteni, hogy <) 
Méltósága gróf Széchenyi Tivadar orsz. képviselő úr évenkinti nagylelkű 
adományaival a tanulókra s ezek tolytán a szülőkre is hat, Ohál Mihály 
hidegkúti körjegyző úr pedig jó tuuácscsal — néhány egyént jobb meggyő
ződésre terelni iparkodik; — s igy most már remélhető, hogy ott, hol a 
szép mód eddig hatástalan maradt, szigorral párosulva eredményes leeud.

Ezek által azonban az iskola csak egyik betegsége gyógyittatik. Nagy 
és sürgős orvoslásra van itt szükség. 8 négyszög küblubiiyi (törvény szerint 
minimum) tért számítva egy-egy gyermekre, a fanszoba csak 50 tanulót fo
gadhat be; a legvégsőbb esetben 64 lenne beszorítható. A lefolyt tanévben 
járt be 52, a tankötelesek szama pedig 122 Kérdeni tehát: mit csináljon 
már most a gondnokság a többi tankötelesekkel ? Tegyük fel, az esetleg idő 
bejáró 64 és Regedébe átjáró 15 ellen szigort alkalmaz, akik meg sehová 
nem járnak, azokat figyelműn kívül hagyja. Ez alkotmányos hazánkban, úgv 
hiszem, nagy igazságtalanság lenne. Ebből látszik, hogy a gondnokság, mely 
a uagyinéltóságú vall. és közokt. ni. kir. miniszter úrnak e/.évi 19,020. számú 
rendeletével Kocziáu József szodeuiuczi lakosban tapintatos új elnököt uyert, 
— sem az ide, se in pedig e 3 községből (Gederócz, Krajua, Szodesiuc/.ról) 
más iskolákba járók ellen kellő szigort nem alkalmazhat és ez iskola fel
virágoztatására vajmi keveset tehet. így a tanító majdnem teljesen magára 
hagyatva csakis hatványozott erő kifejtésével működhet sikerese i. — A bajon 
(minthogy itt sehol alkalmas bérhelyiség nincsen) csak úgy lenne segítve, 
ha a magas kormáuy a már megvett szép telken mielőbb a czélnak megfe
lelő tanodát építtetne. Ezt kérik a szülők általában s kéri a gondnokság is. 
A jelenlegi bérbáz csinos, szilárd épület, mezők és rétek közt, zajtalan 
helyen, jó levegővel körülvéve. A mily barátságos nyáron, ép oly mogorva 
télen. A tanszoba a mellett hogy kicsiny, borús időben és különösen télen 
felette sö té t; az iskolaház minden rendes utnélküli félreeső lapályos helyeit 
van, és esőzések, havazások és különösen vizáradások alkalmával teljesen 
megközelíthettem Például múlt télen tanítványaim a nagy hó, viz, sár miatt
6 —8 hétig nagyon gyéren s rendetlenül jártak és sokat mulasztottak. így 
azután a mulasztottak pótlására uein kevesebb mint 2-szer annyi időt és

így élt folytonos kényeztetés közt számos évekig uuokáival játszadozva 
s a keserűségét szive és a titokzatos szekrény fenekén elrejtve, inig végre 
tavaly egy szép nyári délután, megitta fekete kávéját s csöndesen elszende- 
rodett örökké tartó álomra.

A családbeliek mohón rohantak a fekete szekrényhez, kulcsa neiu volt, 
ki tudja hol tartotta a megboldogult, tehát föl feszítették egy baltával.

De a szekrény üres volt. Csak három közönséges követ találtak benne 
és egy czédnlát az öreg úr írásával.

„Kedves gyermekeim — igy szilit az irás a kapzsi testvérek nagy 
hüledezésére —  ez a három nyomorúlt kő a ti szivetek. A liarminczezer 
forintot ne keressétek, mert az csak ravaszság volt, gonoszságtok megbün
tetésére. E  helyett azonban azzal a jó  tanácsosai szolgálok, hogy a mig éltek, 
soha se adjátok oda mindeneteket gyermekeiteknek. Isten javítson meg 
benneteket!*

právi.no ga, sztem doszta cservov prejile, i na drevi osztányeni szád 
sze lepstí osznové.

Prevecs je pripravuo, esi odszpodi pri korenyej to drejvo odko 
pamo i csiszto derzsimo, szkerb noszimo na drejvo szkoijo, ka na- 
uyein naj nede bradwiya i náj ne szpouka, ár je taksa szkorjo za 
cservé i za rovaré naj prilicsnejse na zderzsávanye tani sze leliko 
szkrijejo na zimo pred inrazom

Gsi szadoveni püngrad zsivim ploutom mámo zagrajeni, na onoga 
tfldi szkrb mejmo, na nyun nájdene rovaré i gouszancze tud. pre- 
pravino, ár je nacsi nase delo zaobsztonszko; rávno tak delo nase 
nede haszek prinásalo, esi na>i szouszidje, ki pouleg inijo szadoveno 
drevje, esi oni nedo te gouszancze preprávlali, ár z-ednoga szadove- 
noga ograda v-toga drilgoga prek odvandrajo.

Jáko postüváni goszpon Szpravitel!
II.

Éti odnet vu Kadgouo v-solo idoc a decza doszta trpijo vu bozsnoin 
v re ni cni i v-lagojoj ponti dokecs pétfertálov ali pa podrügo vöro tá pridejo. 
Csi rávno od sóié iie placsüjcjo, na obüteo i gvant vecs nücznjo. Csi pa 
tiüdni i zmantráui kcszuo vecsér doni.) pridejo, vu szilnom deli neinrejo 
sztarisoin na pomocs biti. Ka pa decsákov i dekéo krciposzt, ueduzsuoszt í 
zdrávje je  nej vu nevarnos/.ti ? Je li szi vzemejo na düso sztarisje, ka do za 
fo odgovárjati mogli, i nebojijo sze od bozse kastige tiidi ? — Nisteri sze 
liválijo, ka iiiájo i' leliko dájo v-vamsi (v-Radgoni) dete vcsit.i. Drügi pa 
právijo. ka z-nemskim je/.ikom szkousz szvet.i pridejo. Naj szaiuo idejo hát, 
ali jász je  zagvüsum, ka éti odnet niscse nede z-uyimi són i csi kak sté 
dobro zná i nemski jezik. Lepő je, esi cslovek kak nájvocs jezikov zuá, ali 
Iliim je uájpotrebnesi voyrttzki k n k t i  iiíis d o m o v h isz k i j e z i k ,  i to uuiiui'e vszáki 
déli. Za volo trzstva szi zná nasz lüdsztvo sz lo c en sz k i, t ő j e  z -m a te r  in z sk  im  j e -  
zik om  zguesati nej szamo v-Radgoni nego kak sté dalecs od nász z-stajarsz- 
kimi sztanovniki. —  Vu tóm dugoványi szó vu drügij osznovleuij országaj 
Ilaprej kiik mi. Tani sze vszáki páscsi poleg szvojega uiaturnogu je/.ika tiidi 
•szvoj donioviiiszki jezik navesiti, naj on lüdi csesztník, poglavár i t. v. more 
bidti. Záto je  iiiiio  potl'ubiio to példo naszledüvati, i haszek de nas.

Jász pa /.agvüsam oue puiltare, ki na serjei tüdi vozlé iscsejo i faliuge 
tani, gde nega, ka jász niojili vucsenikov pridocsuo szrecso i blázsensztvo 
bole na sz.c/i inam kak oni, i poleg moje vncsenoszti i vecs letuoga pro- 
banyn nej szűrne vcsim, uego tüdi odUraiiüjeiu i osznávlain moje vucseuike, í 
na to sze ti túlim, naj Isi decza dobri jákusztni lüdjé, i právi hasznoviti pür- 
gar|e bodo uasoj vogrszkoj domovini. 1 csi tak sztarisje kak pogluvárj* i 
v-solszkoiu dugoványi vucscni liiiljé to szpozuajo, i za to me je  varmegyövszki 
törvényhatóság z-sonki nadeljávao: tiik je  kvár i tiidi uevaruo tisztim pun- 
tarom, ki za nemski jezik i stajerszke (radgouszke) soio omedlevlejo sz* v- 
takse dele- mesati, k-stcromi iierazmijo, ár nyiin zlelika pod uohté zájde i 
te de zse keszuo zsallivati. — 8/.tári predgovor p a : „Nevucseui zmozsen, je 
vszeini slcodlívi; pred tini nediisnavesztuim je  pa uika ne szvetoga.*

Na té  1«87. üprila 30. drzsánoga solszkoga gyiilesa jegyzőkönyv szó 
králeszki visesuyi solszki inspektor pod nrov 52". i pá pod 570-ov étim 
solszkiiu pogluvároin oszlro narocsili, naj tiszte, ki v-Kadgono liodijo i vűke 
poleg lt>(íS. leta X X X V JII. lörvéiiyczikka 4. g-a osztro dájo kastigati i to 
v-iiovoiu solszkom leli vcsaszi v-prvom tjédui i tak vszáki tjedeii. Eto szám 
goszpon löszolgabirovi pravo. ki szó obecsali, ka do od jészaui niao na tou 
sónlo poifizolino szkH> mell. te trdokorue pa esőse ednok z lepiin opoininéjo. 
Miszlim. ka de hasznilo. Z-toga sze vídi, ka kral. visesuyi solszki in
spektor i főszolgabíró v gos, |) >dje vsze vcsinijo naj éti réd bode. Ali nem lem 
zaniúcsati, ka visziko pl. ni -mti gróf Széchenyi Tivadar orsz. követ tüdi vá- 
bijo k -to j wouli z-lepimi d inni vszáko leto soláre i z-teiu aztarise tüdi; 
Uoál M ihály czankoszki nótárius pa nistero blodnike z-dobrim tanácsom na 
právo pót. pái csijo szpraviti. Zdaj t . je vüpati, ka tü, gde je té 4 leta lepő 
djánye nika u« íiaszuilo, ka z-szegurnosztjov zdrüzseno de valálo.

Ali -z-tűiu de a >le li szamo edeu beteg zvrácseni. Velko i szilno vrásztvo je  
tü polrebuo. Poleg lürvénya s/.e nájinenye » □  kubicskih suhov presztora 
rácsúna. iia eduo dete, v-toj souli pa szaiuo 50 deczé uiá illesztő, najvecs csi 
8'ze 64 szpresa notri. V-niiuocsein leli je 52 hüdilo, za solo je pa 122. l ’ítam 
zdaj te : ka sze naj /gödi z-ovov dcczov ? Na példo, proli ti in 64-am ki sze, 
i 15-tiin, ki v-Radgoni liodijo sze szeguruoszt iiücza; ki pa nikam neliodi o, 
tiszti sze pa lak niliájo. To vu nasoj rédnu pravdeuoj domovini nebi pru- 
vicza bíla. Z-toga sze vídi, ka solszki pogluvarje, ki szó od visesuyuga uii- 
niszteriuma poil 10992 1867. brojom remlelüvanyem v-Kocziaii József szode- 
siuszkoiu sztiuiovuiki prílicsnoga eluöka dobili; — ni ti proti tem ka eszi, 
n iti pa proti lasztiul ka inam, i tüdi nikaiu v-solo ne liodijo, szigurni bidti 
nemreio, i elak to solo, kak bi potrebuo bilo podpérati neinrejo. Zdaj te 
skolnik /.-düpliskov mocsjov i trüdom szvujoj csés/.ti zadoszta vesiniti mo- 
rt.j0. —  Tá uevola sze pa li tak odvrué (da uáimre za áreiido tü prílicsnoga 
hruiua nega,) csi ni visesuye ravuitelsztvo na lom küpleuoiu grüuti kak naj 
prvle réd no solo dalo zidati. To proszijo sztarisje i solszki pogluválje tüdi. 
—  Zdajsnyi árendszki lírain je  fain nincsen med trávnikini i polároi, v-tí- 
hom uieszti, z-dobrim iiiftoni okoli vzéti. Ali kak je  prijazuívi v-leti, rávno 
je  talc oniuren v-zíiui. tíolszku hizsa poleg tóga ka je  inála, j.) poszebuo v- 
obláeánOm vreraeni prevecs kmicsua; Uram je  pa uasztráiii med dnikaiui, 
brozi vsze réduu poti, i vu desJsevnom, szutzsnom i v-povoduom czajti je  
szkorn nikak ne mogoucse k-ezuj prídti. Za volo tóga sze moji vucseuiczje 
v-miu-ocsoj zíini edno 6 —8 tjéduov jáko nerédno liodili i doszta zamüdili. I 
tak jf  to vszako zírno. É ti s/.e 300 raiuski áreiule placsüje, ali poleg rédiioga 
hrama na dobrom illeszti bi sze z-ménsiin trüdom tüdi i doszta véksi haszek 
gori pokázao; záto zdriizsim jász tüdi mojo prosuyo k-tim oviul, i csi sze 
poszlüliuejo, tak sze tü vesz ueréd odríue, í tak skolnikov kak poglavárov 
trüd oblehkoii, ete sole inérno czvetjeuyé pa zagvüsa.

Tak je  zsívo vu uepresztauoj czárti vnogo lejt med szvojiuii vnüki szi 
vrejine krativ si; szvojo zsalos/.t je  nadoo szvojega szercza i szvoje skrinyicze 
szkrio, dokecs je  na szlednye láni eden lejpi déu po polduévi szpio szvojo 
cserno Icivo i  nutihoiua zadreinao ua vekivecseu szén.

Yszi szó zseluo síi mid cserno skrinyiczo, kliicsa je  nej mnjla, sto zuá, 
gde ga je  s z tir i derzsao; tak szó nyou gorivtergnoli.

Ali skriuy icza je prázua bíla. Szaiuo tri proszte kamencseke szó v-nyoj 
najsli pa eduo aizedalo, stero je  sztarecz piszao.

„Drágu ni Ója decza •— tak píse ua csüdivanye szkoupc decze — ovi 
trijé  kamli szó v& sa szerczá. Ti treszeti jezero raniskov ne iscsite, ár tou je 
szitmo jáluoszt bili i na vaso kastigo. Zdaj vám szamo tou tauácsivaui, dokecs 
zsivétu, ui^dár ne ih íjte prek deczi vszo uaso vrednoszt. Üog vász uaj pobogse !•



erőt kellett fordítanom. S ez így vau évről évre. A jelenlegi 300 fit  évi 
lakbért a ezzel a hátrányt összehasonlítva az előny nyel, melyet czélszerű 
iskolaházzal és az itteninél sokkal czéls/.erühb környékével elérni lehetne, 
bátran sorakozhatom én is a fent említettek kéréséhez, — mely ha teljesit- 
tetik, úgy nemcsak a bajok elhárittntnak és a tanító s gondnokság működése 
megkönnyittetik. hanem ez iskola háboritlau virágzása is biztosíttatik.

No de nem fárasztóm tovább panaszokkal a t. olvasót, mert punaszszul 
tele az egész világ, — de azt tartják, hogy néma gyermeknek az édes anyja | 
sem érti a szavát: a tek. szerkesztő úr szives megkeresése folytán készség- | 
gél bocsátom jelen közleményemet becses rendelkezésére azon óhajom kit'e- J 
jezésével, vajha jelen soraim visszhangra találva, a bajok mielőbb orvosol- í 
tatnának, hogy a jövő tanév végén nem panaszos, ham m érdekes dolgokról j 
referálhatnék. HUNYADI NÁNDOR néptanítói. |

Helyi és vidéki hirek.
— A m u r a s z D m b a t i  f g a ' s d a s á g i  f i 6 h - e g y e s ü l e t  /  é

augusztus 6-án délután 2 ó rakor a muraszombati városház helyisé- I 
qében a  pénztárnok megválasztása és a  szombathelyi őszi kiállításon  j 
roló részvéte! módozatának megállapítása czéljából közgyűlést tart, 
melyre az egyesület minden tagja tisztelettel meghivatik

Muraszombat, 1 8 t7  július 27 én KOVÁCS KARO LY,
egyl titkár.

— Ö  f e ls é g e  a  l i i r á ly  szeptember 8-án érkezik Csáktornyára s 
ennek környékén az őszi nagy hadgyakorlatok megtekintése végett több na
pon ;*t tartózkodik. 11 rendezett lakása Pribis/.láveezen Gróf Festetlek Jenő 
kastélyában lesz. Csáktornya város közönsége minden lehetőt megtesz, hogy 
magas vendégét minél nagyobb féuynyel fogadhassa.

—  F e ln ö -K e n d v A ii a július hó 2-án megtartott iskolai vizsgálat 
alkalmával Gróf Széchenyi Tivadarné ő méltósága mindazon leánykának, a 
ki kötui megtanult, fejeukiut 1 frtot és az elhasznált pamut árában 2 frt 
GO kr., valamint azon fiuknak, kik kalapot kötni megtanultak, fejeukiut 
szintén egy forint >t adományozott, amelyért alólirott ez iskolás gyermekek 
és a szülők nevében hálás köszönetemet nyilvánítom. Köszönettel kell egy
úttal megemlékeznem Sztáry Ferenc/, körjegyzőről, ki a jobb tanulóknak 
iskola könyvekre fi frtot ajándékozott. Adjon Isten nekünk több ily jól te
vőket ! Felső-Leudváu, 1887. évi július 30-áu. S t e r c z i n  B a l á z s ,  tanító.

— A z e s k e t é s e k r e  vonatkozólag megyés püspök ő méltósága e l
rendelte, hogv az egész megyében, kivéve azon helyeket, ahol esketések na
gyobb számban és gyakrabban fordulnak elő. az e s k e t é s e k  m i n d e n k o r  
d é l e l ő t t  t ö r t é n j e n e k .  Okul szolgilt ezen intézkedésre azon igeu gyak
ran tapasztalt jelenség, hogy „ebéd után* a násznép nem ritkán annyira el 
volt ázva, hogy midőn az oltár elé került, azt sem tudta hol állott. Szerin
tünk ezt helyes volna még határozottaban megállapítani, különösen nálunk 
Muraszombatban, ahol az esküvésre kocsizó n *p, általában akként viseli magát, j 
hogy fogalmával sem látszik bírni annak, hogy hová megy ; nálunk ugyanis 
10— 11 órára már meglehetős erősen beszed a násznép a jó b ó l; szükséges 
tehát szabályként kimondani, s ezt a kerületi esperesség azt hisszük nehéz
ség nélkül megteheti, hogy a kora reggeli isteni tisztelet után kell az eske- 
tésnek megtörténni, s ezen szabálytól csak akkor engedtetik eltérés, ha az 
eskető lelkész előtt előlegesen terjesztett fontos okokból a lelkész annak 
szükségét látja.

— < ó 'é l' N zéclicn .G  T i v a d a r  országgyűlési képviselő ő méltósága 
folyó hó 27-én igen kellemes meglepetésben részesítette a muraszombati 
tekéző társaságot. Ugyanis a nyár folyamán egy alkalommal szerencsénk 
volt ő méltóságát a nagy vendéglőben tekézéshez megnyerhetni, — s ez alka
lommal tapasztalta, hogy a tekepálya berendezése igen sok kívánni valót 
hagy maga után, s oly gyengéd figyelemmel volt az őt meghívó tekéző 
társaság iránt, hogy annak használatára és tulajdonául egy egész tekebo- 
rendezést, 0 tekebabát és 7 drb finom golyót ajándékozott.

F m l i t r l t ü l i  m íir ,  hogy a vasmegyei gazdasági egyesület au
gusztus 1-tól kezdve 14 napi gyíimölcsészeti tanfolyamot rendezett be a mu
raszombati járás területén működő és faiskolával foglalkozó tanítók részére 
Felső-Lendván A tanfolyam csak 10 tanító számára lón tervezve, de miután 
13-an jelentkeztek, a gazd. egyesület választmánya július 13-án tartott ülé
sében mind a 13 jelentkezőt felvenni határozta, és intézkedett az iránt, mi
szerint a járási főszolgabíró által ntasittassanak a községek, hogy a Felsö- 
Lentlvára és visszautazásra szükséges fuvarost kellő időben kiszolgáltassák.

A l is z t  m e g r e n d e lő d é n e k  id e je  elkövetkezvén, érte
sítem mindazokat, kik gazdaságukban csontlisztet használni akarnak, hogy 
a gazdasági egyesület minden egyes tagjának szívesen nyújt segédkezet a 
megrendelésnél, és már is intézkedett, hogy azt legjobb minőségben és leg- 
jutányosabban szállíthassa. Eddigi megállapodás szerint 7 frt 4 0 —50 krért 
lesz mázsán kint bármely megyei vasútállomásig szállítva. Megrendelés alkal
mával minden megrendelt métermázsa utáu 1 írt előleg lefizetendő. Az egye
sület tagjainak e tekintetben szívesen uyujt segédkezet

K o v á c s  K á r o l y ,  gazd. fiók-egyesületi titkár.
—  J ó  v e n d é g . A muraszombati nagy vendéglőben már régen észre

vették, liógy fogynak a baromfiak, azoubau ezen körülményt pörény — pat
kány és több efféle féregnek tulajdonították. Julius 2fi-án végre megfogták 
a férget Huber István kovasóczi lakős személyében, midőn az két kappannak 
nyakát kitekerte, és kocsijába rejtette. Ezúttal azouban osekély szerencsével, 
mert az épen jelenlevő Rákossy csondőrhadnagy rendelkezése folytán a pó
rul járt tolvaj a cseudórőrsnek átadatott. Úgy látszik elég gyakorlattal bir 
emberünk, mert daczára annak, hogy tetteu éretett, olyan formán védekezik, 
mint a czigáuy. kit rajta értek a lopott lovon, és azt moudá: „Csókolom a 
kezeit nemzsetes nagyságos sógabirő uramnak, á lúra miltoztassou rá hede- 
jitetni azst a nekem sánt 12-ét. mert terestül át egy mély útba, há elé 
mentem hárápott, ha hátul mentem rúgott ázs Isten ádtá, igy kénytelen 
voltam átugrani, ázstáu rá estem, ázstán elsáládt velem, s igy kerültem ide.*

— A K o ro n g -M u ra « z u m '> .a l  k ö z ö tt i  i l lő n  levő birkás majornál 
veszedelmes kutyák járnak szabadon, a melyek egyike Istentudja hányadik 
esetben folyó hó 2tí-án egy muraszombati polgár kocsiját megtámadta, a 
lovat megharapta, minek folytán a ló földhöz vágta magát, és csak a vélet
lennek köszönhető, hogy a kocsin ülők szerencsével leugrálhattak a kocsiról. 
— Nincsen Muraszombatban rendszabály az ilyen esetekből származható sze
rencsétlenségek megelőzése czéljából ?

— Szombathely városát a legközelebbi két esztendóbeu két ép oly nagy mint re
mek uj épület fe^ja diszesiteni; az egvik a szombathelyi törvényszék épülete, a melynek 
felállítása 150 ezer forintba kerül s a másik a szombathelyi kaszárnya, a mely 10-szer 
annyiba, vagy 1 millió és 500,0 R) írtba fog kerülni. Mimikét épületnek az 1830. évben el kell 
készülnie. —  Az elsővel az lesz elérve, hogy a szombathelyi kir. törvényszék és az egész 
igazságszolgáltatás végre méltóságának megfelelő helyiséget nyer, a másodiknak létrejötte 
pedig egyszer s mindenkorra megment majd bennünket a katoua-beszállásolási pótadó 
fizetésétől.

—  K is f a lu d y  M ikló w , aki 1875 — 1879-ig Muraszombatban mint 
ügyvéd működött, Csákováról mint uljbiró Cápára helyeztetett át.

Ali nebom trüdio nadale z-tozsbami p. cstenyáro, ár je  pun z-tozsbami 
c/.ejli szvejt., — ali tak právjjo, ka ueiuoga deteta recs uiti rnati uerazmi: 
na goszp. szpravitela gór pozávanye uyitn rád dátn eto vu noviue z-taksim 
zsolenyom, naj bi i ti redovje na visesnyem m*szti v-pamet vzéti i prosnye 
szpnnyene grátale, unj nakonczi pridoc^ega sols/.knra l«t*» od vosrplesih du- 
g"Váuy píszati morém. HUNYADI NÁNDOR, őrs/., skolnik.

Domácsi i zvünszki glászi.
— Szob ocsk oga j á r á s a  v é rs z tv a  d rü stv o  de més-

nyeka G d-néva popoldnévi 2 vori v Szobáti varaskoj hizsi gyiilejs 
derzsalo za volo pénztárnoka odebéranya, i ka v Szombathelyi p r i-  
sesztno jeszéu pouv bode vókázani tam kezuj szlísajoucsa czila volo, 
na steri gyűlés sze drüstva edna vszáka kotriga / z postenim tálom 
pozové predszednika zavüpanyem: KOVÁCS KÁROLY\

drüstva-titkár.
— S ítv o ll i  b  r a o  szeptember mejszecza 8-moga duéva v-Csakovczi 

iii" na okroglijni boudo na i«s/.ens/.ke velke szolducske muistle de do sze 
uisteriie dnéve zderzsávuli. Kamim do Ribis/.lávac/.i meli pri Gróf Festeticb

j Jeiiővon grádi, C'uko zki varas sze mögöttese vcsiuij, ka viszikoga vondega 
kuk v-Uiijlepsou rédi gorprijmiti lejko bode.

— f a o i 'i iy c - l jc i id i iv c  v. p. gos/.pá grotic/.a szó na exauieni 2. ju li- 
J usa oiiiui solszkim deklicskam, stere s/.o sze strikati uavcsile, vszákoj 1 frt 
I senkii dűli, i na gór ponOczaui paiuok tüdi 2 frt fiO kr., i mojoj cseri, stera

uyi je strikati návcsilu, tüdi 2 frt dár dobíla. Telikájse szó doubili i poj- 
bicske lepe suliké, steri szó sze návcsili krscsáke pleszti; za stere sze jász 
ponizen szluga, vu iméni solszke deczé i nyé roditelov, szerczá ponizuo zah- 
váliiu. Z-etim sze i mám tüdi goszpon uotáriusi Sztáry Ferencz vu iinéui 
moje solszke deczé z-szercza zahváliti, ka szó oni za fi frt solszki knig med 
bogse solárfl razdcjlili. Bog uam daj vecs táksi dobrotnikov. Na Gornyi- 
Lendavi, 23. júliusa 1887. Nyili ponizen szluga:

S t e r c z i n  B a lá z s ,  vucsiteo.
— Au / a lá v a u y c  g l c i lo i i c s  szó milosztiven püspök zrendelüvali, 

ka v-czejlou vármegyövi vö zéte one nieszta, de sze zdávanye vccskrát 
naprej dá, szigdár pred poudnévon sze more zgoditi. Zrok je  tömi, ka 
sztarisína dosztakrát po poudnévon zse v-táksen rédi, ka dosztakrát da szó 
olt»n p ri.ii. szó nej znali, ka de szó sztáli. Po nasen raialejuyi je  tou dobro 
mii Ilire pri nász v-Szoboti, de sze na zdávanye pelano lüsztvo tak szebé Opo- 
nása, ka nancs ne mijszli kama ide, prinasz okoulik 10 — 11 vöre zse uiocsuo 
gnesij sztarisína z-dobroga, — potrejbuo bi bilou tou vö povedati, — ino 
mijszlimo, ka krainszki siuyour tou lejko vcsinijo, ka po ránoj mesi sze 
zdávanye more zgoditi, ino od tóga bi te szaino razloucsok büo, da tou fa- 
rar poulek naprejdáni zrokov za uüczuo vijdijo.

— Gróf Széchenyi Tivadar na orszacski gyiilejs odebráni nas poszelnik z-nyihove 
miloscse szó ete mejszecz 27. duéva, nej csakajoucs szobocsko krouglinszko drüstvo obda- 
rilvali, nyibove miloszti szó vu etom leti v-Szoboti vu velkoj ostarii bodoucto kruglanczo 
notri sztoupili, i teda s/.o szkiiszili tam, ka ta kruglaucza doszta potrebüje naj vu bogsi 
sztális pride; z-táksov szkrblívoszijov szó bili na tou drüstvo, ka za nüczanye szó edno 
czejlo oupravo, stera sztoji z 9 bábicz i 7 goloubisov obdarüvali.

— l* o n in ■ i 1 i m ziiio  zse, ka od Vasvánnegyöva vérsztva drüzsdbe 
sztráui augusztus I-voga uiao od 14 dnij szadveiio soulszko naprejdávanye 
sze gór posztávi v-szobocskou járási bodoucsi ino czepicsnon sonlor szpráv- 
leui skolnikau sztran pri Gornyoj-Bendavi. Na té sztran solszko vcsenyé je 
na 10 skolnikov notri szprávleuo bilou, liki da sze 13 glászilo, té sztran 
drüzsdba je julius 13-toga duéva dcrzsáuon gyülejsi sze 13 gór zéti szkon- 
csaia, ino tüdi po politiskoj biroviji gór perueszla, ka sze náj veszuicze gór 
pozávajo, ka Gornyoj-Leudavi tá pa nazáj foriugo vö dati morejo skolniki.

— 4 'n o iiI iio  m e ló  r e n d e l  A v a n y e  czajt je  prisao, gorpozávau sze 
one, steri pri szvojoj vérsztvi csontno meló nüczati scséjo, ka od vérsztva 
drüzsdbe sztráui szaksemi kotrigi sze z-dobre vouU pri rendelüvauyi potnoca 
dá, iuo zse s/.o sztopáji djáni, ka tiszto kak uájbougse ino falejse sze szprávi. 
Do ete csasz sztoécsen sztavlejnyi 7 raiuski 4 0 —50 kr. de meterczent, ste- 
rouii stécs vármegyövi szlijseuomi zselezuiczi szprávleni. Pri rendelüvanyi od 
szaksega moterczenta 1 raiuski kak kapóra notri poszlao more biti. V-ton 
dugoványi kotrigan z-dobre voule poinoucs dá

K o v á c s  K á r o ly ,  vérsztva drüzsdbe sztráui titkár.
— D o b éi* goM zt. Y-Szobocskoj velkoj osteriji szó zse dugó v-pamet 

/.éli, ka kokousi sztalivávajo, liki tou szigdár podgani, touri iuo vecs takse 
féle za zrok dáli, eto mejszecz 2fi-toga duéva szó ga döuok zgrabili Huber 
Istvánovou kejpi z-Kovacsavecz da je  té dvötua kapüjni sinyek vö zvijno iuo 
notri v-koula szráuo, té fart je  z-málov szrecsov odo, záto da je  od zsan- 
dárszke sztráui vcsaszi zgrábloni büo. Tak sze vijdi, ka zadoszta prijlicsen, 
da szó ga tan zgrabili, ino döuok tou ua zagovor právi kak czigau, steroga 
szó pri vkrádnyenon konyi najsli. „Rokon nyin küsneu visziko postüvaui 
bironv, tiszti meniobszedjeni 12 botov naj konyi dájo záto, ka prejk v-edno 
globoko grabo te kony sztauo, esi szán krednyaga aztauo te je  grijzo, esi 
s/.an odzaja sou te je  berszuo, — te szán prek nyaga mogo szkocsiti, pa 
szán na uyega szpadno pa odbejzso z-meuom, tak szán sze priso.*

— M ed k r o z ü k o j  iuo szobocskoj pouti pri ovcsárniczaj uavarni 
pszi s/.oujo ino odijo szlobodno, med sterin te eden zse Boug zná kelki fart 
je ednoga s/.obocskoga inesztancsura konya vjo, poulek steroga sze kony 
uakle vcseszuo, ir.o szrecaa ka sze tisztin, ka szó ua kouli szedeti sze nika 
nej zgoudilo, ino szó lejko doj szkocsili. Je li nejga v-Szoboti táksen dugo
ványi uüczano rendelővanye ? prouti naszrecsi.

— S z o m b a t  h e l y s z k i  v á r a *  nájblizsánye dvej leti dvouja tak velka 
kuk csüdna zidijna de kázala, eduu pravdenoga sztoucza (törvényszéka) bode, 
steri sztroski 150 jezero raiuski prijdejo, — ta drüjga szorabathelyszka ka
szárnya bode, stera deszétkrát telko kosta, kakti eden millión pa 500 jezero 
raiuski. Obonjoju zidijna 1889-toga leta more gotova biti. Pervejsov zidij- 
uov de tou vcsákano, ka szoinbathelvszki kr. pravdeni sztolecz ino czejlo 
regulejrunye szvojoj csészti dosztájano meszto dobij, — z-drüjgov pa sze rej- 
simo na czejli czajt od katainszka porczije placsile.

—  K is f a lu d y ’ M ik ló s*  steri szó 1875— 1879-toga leta v-Szoboti 
fiskális bilij, od Csákovára szó Pápa várasi kak kr. birouv prejk djáni.

— N z o b o te  z w a lo u d e c z ! V-Szoboti s/.e doj vszeklo 1887. január, 
február iuo uiárczius mejszecza 212 falátov, 105 velki tnár, 107 teletov, ino 
szviny, ápril, május, június mejszecza sze doj vszeklo 283 falátov, 124 véksi 
már, 159 teletov iuo s/.viuy, sze vkiiper sze doj vszeklo tekojoucse leto pervi 
ino drüjgi fertao 495 falátov.

— T v k w ju u c s i  m e js z e t 'z  25-ga duéva Dobrouvniki obderzsáno
ors/.acsko szenye med mcuse more ino raesuuati, steromi zrok znaukar tou 
jeszte, ka velko polszko dwlo jé , —  iuo vérsztvo niscse ne uyá po vouli tá , 
esi nyerni s/.amo nej potrejbuo. Notri je gnáno bilou 1600 falátov roglene 
m;ire, sztej je  szamo 157 odáni. Koiiyouv je  giiaui 385, odáui je szamo 23 
falátov.

— Páli od luosztov sze glászi poperka* szamo ka zdaj malo z-véksim glászom
i kak do éti mao; ka je do éti mao szaino tanács bio, zdaj je trdna zapoved. — Na eto 

gledoucs je minisztérium zrendelüvanye vö dao, ka vu czejlon országi sze vszáka kompa,



— M u r a s z o m b a t  g y o m r a .  Levágatott Muraszombatban 18S7. ja
nuár, február é9 márc/ins hóban 212 drb marha, és pedig 105 drb nagyobb 
marha, 107 drb borjú és sortvés; április, május, júniusban levágatott 283 
drb és pedig 124 nagyobb marha, 159 borjú és sertvés; összesen levágatott 
a folyó év elsó felében 495 drb.

—  A folyó hó 2-Wmi Dobronakon megtartott országos vásárt a kevésbé látogatottak 
közé kell soroznunk, aminek legfőbb oka valószínűleg: a nagy munkaidőben keresendő, 
mely szerint senki sem hagyja szívesen oda gazdaságát, hacsak nem kénytelen vele Álla
taink szerint fi-lliajtatott UiO > drb szarvasmarha és csak 157 drb adatott el. Ló fellujiatott 
drb és eladatott csak 25 drb.

— I miii4*( a  h i d a k r ó l  s z é l  a z  l u e k ,  csak hogy ezúttal már sok
kal magasabb hangból mint eddig; ami eddig csak jó tanács volt, az most 
már szigorú parancsolattá vált Ugyanis a minisztérium rendeletet bocsájtott 
ki, mely szerint az egész országban minden komp és hid megvizsgálandó, s 
amelyik a közlekedésre nem alkalmas, megfelelőkig helyreállítandó. Kimon
dotta a minisztérium, hogy minden, — általános közlekedésre használt híd
nak oly erősnek kell lennie, hogy az 40 métermázsát elbírjon, ha pedig 
ennél nehezebb tárgyat pl. gőzgépet szállítanak, akkor a hid alulról támasz
tékokkal láttassák el. A kompok szintén megvizsgál.uniók; megállapítandó, 
hogy a komp mekkora terhet - -  körülbelül hány emb-rt és szekeret bír el, 
és ez nem csak magán a kompon, hanem a viz mindkét partján kifüggesz
tendő. A melyik komptnljdouos nagyobb terhet felvesz mint elő vau i n t ,  
az szigorúan megbüntettetik.

— .4 l im i t  s z o m b a t o n  d r ln t A ii  dühöngött vihar az ország több 
helyén, mint az újságok írják — iszonyú károkat te tt; nálunk c ak egy né
hány tövéből kifacsart fa hirdeti, hogy itt járt. a hullat,inczi határban azon
ban már erős jég  is volt. KüIöiiömh:i szemed -Lt U ir.inyam-gye, Horváthor-.z ig 
és Slavom.-i. Itt mindent a szó teljes értelmében összetört az ököln így* ágii 
jég, sőt beszélik, hogy aratáson Slavoniában dolgo/.ó embereink közöl is a 
vihar és jég többeket elpusztított-.

— .4 k o l e r a  l i i r e i  érkeznek Olaszországból. Mint minden évben úgy 
az idén is, valőszinű, hogy itt-o tt szórványosan fel fog lépni. Eszélyes elei- 
móddal nagyban meg lehet előznünk rakonczátlankodásait, különösen kell 
óvakodnunk a mellékletien élettől, különösen részegségtől, éretlen gyümölcs
től. és rósz. egészségtelen vi/.tól. Ez az utóbbi, az egészségtelen viz különösen 
sok bajnak kutforrása minálunk; a Mura melléki falvakban elhiss/.ÜK, liogy 
igen nehéz segiteni, hanem egyéb mocsáros falvakban igen üdvös volna vala
mit kezdeményezni az éveken keresztül büzhüdö mocsárok megsziint>-té<ére. 
Képzelje el csak valaki a Polonáll díszelgő mocsár egész In ti kigőzölgését ; 
ez egy maga elegendő az egész környék levegőjének megfertőzésére. Petiig 
nem volna ám annak megszüntetése valami óriási munka, csak egy kis jó 
akarat, egy kis erély kell hozzá.

—  Szabó (íézn vasmegyei segédtanfelflgyelő jnlius 27-én esive váratlanul beőöszöu- 
tött és 28-áii hivatalosan m tgvizsgalván a muraszombati izraelita tilalmiul--iskolát, azt. a 
törvény kívánalmainak megfelelő állapotban találta. -Szigorúan in .‘gtiltotta a tanítónak, 
hogy a valláson kívül bármely mis tantirgygval foglalk izzók, megenged:e azonban, hogy 
a vallás tanítása mellett a német nyelvet segédeszközül használhassa. Örvendünk azon, 
hogy ezúttal az illetékes hatóságtól érthette meg a hitközség, hogy a tizedes törtek ta
nítása nem tartozik a vallásismeretek körébe, valamint hogy azon 15 -2 )  drb német ol
vasókönyvet, a melyet egy hóval előbb alkalmunk volt az iskola íróasztalán találni, mint 
feleslegest, sót törvényellenest, onnan kiküszöbölte. — Egy alkalommal meglepte tanfel
ügyelő ur az ovodát és annak mind berendezése, mind pedig — és különösen a gyerme
kek részéről elért és bemutatott eredni-ny felett Kammermayer Irma óvónő előtt meg
elégedését és elismerését nyilvánította.

— t e t t ü k  a  k ö v e t k e z ő  g y á s z je l e n t é s t :  „O/.v. Andalíts Gyűl útié 
szül. Olnszy Kosa saját, valamint gyermekei : Irma és Lajos, továbbá özv. 
Andalíts Jáiiosné, mint anya, Andalíts Lajos, Teréz, Anna, Jú lia . Mari, Páni 
mint testvérek és számos unokatestvér, sógor és rokon nevében is szomoro
dott szívvel jelenti a felejthetlen férj, a legjobb apa. fiú, testvér, sógor és 
rokonnak Andalíts Gyula járás bírósági aljegyzőnek élte 3 1 -ik évében, Ü. évi 
boldog házasság után 1887. jnlius 27-én hosszú tiidiHorv.idás következtében 
történt gyászos elhunytét. A boldogultunk hült tetemei f. hó 28-án d u 
5 órakor fogunk a nyirádi (Vus/.pr. m.) sirkertben örök nyugalomra lete
tetni. Az engesztelő szent-mise áldozat pedig f. hó 29-én d. e. 10 órakor* 
fog a nyirádi plébánia templomban a Mindenhatónak heuiutattatní. Mura
szombat, 1887. jnlius hó 27-én. Áldás emlékének!*

— T e s s a n ó c z - S z á n iz h e g y  politikailag egyesített polgári község 
1Ö8G 7. évi tanügyi statistikája. (A lakosság száma a legutóbbi népszámlá
lás szerint: 857.) A tankötelesek száma volt: G -1 2  éves 105. 13 — 15 éves 
47, összesen 152; nemre né/.ve fin 71, leány 8 1 ; vallásra nézve róni. katli. 
43, ág. evaug. 105 és mezes vallási! 4. kik között magyar volt 2, vend 140 
és német 4 gyermek. - Tényleg bejárt az iskolába (helyben és máshol); 
G— 12 éves 99, 13 — 15 éves 19. összesen 118; kik között volt fin 55, leány 
t'»3 és pedig 33 róni. katli, 81 i-vang. és 4 mózus vallásit, anyanydvre nézve 
2 magyar, 112 vend és 4 német ajkú gyermek. Jegyzet: A helybeli állami 
népiskolába járt helyből 100, más községekből 5, összesen: 105 tanuló, és 
pedig a miudeunapi tanfolyamra 88. az ismétlőre 17. A mindennapi tauío- 
lyam növendékei G osztályra voltak beosztva s a tanterem kicsinysége miatt 
két csoportba fél-fél naponkint jártak fel az oktatásra és pedig a IV -V I . 
osztályokból álló csoport mindig délelőtt, az 1 - I I I .  osztályokból álló pedig 
délutáu. Magyar községekben időzött a tanév alatt s a magyarnyelv elsajá
títása végett összesen 15 helybeli tanköteles kik közül 13 látogatta is az 
oda való iskolát. Polgári iskolába já r t :  2 (egy Csáktornyán és egy Gráczban.)

— G y o r s  g y ó g y ít  á s .  Egy látogatott svajezi szállodában nem ré
giben két idegen kért szállási. A szobák min I el voltak foglalva, és a pin- 
ezéreknek nem csekély fejtörésbe került kieszelni, hogy hova helyezzék el » 
vendégeket. Végre eszük he jutott, hogy melléképület ben van még egy szobá
juk, melybe nem szoktak ugyan vendéget elhelyezni, mert ott a vendéglős 
ha8Zuaveheth'U butorneniüit tartják, de hát szükség törvényt ront, és az uta
zók beleegyeztek mindenbe, csakhogy fedél ala jussanak. Hevenyében össze
csaptak két ágyat és a fáradt utasok nyugalomra tértek. Egyik eseti. -'- olyan 
képzelt beteg (hypocondrieus) olt, aki mindenfele betegségben hitt- ma-oit 
szenvedőnek, s épen azért családja utazni küldötte, hogy kwsé szórakozzék. 
É jfél felé a másik utazó kétségbeesett kiáltozásra ébred fel; „az Istenért mi 
az* y kérdi megriadva, s azt hívén, hogy rablók törtek be a szobába, egy 
pillanat aiatt kiugrott ágyából. „Levegőt — levegőt!* kiáltozott az úti társ 
„mindjárt megfulladok.* Ezalatt az álmáitól felriadt utas a korom suté séd
ben kétségbeesetten kereste az ablakot, inig a képzelődő beteg egyre jobban 
orditá, hogy „levegőt, mert megfulladok * Végre miután már asztal szék e g y 

más hátára dilit, sikerült a jóbarátnak egy sima üveg táblára találnia, a 
melyen azonban nem találván az ablakkeretet, hogy az életmentő levegőt 
beboesajthassu, egy csapással bezúzta, s az üvegdarab csörömpölve hul
lott alá a padlóra. „Meg vagyok mentve* rebegte megkönnyebbülten a 
beteg, a megmentő is megelégelő az éjszakai mulatságot, s csakhamar mind 
kelten újból eluyngudtak. Reggel felébrednek, nézik az ablakot, csodálkozva 
veszik észre, hogy az teljesen ép, de igenis agyon van ütve a vendéglősnek 
a falhoz támasztott óriási nagy tükre. Mondják, hogy ez az eset a képzelődőt 
teljesen kigyógyitotta betegségéből.

brod ali szi sajka, lak v-záki moimt more poglédnoti, i steri je za nücz nej priszpodo- 
ben, more sze vő popraviti. V<» je poredao minisztérium, ka vszáki mouszt more tak 
mocsen biti, ka nuj 4 > m-ter- zentov ohdrzsi, ka sze na nyom prejkpela, -  esi sze pá 
véksa zsinécsa jn-ia jirek kakti za mlatidev masitii, te odszpodi podprejti morejo ont-. —- 
Kompi, iiroudi ali sájk*‘ sze ni'-r'-jo prcgleduoti, kákso zsinóro. k■ -1 ico liidi, kolko köti ob- 
ilrzsijo, i tou szó ii• j szaino na kompi, nego na obádvá kraja vödé more vő d,iuti. Steri 
brod ár vékso zmiu-om> gór -I n- . tiki nyerni je dopüscsen->, un de trdno kastigaui.

Vll viliig! iiovinaj n üli pisejo. ka ,j ■ pr-Miiiiunn-s.. s/.oboto te velixi vili-sr vu or
szága vecs nieszi aj l.io i v ->•■> in észt aj doszta kvár.i napravo. pim asz je  szaino nistero 
drejvo vő poudi" t-ti sze nam ulászi, ali na brlhuinszüom liaiari je z-vili rom inorsim 
tócsa tüili liíla. Tó vili ér je  do-zta kv.ira napravo v-Baranya. örnicgyöi i v-Horvatskoni or
szági i v-Slavonii. Éti jt* z-edimv rocsjov vs/.o vküpe s/.troii tócsa ka a pesznicza je  kipala  
i e-cse szí od tóga gnc'ijo, ka v-SIavo:iii, ki szó na deli bili, z-oni j  ■ te viliér tócsa vecs 
liiiii szvejta szprávila.

— ÍK -Iiilia iis '/ .U < ig a  I t o l c r o  gl;i.*/. priluijn. Kok v-/.;iko leto, tak le- 
1 tosz tiidi, vecs nv-zl tj de sze szk i/.-ii.ala. Z-csedntm zsivbmym vu v--liktim

m ertüki b-liko odrinémn nv-n-i zmozsnnszt, nájbol-- sze nioremo liubati od 
nem-M'iiicslivoga z-itka , najii tl - od pianos/ti, od nezreloga s/.adá je sztv in e  i 
od lftgoje ney.drave vmlé. —  T a s/,lódítva, ta nezdrava voda je zrok doszta 
nevolám i vretina prin ász; v-ti poub-g Miire le/.sécsim vesziiic/.am vörjem o, 
ka je  prevecs zsm etiio pom ícsti, uego v-ovi m ocsvarjm ii veszti íc/.aj bi dobro 
bilou '/.ncsnoti, ka bi vu b-ti budouc'i mlák to vonyécso vödön prepruvili. 
z-m iszli szí naj eden na v -P o b n i hodoncso velik<i m ocsvarno m lako, kolko 
edon Iveden zsnyé lagnjoga szpára zid", szaino s/.lé idocsi szpár je  za-loszta, 
ka vecs vesznie/, zdrav liiffc pokvari. —  Pa One prepravlenye ah  szi nyé za 
vozsenyé l>i nej doszta de|a gór vzélo, szunio ka dobra vola i vrejios/.t po- 
trebüje tou.

V - .4 m v r i k i  I t iiN lig a iiy e . Waronstcini stirje di.íczkn szó zim-jue 
ednoga polodelcza vráta vkrndnoli, i zézsgnli. — Za nisteri mejszecz skw je  
nyihovo delo vö /.V'-dlo. ny«■ szó pn d birovio posztavili. Ta birovia j«* vizs- 
gálivuia tou delo, i dvt.j-- féle kitsli<>ii na nyé vö povejdala, szloboscsina jc  
dália edno ali lo driigo '/.: vö odébratá. i sztala j-- t:i kasíiga: ka sze sonle 
vözaprejo, ali pa ka do mogli óim vö pres/.Lili, ka te kvárnik na nyé deue; 
ti diác/.ke szó s/.i to s/Jednye zébrali. — Zdaj je  te polodelecz tou zsidó, ka 
náj vszáki eden klafter drv naszejka, i onoga edno sziroute ua dvor szprávi; 
tou kastigo je  te birouv escse s/tem povéksao, ka gda szó ta drva szekali, 
te szó nyim igrali, i pou varasa niesztancsarov je  nyé glédalo tak dugó kak 
szó opravili.

— .4 iM U 'U icsai f iu n iló i i n i l y f u j i t r a  vonatkozólag legtitóiib kö
zölt liir és megjegyzések által egyik pályázó csakugyan találva érezte magát, 
és igazolást küldött be bo/zínk, mely szerint ó pályázati kérvéuyét nem 
csupán vend, hmem magyar nyelven is bekiildötte, s a vend nyelvüt csak 
azért, niciékel te, hogy legyenek az is kokszé ki tagok meggyőződve arról, liogy 
ő csakugyan tud vendül. (Csupán csak e czélbol felesleges volt tenni; mert 
azt. már azok az iskolaszéki tagok úgyis tudták. — Szerkesztő.) Elismeri 
továbbá, hogy benne volt a kérvényben, hogy oly nyelven fog tanítani, 
mint a nép kívánja, de állítása szerint az is hozzá lett téve: „és amint a 
törvény parancsolja.* — A védekezés egyéb részét részint mert felesleges, 
részint és különösen mert az iskolaszék egyik tagját méltatlanul sérti; nem 
ta Iá Íj u k k özö Illetőnek.

Radegund, jnlius 26. 1887.
lisztéit Szerkesztő ur!

Alig öuök otthon 25- :;o fokú melegben agyon izzadják magukat, addig mi itt illa
tos üde tavaszi levegőben édelgünk szép menyecskék s lányoktól környezve, kikkel ön
kéntelenül megismerkedik az ember a 300 terítékű Kursaalhan, hol tarka vegyületben 
étkezünk együtt I)r. Novv só- és fűszer mentessége daczára — ízletes konyhájának 
tálal Hiányából (aj szó) s  ha megadtuk a gyomornak ami a gyomoré, nagyúri kedvünktől 
függ. hogy a painiagou végig nyújtózni, vagy pedig az árnyas fenyőerdők illatos levegő
jét élvezni akarjuk-e — el . iv. n v dünk valami köunyüszerü — tudós pápaszein nélkül is 
megérthető olvasmányt sí ;j. i li>-i 1 igsággal telített keblttak anilalgó szórakoztatására.

lm ilyen a mi életünk in a természetnek ezen bűbájos kertjében, melynek 8JJ 
méternyi l'cnsilf magaslatáról nézzük az alattunk hullámos fenségben elterülő völgyet, 
melyen a villák, falvak, templomok és egy-b épillet- k tarka seregétől csillogó erdők, ré
tek és mezők szép költői reudlien fü/óduek össze.

Ha délutáni sétáimban a Kovy-forrás felé ballagva Muraszombat vidékét keresem 
szemeimmel, elembe tűnik ltickersburg vára, mely úgy emelkedik ki merészen a völgyből, 
mint egy óriási piramis-ék, -  hozzá legközelebb a gleichenbergi nyeregbegy, távolban a 
horvátországi hegység ; — de hiába, a mi kedves délnyugati városkánkat nem láthatom, 
elvonja olólcia a Gh iclienbergen ml hosszat húzódó s kedves hazánkat Stájertól elválasztó 
egyhangú liegylánczol&t.

O b! mert a ktiátái itt oly gyönyörű, oly igéző, hogy hozzá hasonlót alig lehet 
találni, ilyet a nagy alkotó csak virágos jo kedvében teremthetett. l)r. Novv-t, a fürdő- 
intézet tu'ajdouosát illeti meg az érdem, hogy a Urácztól egy luértfőldnyire fekvő s min
den léjiiiMi-nyonion (ide forrásokban bővelkedő „8clun-'vel“ hegytöiubnek e legszebb pont
ját szemelte ki az emberiség betegjeinek üdülő helyéül.

Hogy itt a legjobb és a legszigorúbban szabályozott hidegviz-gyógyiiitézet van, 
összekötve a tudomány legújabban felkarolt „Másságé* karával, azt nem kell mondanom 
t. szerkesztő urnák, mert hisz földieink közül már többen használták ezt; — de nem is 
untatnám annak leírásával, nme toliam úgy sem képes Elég legyen annyit megjegyez
nem, hogy itt most igen sok a vendég, minden szállás be van töltve, most lévén a főidény.

A vendégek jórészben magyarországiak, különösen sok van Budapestről és Kolos- 
várról a két magyar egye lein székhelyéről : tanárok, képviselők, hivatalnokok, színé
szek, földbirtokosok és egyéb lateinerek, —• agy hogy azt képzeli az ember, mintha egy 
száműzött magyar coloniában volna, hová az országnak politikailag érett, gondolkodó iu- 
tclligentiáját kUllekhczték kellő számú markotányosnéval, kik az ételekből hiányzó fűszert 
pótolják emigráns társadalmunkban; — s hogy nekem se váljék keserűvé a pohár, meg- 

- édesítették azt egy önöktől deportált csinos barna menyecskével, kitói csupán egy odiosus kék 
I szalag választ el, liogy egy tálból nem loncsézhetok vele. Tudni való dolog lévén, hogy 
| e fürdő-intézetben 4—4 embernek dukál egy-egy tál étel, mely netáni áthágások kedvéért 
i keresztbe fektetett kék szalagokkal van egymástól elszigetelve, képezvén inindenik ha

tárvonal ittoui műnyelven egy-egy c á r  r é t .
He ha már meg vagyok fosztva a közvetlenségtől, annál jobban kacsintgatok reá, 

midőn reggelenként — a fürdő és kellő séta után az itteni divat szerint — leeresztett 
éj>ütét hajjal megjeleli helyén, hogy félliternyi aludtejét jól sült korpás kenyér s mézzel 
vegyített irósvaj társaságában gyomrocskájába belebbezze, — s eléggé vigyázok s óva in
tem, hogy alndtej, meg cseresuyo és eper: „das ráütni sicli uicht zusamin’.* —  De mind 
Idában, ő is Éva leánya s a rendet csak a férfiak tartják meg, az asszonynép itt is sze
szélyes. — Bizony jó lenne a doctor untak egy kissé ide nézni: mert hát szó a mi szó : 
el is felejtem mondani, hogy az a bájos menyecske senki más, mint önök földije —  a 
bellatinczi körorvos neje. Kein tehetek róla, ei kellett árulnom.

Ámde most készülnöm kell a ma esti „Anna*-bálra, megborotválkozom, kikefélkedem 
— ki tudja nem terem-e még részemre is a „Dáridó*-ban mennyei áldás ; kivált miután 
egyedül ma vau azon kivételes nap illetőleg est, a mikor minden halandó fürdóvendégnek 
szabad enni és iuui a mit akar, még pláne pezsgőt is, a mi mint minden egyéb szeszes 
ital, máskor tiltva van.

A pezsgő még felvidíthat, elfeicdteti gyengeségemet és felemelhet a régóta várt 
földi menny üdvébe. KEDIV1VUS.

Nyomatott GrQnbaum Márk gyorssajtóján Muraszombatban.
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