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Kéziratok, levelek * egyéb szerkesztőségi kfíxleiuéiijek s 
szerkesztőséghez intézeiulók.

K é z i r a t o k  vi asza ne m adni  link.

B l é f i z a t é s i  á r :
Égéi* *»re t  frt. 6'élévra 1 frt. 60 ki Negyedévre 76 kr. 
Egves •■ám ára 10 kr KiAfUetrui pénzek «* r e r  la  ma

l i  ók  a kiadóhivatalhoz intéiemlők.

Hirdetési díj : I liasáhoa petitsor egyszeri hirdetésnél 10 kr. 
töhbssöri hirdetésnél eoronkint «  kr. Rélregdij S • kr. 

Kyilt-tér petitsora 2.r> kr.

Mi az erdő?
Sokan tisztelt olvasóink közül mosolyogni fognak eme sajátságosnak 

tetsző kérdés fölött, és bizonyára még többen fogják mondani: hisz ezt min
den oskolásgymnck tudja!

Daczára ennek merem állítani, hogy legtöbben adósok maradnak a he
lyes felelettel.

Hogy röviden megértessem, itt adom a feleletet, egyszeismind oda tö
rekszem, hogy a magyarázatot a mennyire lehetséges egyszerűen és világo
san útijain:

„Az erdő az égalj szabályozója, üdvös elosztója, a fölös csapadékoknak 
s az erős légáramok megtörője.*

Nem minden darab föld, mely fákkal van beültetve: erdő; mert a tási- 
tásn*jk,p a talajnemnek és a fekvésnek megfelelóleg telejesnek és zártnak kell 
b nifî e/

•■‘Az erdő mi oknál fogva szabályozója az égaljnak ?
Nyáron az izzó napsugarakat sötét zöld színezete állal felfogja, mi 

által a forróságot enyhíti, —  ellenben télen a zord légáram fölszivása, fölvé
tele által a hideget csökkenti. Roppant nagymennyiségű viz felhasználása kö
vetkeztében felszívja a fel vagy leszálló csapadékokat. Minden egyes fán, 
minden egyes levél egyszersmind gyomor és tüdő, melynek felületén a vizpá- 
rálr fölvétetnek, alján pedig az élethez feltétlen szükséges éleny kileheltetik, 
illetve elbocsáttatik.

Tartós záporeső alkalmával az erdő lombos fái a cseppek rohamos esé
sét akadályozzák, mennyiben minden csepp levélről-levéire, ágról-ágra esve 
xnegkisebbiil, és csak a legalsóbb ágakról jut lassan és egyenletesen a földre, 
hol könnyen felszivatik és a földbe hatolása által a forrás - képzésre lassan, 
de biztosan hat. A lombok egyszersmind a nap sugarait is fölfogják, mi által 
ismét a gyors elpárolgás akadályoztatik és egyenletesen föntartatik.

Mindenki tapasztalhatta, hogy az erdőben, miután a szabadban az eső 
már jó ideje fölhagyott, még mindig csepeg, vagy mint mondani szokták: má
sodszor esik, mely okból —  nem tudom mióta — az ördög nem akar erdőőr 
lenni. A legtöbben t. olvasóink közül különösen a hegyiek észrevehettek, hogy 
az erdő lejtős részein a föld. ha fájától meg van fosztva, repedezett (a viz 
által el mosatott) mi által a legjobb talaj kárba vész; mig azonban ha fás, ez 
nem történik.

A szélvész az erdő által gátoltatik s miért?
Mert az erős légáram sok akadályon (levél, ágak, törzsek) kénytelen 

keresztülhatolni, mi által meggyöngül és kevesebb kárt okozhat. (sattanós 
bizonyítékkal szolgáltat az erdeitől megfosztott Karszt (sziklás kopár hegy
ség az Adria keleti partján) miért a kellemetlen, erős déli szeleket elég gyak
ran kell ereznünk.

Egy költő mondja:
.Szép erdő a természet templomának szent oltára, benned mily pom

pásan, hűvösen, vidáman járhatni! — és hasznos cselekedetre mily békén 
gondolhatni.* Fájdalom, nálunk nem igen mondhatják ezt! hanem igenis: — 
Te  nyomorult csalit, mily vigasztalhatlanul szemléllek, és pusztítóid miatt mé
lyen kesergek.

A szegény erdőnek van is elég ellensége, melyeket később alkalmas he
lyen megismertetek. Azonban a legnagyobb ellensége, kinek voltaképen védő
jének kellene lenni: az ember, saját tulajdonosa. Sajnos, de igaz, nálunk ok 
és mód nélkül irtanak, nem tekintve, mikor, hol, hogyan és miért? egyedül

Ka je lóiig?
Nad étim poszebnim pítanyem sza nede znam szamo eden z- 

nasi postflvani cstenyárov oszmejárao, i zagvflsno de j i  vecs p ra v ilo : 
vejm tou vszáko solszko dejta zn á !

Prouti tanú színem potrdjáv&ti, kaj mi j i  uajvecs nede zualo 
právoga odgovora (lati.

Naj sze tou uakrátezi zarazmi, éti dám moj odgovor, i z-ednim 
bőm na tóm, naj —  naj nakaliko d « mogoucse —  et* dtlo po prousz- 
tom i ocsiveszuo raztolmacsim.

„Lou g je regulavecz podnébe, raztálavecz vnozsino csapadókov 
i vtrejtn ik  krepki vihérov.“

Nej je  vszáki falat zemlé, stera je  z-drevjom  zaszádjena: loug, 
ár on grflnt. 11a sterom drevje scsémo gájiti, na szvojo lego gledoncs 
popolno prílicseui od vszej krajouv sztárlem  more bidti.

Za  kak zroka volo je  loug reg ilá vccz  podnébe?
V -le t i te vroucse tráha szuncza szvojov kmicsnozelénor liezojnov 

k-szebi potegfije, po sterom sze ta velka hicza vtisáva, r-zíin i pa te 
oszter zrák vlecsé k-szebi ino etak mraz poménsáva. Da loug vno- 
zsiuo vödé potrcbiíje, vu zráki plavajoucsega vodeuoga szpára véksi 
tál ou szpijé. Na vszákom poszebnom drejvi jo  vszáki poszebui liszt 
z-ednim zsaloudecz i plűcsa, steri zgoraj vödéin szpár k-szebi jemlé, 
szpodi pa naimre v-nocsi te zsitki tak potrejkeu ztívecz vöpüsztsáva 
(odöbóva).

P r i nepresztánoj p lohi lisztnáto drevje logá kapleo biszter szpa- 
dáj na zemlou zadrzsávr vu kelkom vszáka kapla z-lí-zta  11a liszt 
szpádnoysi ménsa bode, i li z-ti najszpoudnyi vejk  szpádne pomali 
ednáko na zemló, stera je  szpijé, i szkósz ele vsze globse idócs ize  
scsaszoma vretina z->.snyí obrázi. L isztje  z-ednim i tráhe szuncza 
goriprím le, po sterom szó pá to liitro razkádjenye vlage zadrzsáva i 
ednáko goridrzsí.

Edén vszáki cslovek je  mogao szkűsziti, kaj vu Mgi, gda je  pod 
gólov nébov dezsdzs zse dávno goriliejnyao, escse v-ednoj kvápi ali 
kak je sega praviti obdrűgim ide, za steroga volo —  nevem od steri 
mao —  vrág nescse lozsni csavar bidti.

Náj vecs nasi p. cstenyárov poszebno goricsánczov je moglo v- 
pamet vzéti, kaj je  zemla na zréberni mejsztaj logá, esi je szvoje 
drevje zgílb ila, zpókana, tá záprána, po sterom ta najbongsa zemla na 

j kvár príde, dokecs sze tó na z-drevjom obraseni etaksi viszécsí mej
sztaj ne zgája.

L óg  viliére zadrzsáva, zakaj?
Á r  to krepko vetróvje vuogo zádevi má pred szebov. kakti lisztje, 

vejke, szteblé, steri szkósz more vdérjati, i etak szlabejs* grátavse
menye kvára zrokűje.

T Á R C Z A.
Nótávus uram és Mihály gazda beszélgetései.

M ihály: Most már hiába pumtszkodoni, — megtörtént. Hiszen ha előbb 
tudtam volna, hogy ez igy les*, — hanem ki gondolta, hogy ez is kisülhet 
a dologból. Amint dolgozgatok a favágító körül, nagy ,Jó napot adjon 
Isten, — jó  munkát kívánok!* hangzik a sövény-kerités mellől, — fogadj 
Isten, részed legyen benne — felelem — jö jj csak, épen szükség vau roád, 
segíts fát fűrészelni!

.Nem segíthetek — menti magát a naplopó — oda át a nagybátyám
nál van egy kis dolgom, oda kell mennem, hanem segítséget, azt adok, — 
itt van nézze egy fejsze, vegye meg tőlem, ez majd jobban segítségére lesz 
mint én !

Erre mint a bolond, sem néztem, eein kérdeztem, és az lett a dolog 
vége, hogy megalkudtunk 2ló krbau; az cdább állott, —  a fejszét meg nálam 
megtalálták. - Tegnap azután bevallotta a járásbíróság előtt, hogy a Far
kas komámtól lopta azt a fejszét, hanem akkor már mit tehettem ? örültem, 
hogy 10 Írttal — a nyakam között megszabadulhattam, mert az aijárásbiró 
még valami 30 napi elzárásról is beszélt.

A'litánia. Bizony az nincs máskép édes barátom! Megint csak előáll 
az, hogy jól megnézd mit veszess, lla  én hozzám egy rongyokba takart csa- 
vargó jón, és az elővesz egy arany órát, eladásra kínálja, és még hozzá 
olyan áron, a melyről biztosan tudom, hogy nem felel meg az óra értéké
nek: akkor már ha csak olyan vak uem akarok lenni, mint a besározott 
ablak, tudnom kell, hogy az illető eladó nem juthatott becsületes utón az 
órához, és ha mégis megveszem, úgy semmi kétség benne, hogy segédkezet 
nyújtok althoz, hogy az illető lopott portékáján túl adhasson, — akkor már 
oda adom magamai köpönyegnek, melyet azon gazember magára térit, hogy 
az igazság vizsgálód ! szeme annál nehezebben ismerhesse fel.

(rnzdura 111 ismerte azt a Jancsi gyereket: tudta azt, hogy hónapok óta 
szolgálat nélkül hentereg a faluban itt kirúgják, ott belökik —  többet 
koplal, mint eszik, a helyett, hogy becsületes munka után nézne.

Kaj s z í  Miska gazda ino goszpon notárus v-császi 
v-császi guesíjo.

M i'k a : Zdaj zse sze zamán tózsixn, — zgódilo sze je. Da bi li prvlé 
znao, kaj tömi tak bode, ali sto szi je niiszlo, kaj i tó zná pridti z-toga 
dela ?

Geto szem okóli drrotana delao, zaezlisao szem ete glász z-kre plóta: 
„dober dén dáj B ő g— dobro delo znelejm !* Odgóvoro szám: „pláti Bog* — 
mej tál v-tora deli, li hódi, rávno te zdaj potrebűjem, poraágoj mi drva 
zsagati.

.Nemrera pomágati* — tak sze zagovárja te klajfar — tám prejk pri 
mojem sztriczi mám edno malo dela, tá morém idti, ali pomócs rám záto 
dám; éti jészté glédajto — edna székára, köpte jo od méné, ona de vám 
bole na pomócs, liki jász.

Na eto kukti norcz szem nej ni glédao ni pitao, nego szem vnejmar 
pogódo to szekero za 25 krajezarov; ou je dalé odhájao, to szekero szó pa 
pri meui gorinaisli. —  Po tóm je veseraj ovado pred birovijov, kaj je  to 
szekero od botroVukán vkraduo, ali ka szem szi teda zse vedo? — rád szem. 
bio, kaj szem sze z-deszetimi raniski za sinyukom gorioszlóhodo, ár je te 
aljárásbiróv esc<e i od trészeti dni vózc guesao.

Xotárus. Zaisztino, tó nőmre bidti nacsi, priátel! Éti pá li szamo tó 
naprejsztáne: dobro pogledni ka kűpis. Csi k-meni káksi ezotávi klajfar 

I pride i on nriprejvzenie edno zláto vöro ino jo na odájo pouőja i escse za 
! taksa czejno, od stere gvüsno znam. kaj je ta vöra doszta vccs vrejdna-te- 
I <la zse —  esi uescsein tak szlejpi bidti, liki to zadelnno okno — znati morém 
i kaj szi je te odávecz nej z-postenim tálam szpravo to vöro, i csi jo jász dö- 
I nők kupim od nvega, tak nyerni brezi vsze dvojnoszti poraágam to vkrád- 
| nyen oblágo vkrajszpráviti; teda zse szatnnga szélié tádam za pláscs, z-sterim 

r/.o ov hűdodelnik odone, uaj ga pravicze hrodécse okon tejra zsmetnej 
s/.pozna.

tíoszpód gazda szó poznali tóga pojbána Jancsoka; znali szó. kaj sze 
zso 11 ikelik.) mejszeczov brezi szlüzsbe kőtára vu vészi, —  éti ga vöbrszne jo, 
tám ga pú notri dregueje, — vecs sztráda liki jej, illesztő tóga, kaj bi szi

1 posteno delo iszkao.



néhány rongy forint kiszorítása végett: a miből ugyan kevés 1la szo n  háram-
ük, ól ■iii.magunkat károsítjuk. .

,It i s / S t s 'r  b ... . . ' . -í - T / c e int, azi rt annyi f.it vá; -

nyi n kimi tetszik, neked pedig mi közöd: hozz;á, mert az érdö sajátom.‘  A

birtok cilen nem is lehet kifogás en lárjla lelkem, hogy elvitatni sem

akarom azt •eiikisól ; de a kezeli •st., a heh oksz( rü haszm>sit ást akarom
minden erdőtulajdonos sz verő lóitai, IS 1;a nincs ellene kilógó s : e tárgyban
tanáé-c- :il szolgálni.

Vau ugyan ig< n szé'p erdőtörviu.yenk , de s.ajnos — eddig csak papíron,

vannak továbbá iné;< szeld) erdő-felügyelőink, a leik az erdős;! bölcs*
bizony ái•a nagy mer •tó kanállal t tti k. mer í mindannyian rettenetes d'.ploma-

fák, de fájdnb 111 eiildig csak 8/mmha t heh en tartják üléseiket., Természetes
nőin egy 

raság egy
hogv ezen uruk min'lcióig c.-ak a/ ;;zi intcirv\«! vannak ellő; lalva 
papot, tan
körjegyzőt néhány hold erdővel s/erencsclteteM : ezt sem ki ük meg.

A magas kormán;., mint az erdőtörvényből kitörlik. os/.mten : ni k-/u; 
az erdőgazdaságot szabályozni, e.s az erdöirtásnak eleje‘ venni; de óhfátum! 
minden hajótörést szenved azokon, kikm k javéit eze loz/a.

Azonban az üzemtervek hasznát egyéitalán nem kel! beesm*:re!ni. ir.erf 
ezek a l.elves és előnyös kezelésre é ; hasznos!; á -ra iv- ü j«»l alkalmazhatók.

- vagv az erdőnek — kárt

ezek .................. ........ , -  -
Kitetszik belőlük, hogyan van az erdő rendezve, megközelítő;, 
hogyan kell a forgás idő (turnus) leteltével n fa vápást eszköz..! 
részeket értékesíteni a nélkül, hogy önmagunknak 
okoznánk.

Az erdő sa iát lapos mivel. ! igényel, mert nem s/éiifi föld.
A földmives szántóföldét 3, \  vagy 7 éves turnusokra osztja he, és 

ki .állíthatja. lmgy ily módon helytelenül cselekszik V!
Ha eh mi csapások, vapy előre nem látó események következtében vára

kozása nem is lesz kielégítve, a hiányt könnyen helyrelmzhatja. mert a turnus 
nem tart ölj -'ka. E;ész másként áll a <:
hol találjuk az igazi erdészeket?! Hisz meg rendes erdőkerülőkkel sem ren
delkezünk.

Tisztelt olvasóink engedőimével bátorkodom megjegyezni, hogy az erdé
szek közt is nagy külömbség van.

Vannak erdészek, kik : mert valamely uraságnál aikahnnzv.ík, szürke kabá
tot, zöld hajtókát. gyakran még paszmuántu -i| kát is vhetnek. ■ V ju h:; hátultöltőt 
is honinak, nappal az érdi be, este ped
nak, ügyesen ellövik a nyalat, sót még a szalonkát i . és lm szükséges, egy 
egész erdőrészt is képesek eladni, s ennél tovább nem is '.erjed tudományuk, 
—  jó erdészeknek tartatnak.

Ez volna tehát az alléié erdész?!
Nagy a tévedés! Milyen legyen hát?
Legyen az az erdő barátja, legyen 

szonyokat jól megküldi:! ozt. íni. Ismerj n minden er 
szét rajzát. Tudja az er 
lóle a lehető legnagyobb 
hosszú gyakorlatot becsi 
get föltételez. Nem is sz 
megfelelt, minden szak 
idejét.

—  Ha eme sorokkal akaratom ellen valamely erdészt megsértettem 
volna, ngy előiegesén bocsánatot k< rek. 
csak az erdőről akartam szóhini. —

Legtöbb erdőink még a rendes vé.lelmci i • uéo.úhvik és most ismét 
kérdem, miért ?

Kgvszerüen, mert erdőtulajdonos,!mk mű-ként nem akarják.
Mind< n kőzs égben vai r I az erfilőt, és ezek

az okosak: de rendé sen másol
Egy erdökerü artása . ................•

nének tennéiivekkeles néhány forint C'./.mi'p ezzel,ile ennyit s-. :n akarnak 'ei.ii,

a talajt, fekvést, égnlji vi
sít és ;• '.oknak termé

be-; kedvesen beosztani, megvédeni, itartani, és 1
izimt lmzni. Ezt azouban mind tanúim :i kell. és tudc

■ . ■! ‘ 1 1 . ködői képzett:
;óges, hogy lőni tudjon, sőt ha kó‘e!nieinek pontos
tót átolvasott, a kedélyei társa ági:.;k is szentelh

I.ouscsavno szvcdoosilo nőm dá od tóga te szvoje logé zgűbleni

Karszí i , , ,s ír s z . ,a  P « »  göra pri > h . d . . »  b n fe .  ‘ “ t T J o Í A t  
zr. steroga a ,»!o to nevugodro pddnésnye all juzsno T e tró r jt rn ogo lra t

nioremo obcsúíiti.
K len sznejvecz cta eresé od lo g á : . ■ , ■ „

i |!i,; , í  szvejti oltár ezérkvi natúré kak proeam bno i r e 
szelő ö  j,n tvojoj hladnoj szenczi liod iti i od liasznovitl de] 1 szí mi- 
rovno premislávati.® Boleznosz. tö  mi jáko n e m o r e m o p r a v i. la e g a :  
_  T i  nevolno grm óvje jász te  brez i trosta poglejujern i za volo 
tvoii opűsztsávezov me s z r .czá  britkoszt obhájo. ,

Te nerőien lóg bőgnie vuogo protivn ikov ma, stere ram diBgócs 
na prilirsnom illeszti doliszpisem. A l i  nyega najvéksi prolivm k, ki bi 
rve-ei Irán itó l mogo bidti, je  te cslovck, lasztiven vert nyegov. Zsa- 
losztno ali isztinszko je, kaj p ri naszli brezi zroka i réda prepriv la jo

tó ne glédavsi gda, gde. ka, kakda r zakaj? szama naj nisten 
czotaszli iiraniski pejnez dobíjo Itidjé, z-sterim i szí jáko malo zmo- 

nejo, kvára nyim je  pa deszétkrát teliko.
N ik i bode z-oszmejávanyem érleli: „Lehko guesijs dober celovek 

kak sze ti vilii, jász bőm záto teliko drv dao szekati, kelko de mi 
j i  vo!a, t i z-menom i z-mojim logom niksega ravnanya nemas.“ P ró t’ 
poistvi jász kaj nevem praviti i tó Bőg szám vídi, kaj onoga n iti 
nikomi nescsem z-rók sztepszti, nego li tó scsém vszákomi lózsnomi 
vérti na szrczé zvézati i tanácsivati, naj na szvoj lóg rávno tak kak 
íja, drűgo poist-vo szvoje szkrb má iuo nyega vnejmar brezi czílav- 

noga hnszka neopüsztsáva.
Mámo isztina jáko lejpo lózsno právdo, a li tá je  —  zsalosztnc 

—  do éti inao szamo na papéri, mamo nadale escse vrlejse lózsue 
inspektoré, ki szó logárszko módroszt zagvüsno z-velkov zagrábnicov 
(grábna zslica) je li, ár kzo vszi sztrasni diplomátuske, ali do tej mao 
szamo v-Szombatlicli. Po szobi sze razmi, kaj eta goszpoda notri do éti 
mao liz-tak imenüvaniin „üzem terv* —  vöm májo delo i po táksem 
ne csemeríjo szamo ednoga popa, vucsitela, vészi i esi je^ Bőg ali 
káksi dober goszpód ednoga veskoga notárusa z-nisterim  plűgoin lo 
gom szrecsnoga vcsino, tóga tüdi ne sónajo.

Nas viszikopostCvani kormán, kak sze tó z-te lózsne právde v i- 
diti dá, je  na tóm, naj lózsno verszt;vo zregu láziva  i preprávlanyi 
legóv konec vrzse, a li oh s o rs ! uika nemore doprineszti, stero bi 

nam k-haszki biló.
A li te zgoraj imonflvani „flzemterv® —  liaszka záto neszmimo 

simfati. ár sze on pri tóin, kak mámo nase delo okóli logóv  ravnati,
unj z-zsnyí baszok jemlémo, dobro dá ponűcati. Z-zsnyega sze pre- 
víiti, kuk je  ló g  v redő van, okóli kelko lejt je sztár, kak veik . fa lat 
mámo z-zsnyega v.száko leto dolivszejcsti i gda szmo ga etak po 
faláti dolivszekli, stero sze preebracsüvanye (forgás) véli, kakda mo- 
reiiio p í  d íva  szekati; naj et&k vszáki tá l logá nam liaszek noszi 
breztoga, kaj bi szarni szobi a li nyerni kvár vcsínili. L óg  poszebno 
delo potrebűje, ár je  nej nyiva. l'o lodelec szvojo nyivo na 3, 5 ali 
7 lejtao prt-obraesiívanye raztála i niscse neszmi potrdjávati, kaj bi 
(>tak kváren bio. Csi f l i l i  sze nyegovo csákányé po natúrul vdárcaj 
aii naprej in vidni pripetjáj vc.-ászi nezadovoli, tó zmenkanye lehko 
Zttdomc zti, ár nyegovo nyíve preobracsilvanye ne trp í tak dugó.

Amint ;; fejszét claciá a] z lett volna eLő ol OS
kérdés: ,de hol vetted te azt .Koicsi öcsém ?!* — Majd m.'gl.ií (;. vdna.
hogy hord össze a kölyök mindjárt tücsköt- bogarat, Cí.-iiilury kin. ;i.:ssa, 
hogy n fejsze igaz portékája.

A helyett, hogy ezt tette volna: megvoíto í r a i  l.Vi a verebek is 
ezt cbiripelték olt a bokor alján: lopott portéka biz nv, mert ha tied lett 
volna, -már régen h.:zaladt volna a torkod-*n — pálinka képében.

Egy szóval, ha csak egy kicsitgondolkodik atya lufi;!, v i! / >; »:; kall láfnin,
hogy a fejsze lopott-jószág. Iv ek szerint azután egészen b- v. -.mi cseleke
dett az a bíró, mikor nyaka köré diktálta gav.duramnak a Tét pénzbün
tetést, mert az 1879. évi 40. törvénycikk :*-.t mondj;:, hogy: a k i valnniMv 
tárgyat megvesz, vagy ajándékba elfog-id olyan akitől kö íny-:i ki
tálalhatja. ho;:y becsületes utón nem juthatott annak ke/.éhe/. ki azl eladni, 
vagy ajándékozni akarja: egy hónapig terjedő elzárással és kéís:-/iz lnrintig 
terjedhető pénzbüntetéssel faiviteudő.

Mihály. Hátha nem veítem volna meg tőle, hanem bedobta volna az 
udvaromba, akkor csuk neiu büntetne; k meg!

N. Akkor még inkább kell tudnia gazduram, hogy az a f.jszü aman
nak nem igaz portékája; mert ha az lett volna, nem olyan bolüc i. ho.,v el
dobja. Ezen esetben ez a kötelessége: vigye azonnal a kö/.s- .öji róhoz, és olt 
jelentse be, hogyan történt.

M. Hanem az áll, hogy az aljár’.d i- ', i i  nagyot hibízolt; azt mon
dotta, hogy a törvény egy hónapi elzárást is rendel, és mvvin engun mévis 
csak 10 írtra büntetett

N. No az nem egészen ngy van édes borítom! A mi a különb>ég az 
ép alma meg a rothad! alma között, ugyan-íz a kiílönbség :i/, egyik bünö;, 
meg a másik bünö között. Mig az egyik
mert olyan szép <;s egénzséges, de mégis fel i ,
másik álmából al-'g várja, hogy a ro:S».ult- ré z; kiviig'; ism. ;;- .*;•.( • ■ ■■/.•
ben vagy részben n.eg-emmisüii—.̂ .-. Míg az cgyi-:i i-*‘:r*-, i . i , 1 !  
fogva szállal mát k.-il. a biró i-iké!,. a. addig a ki: ó v ó  -v -1
— oktalan tagadásával. • - «gys:-óal !<■!k - rolhadl : r.i. - c : ug .  ;-;v áll í
tásával felhívja a törvény s/igorr.-á '. ! .

S azért van, hogy a tönéi:' c-»ak ezt a határi sz-ik-j.i meg a biiv.i:: 
amelyen túl a bunlnté* 
engedett neki -< szeri . ,
seleténél fogva ü"  gé-niemli.

E szeriül bból, l be,
pénzbünl ítést ■ i j ■ b m a  .
k i n t e t v o l t  az ön hüutetb ii»m n
val egyforma ernb-rnok. n ;n :.karl .. hogy önt é : gyermekeit a bö; lön be it
tassá! járó ; • tiázni zégy nits

csak azt nem i psau, hogy g

láda je to s/.ekero na odajo ponüdo, teda bi ga preeze eto mogli pi- 
. vzi » to i s 1- sro -1 u csi brátecz?* —  tak bi vidili, ka vsze on

nohi naprej prinásao, naj li s/.amu vüpokázse, kaj je ta szakéra nyegovo
lc.sztivno blágo ?

Ali oni, Miska gazda, szó tou nejcsinili, nego szó küpili od nyega to 
szekero, g-öo szó i vrábli tou csefketali pod grmora: bog:ue je tou ykrád- 
nyeno hlága, ár esi bi tvojo bilou, zso bi ti dávno doliszteklo po gáti vu 
kejpi palinké. Z-odnov rec<jouv. esi bi s/.i oni li eduo malo proniislávali, tak 
bi szviíMo vidili, kaj j ■- ta s/.ekm a vkráduveno blágo. I tak jn czilou prar 
esi: io te birouv, gda nyim je on na sinyek 10 rapiski birsága oszoudo; ár 
I -79 lila  -íó-ii piávdeszkbu tou véli, kaj ki kák.se blágo köpi. ali pa za 
Kelik vzeme od l.iksega esloveka, k-steroga rokiim ja nej po praviesuoj pouti 
prislo to blágo, stero odati ali pa senkati scsé: on sze na ednoga niejszecza 
vouzo i do 200 raniski birsága oszouditi mi.

M. Ka pa. esi nubi kűpo od nyega to szekero, nogo bi jo on vu moj 
dvor nüirivrgao, tak me dönoli ncbi pokast-igali ?

N. Tak Li tejm bolu mogli znati, Miska gazda kaj. je ta szekera nej 
ovoga pravícsuo blágo, ár ua&d nebi bio táksi nőre/., kaj bi jo távrgao. V-etom

j túli je nvihova duzsnoszt, to szekero preczo k-veskomi rihtari odueszti i tám 
notri povedati, kakda sze je zgoudilo ?

Ali lou szám na púmét vzéo. kaj jo i te aljárásbtróuv szfalio, ár je 
! tou pravo, kaj ta právda esc o i ednoga íuejszocza vouzo zrendelüje i dönok 
! je méné szamo z-deszetimi raniski pokasligao.

N. No m i je c/.ilou {zik, prié.tei! Ka za rázlocska jeszt-o med zdravov 
' i í 'cd giiüü'-* i a i e ' k o r á vno té rá'locsek  jeszte tüdi mód odúim i mód dnl- 

Dokecs sze to odno jaboko műi csloveki vjeszti, ár j«  tak 
jpo i zdraro, je na tou odlocseno; tecsasz koma)

«.s..ka. náj z-te o.v jaboko i-  g.nii tá l vövrejzse, da tak ono z-czej!a ali pa 
z-i. la pnprávi. Dok.-cs ‘ • ed m gn  jsnik, ki je prvle nepokárauo /.sivo, ali 

I mi• d teskini s/.kii'ávwiy.MU szledka vgívjso, z-szvojim globokim zsalűvauyem i 
z-.-/.j;i.z.i i'ny.-’n gn  ihn / szvoji í/.miienoszt poinuli vu szrdezi tóga szodeza, 

csa.-.z eú n dió;;: gnósnik z-szvojov okornoszijov, z-szvojim nvszpanietnim 
Ini jov-mi. ■•-eti.il)'.' r* esjo.iv z-pákvnrjenosztjov duse szvoje na szébo potegűje 

! Irdoszt právde i neszniileno szoudbo.
Odíéc/, jm ka j právda li szamo on határ polózsi birouvi-szodeze. od ste- 

roga vu k.; -tig.i'.ii dalé bili nőmre, ali »iz*e etoga habira nyelni dopiiszti 
| tak ->•>':• Iil!, kak v i  j • to « deli ali ;».i diiigi grejsnik zuszlüzso, — Záto, 

<• i io te b.rmi>■ i:vi nej dao 1- i.í;ipri-jti, nogo kzuiio z-pojnezi pokastigao, 
io, nego je szamo prosti mao nyihov 

■ ]"■ -,i'i noyi!;,ir,:;:i z.'il -l;. m-j ; • gi • dao nyi k-tomi klajfari za glihnoga Cslo- 
; véka, l ej n j nyi i nv:i; otrok* s/.ramota vouzo dos/.ég.ie.

- . > z laj « "  ; a.', ij n.ívcső; dragmiC'* nigdúr vecs nekupim
* A  Sega ló !. od ; ter • > . ,i i.ev jm y.f.suo, esi je nej vkrádnycuo ali pa

í z-ncpraviciuim tálom azprávkuo. blágo. K . K.
K. K. I



pedig szegény
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ingyen pedig semmit som kapunk. Az élőt igen drága, 
erdőkerülő is akar, csak iu::i élhet fen vő ina Jár módja 
rovieskálioz j enig még kenyér is kell. Gyakran azért nőin tizei k 
rülőt, mert nem Ingott tolvajt, ha pedig vagy egyet tetten kap, rtgv ez, mert 
nehány hatos birság:a ítéltetett, ellenségévé válik és ellene működik.

SZTÁRY F.

Földbirtokos és János gazda.
./. Adjon Isten j-» napok tekintetes ur! Már megint ú r k o l t a t ?
/. Jól monoja kedves János gazda. Mint rendesen, úgy ez évhon ia 

valamicskét, —  míg az egész kaszálót vízmentessé nem tettem. Tudni fogja 
kedves János gazda, hogy a k a s z á l ó  a g a z d a s á g  l e l k e ;  a mely gaz
dának jó  száraz rétje van, annak takarmánya is jó. ezt pedig a marha jó
ízűen és tisztán fölfaija, a jászol alá pedig mi sem kerül. Ha a marha jó 
takarmánynyal él, tóbh és jobb tejet ad, a borjak jól növekednek és nem 
koresosuluak el, a tehén egészséges borját ellik, mely — minthogy nagyobb, 
drágább is; fölnevelve pedig erőteljesebb lesz.

./. De tok. ur csak belátja, miszerint az olyan száraz kaszálók kevesebb, 
habár tagadhatlanul jobb takarmányt adnak; azután, ha a tejién jóllakik, nem 
baj, ha aljazásnak is hagy.

F.  ̂ Abban igaza van János gazda, hogy a vizcsapolás egyedül nem 
elegendő. A vizes kaszálókat m *g a mohtól is meg kell szabadítani, erősen 
boronái ni, egyengetni és trágyaló vei megöntözni nagyon szükséges. Hisz a 
trágyalét (az aranyat) elégszer kiönfi a falu útjára vagy a pocsolyába ha
szontalanul, sőt az egészség kárára. Tehát elő a hordóval vagy a káddal (ha 
n*nos, vegyünk kölcsön) és vigyük a ti ágyaiét a kaszálóra, akkor aztán nő 
elég jó takarmány: nem pedig mint most káka meg sás. miből a tehenek 
felét aljnak hagyják és inkább eszik az ennél egészségesebb szalmát. A tej- 
szaporitás nemcsak a szegény napszámosnak, de a jobb birtokosnak is érde
kében áll. Jó az önmaga, gyerm kei és cselédjei számára; s lm vau elég, a 
borjaknak, disznóknak és baromfiaknak felette hasznos eledelül használhatja fel.

./. De uram, az ily eljárással lesz ugyan kaszálóm, de földemből is ve
szitek ; és azután hová ereszszem a vizet ?

I'. I gyan János gazda mondja meg nekem, mi jobb : egv nagy üres 
és nedves vagy egy kicsiny, de egészséges lakóház? Az a darabocska, alig 
néhány négysz. obit tevő és nézete szerint kárba veszett föld, mit az árok 
foglalt el, •léggé pótol tátik a buja főtermés által, és ott. hol azelőtt káka 
^  nőtt, most miután a viz lec.sapoltatott és a moll leboronáltatott, 
szép lóhor tenyészik, lía  a másik szomszédja látja, mily szépen nő az ilv ka
szálón a here, ó is hozzá lát az árkoláshoz; a példát többen is követik, mig 
egy egész csatorna lesz, a mely aztán közös éröv 1. kevés költséggel min
dig jo karban tartható —  s kész a drága lecsapolna.

Mondhatom, már több éven át szemlélem tok. ur dolgát és inngam 
is latom, hogy míg ezelőtt ezen 60 holdnyi földön alw  termett 1:2—20 sze- 
ker takarmány, most mióta tek. ur kezeli, már két éven keresztül többet 
mint -7 szeder zamatos lobért hordatolt be, hozzá még korán is kaszáltat, 
mikor minden szépen virágzik, de még nem magas, sem pedig igen sűrű. 

j  1-ermészetes János gazda! Én jó szénát, jó szalmát akarok.
J. De kenun, mondja meg, miért kaszáltat virágjában és nem várja 

meg a mag kihullását, hogy a rétet megújítsa ? Egyszer csak kopasz lesz rét j > ? !
F. Attól ugyan nem félek János gazda. Ha I tóm, bogra fű ritkul, 

magot hozatok, a ritkulni kezdő helyekra szénatom s i.ry felfrisitem az egé
szet, mert munkámban az Isten is segítségemre van a szál és a madarak áUal.

J. Hát a madarak nem inkább a sok gazt és szemetet hordják-e a 
tiszta magvak közé?

K  Kordának biz azok oly fii-magvakat ia, mikro ott. sommi sziiksiiir 
nmCB. de ez a j „ t  nem ronlja mojj • ln,-v mik-nt kell az .blr.l származható 
bajt ereszen kikerülni, azt is meKa.«ndom jövór.. eozdoranmak.

■). Isten oldja meg tok. urat! Hizuny-bizouj jó, ha az ember tanulhat 
es a imigamfele szegény parasztra csak ráfér egy kis útba igazit .is. lC .szönöm 
jó szándékát, majd hozzálátok, hogy példáját követre, magam hasznát lássam.

líclyi és vidéki liirek.
— A. „ 3 ! íu r a » z o «3 b ; i ( i  «In i- 

M J H jfo tt !:  g o n d o la :  c ' i .  Hogy e h> 
egvlet* esteijén jelen Ielu-uem, semmi e> 
által nyújtott szellemi élvezet s a iné.- 
Jött kedélyes társalgás mellett, szép így '

•é* z c u c » c t ' j l c i “  c f i i c l j e
• 2-án »  ,Mur: szombati dal- < 
etru t “ m bántam meg, mert a s> 
c i. ímn i.ra ró u iram, 1 

<z« tét, a jó-, nemes- és szépért. í 
d '

dók
IÓ i v

-. * t - ----- ■ * ■ | ■ - .• ‘ *■ s i » . i» ji —. .ii 11 . - r. v c l•' . ui:/. 1 1' ti
Im m s- dest t.apssztoHom. Mindez Illeg', all vu j.d holott mim s azon no ggyö- 
Zode-o. keltette bennem , liogv járásul.kbtm \ :;i izeilemi Kincs van s;ell.u;i 
cro csak napfényre kell hozni, -  csak ki kell fejteni. Ehhez szerintem ez 
erőknek meg nagyobb tömörülése szükséges. A kezdetet, az alapot -...........

Istelyév 
c«ak k

a tömörülésre a kedé- 
i*t, alapja egy szép ma- 
’desso itt a határszélen a 
; az nem fövényre vagy 
zíval. emeljétek magasra 
k! A második ennek ki- 

ítély ercdményé-

p.-dig rövidé

U.siiljt

minden!-: 
Terpsichoién,

hiszem a fenti egyesül-t megvet 
Iveket hathatósan megnyerte. Azoul 
giis/tos épületnek, mely*a nmgy .r | 
nem m .-var-ajku hri:titár»aii.k* I:. . t:. ll.'/.-n . b 
homokra, de sziklára lón Lté.e. ed d-,, t• li. t a u.i.i 
az épületet, miudeuütt támogató karokkal tal.llkez' 
bóvacs.u dl! imúi,,.,,, teli.-Hl Kig. nd lko/cá:
röl, a kimutatott fsuyes sikerről, gondolatom támadt, nem 
.dal- és zene* mellé e kicsiny szót: .irodalmi* - vág 
, irodalmi és művészeti egy- ül, t.* v Az em'-.z vidék értelmi 
luogatliá. Tiszta szivem!,..I cihrjl-nám. hogy cgv ilv n-v, 
maiinkba ii, m. rt tekintet!,, vér. „  hönspookint to.tnnéö , ..tél, 
ciuladok fe8ztcl.il ,  Im:gi3 nyilvános érintkezését; tekint,db." v, 
leim elvezetet, melyet az ilv változatos programul kivétel né1' 
nek nyújt; tokiuterbs vér., az utána következő az ifjak s leánvn 
nyújtott kedves áldozatát: kétségtelenül áll előttünk evn.'k 
pegefisegtí. Növeljük a mivel bírjuk ez édes haza jólétét, m int a 
csepp neveli ;l tenger özönét. Excelsior! Pnczinczi valaki.

\ a s n t c g y e  l i l r .  ( a u f e l ő t ' r e l ő j e  *... fz. b. a következő kö
levelet küldi a muraszombat-j .rásbeli tanítókhoz: .A  urgvinélt. vallás- 
kozoktatásfigyi in. kir. minisztérium lSHj. évi deczcmber hó 13-án 12.lé 
sz a. kelt magas körrendeletével a Tóth J.- séf pe.-tmegv-i kir. t.mfelügve 
altul hivatalos adatok alapján szerkesztett .Nép.iktatási 
letett tara* czimü munkát .mint egy mindé,, fokú népokietási halósá.r, 
nltiil bn 7.n II itó gjüjt n t* ' gi esen ajánl) ni mi Róztat

Milton ezt, a í’. ( ’/ziiiiiek tudomására juttatóin, egyúttal fölliivom, li: j 
az idézett cziuiíi gyfijteruéüvt mely a nénokfatásuukra vonatkozói által 
nos érdekű, s ma érvényes törvényeket és rendele'eket tartalmazván, a né 
Oktatás ügyeivel foglal hozó 1,;.tagokn ak , Vak I 
mik és tanítóknak hasznos, m"... szüleié".s -t •' d 
kedjék, az iskola számára - és py, ;r.>j.t f  \ m 
berger-f.de ( IJoir.mn: i és Molnár) könyvkén", i <
Fér. uczii k-iere) fordulni, honin t a könyv 3 frt
bathrdy. Ib'öö. é-i február hó 1-jéu. Mennyei József s. k , kir. tanielüg

lód

amirok

• (I

Coló nácsir.c je  delo lózsnogb vérta. A li proszim gde nájdemo 
prave logare? Yejni (*:cse lózsni csuvarov m inajo zadcsz a.

Z-dopűsztsejnyun nasi p. cstenyárov szem batriven . amerkati, 
haj i med Icgármi vei ki rázlocsek jeszte.

Jeszteo 1 gárje, kő, ár bxo pri sterom gcszpódi vu szlűzsbi, szíri 
ktipiit z-zelénim i zavugnyami, vnogokrát escse i paszomáutno hdbo 
nosziji> i stere, je vers vesászi tüdi odzajno nalíjanco uoszio 11a plé- 
cáaj, vudiid vu lóg, vocsér pa v kresnió hodijo, dobro sze znájo kár- 
tati, prípravno závce pa szloke do iisztre liti; i ebi je  potrejbno, eden 
eejü tál logá szó tüdi prílicsni odati, kak szem erkao, jeszteo  logárje, 
ké za logá re drzsíjo, ali od tóga dalé sze nyihova znanoszt nerasftrjáva.

l ó  bi bio tak te etakse dobi Iogár? Velka blódnoszt. Kaksi pa 
te má bidti ? Nnj bode 011 priátel logá, naj bode prílicsen zemlé, nyéne 
loge i podnébne primérnoszti od endrűge dobro razlócsiti. Naj pom a 
vszáko lózsno drejvo uyegov szpísz prirodni. Naj zná lóg prav razdcliti, 
obarvati, obdrzsati ino z-zsnyega kak uajréksi liaszek vlejcsti. A l i  vsze 
tó sze more vcsiti i nyegova znanoszt; stera sze ua vecs vrehov má fá- 
lati. dtígi gyakorlat potrebűje. Sztrejlati znati nyerni je  nej potrejbno, i 
cm je  szvi'jo dúzs.’ ioszt opícsno szpuiio.i vszáki nyega dosztájajócsi szpísz 
pregledno, to reszelő tiráristro tfldi lehko goripoiscse.

Csi szem z-etim i redmí steroga Jogára próti mojoj ró li zbantűrao, 
tak naprej odpüsztsejnye proszim. Nescsem sze z-nikim  právdati, ár 
szem li od logá scséo gúcsati.

Xajvecs logóvnasi escserédno niscsenebráni i zdaj pá pítam,zakaj nej?
Na krátci ár nasi lózsni vértje nacsi tó nescsejo.
A u rszákoj részi jeszteo táksi, ki bi radi meli csuvara za  szvoj lóg, 

i tó szó ti csedni. ali drűgi je  rédno obládajo i tó izo  ti prószti (csóo 
szem p rav iti: bedácke), ali nescsem nikoga ogrizárati.

Eduoga louzsnoga csuvara drzsánye je  nej tak prevecs drága. Doazta 
bi ji zadovolni biló, esi bi szilje i n isteri braniski pejnez 11a csízsme dó
bili ali liiti tó nyim nescsejo (lati, k-senki pa nika nedobírao. Z s íu k  je  
predrági, zsiveti j,a i te  nevolen lózsni csurar scsé, ár sze z-borojcsuoga 
zrnya nemore brániti kak koszórje i romforje, k-bororicski ie pa i krűh 
p ftrejben.Dosztakrát záto ne plácsajo lózsnomi csurari, ár je  nej zgrabo 
tó vaja, csi pa cdnoga na bíni zadrobisa, tak té, da je  11a nisteri siekszar 
kastige oszojen, uyegov protirn ík  posztáne i nyega razlácseu.

SZTÁRY F.
Griintni goszpodár i János gazda.

János: Dobor dón nyim Boug dáj plem. goszpoud! Zse pá járke dájo
kopati po trávniki?

g. Pá bogme, drági János gazda. Kak rédno óva lijta, tak tüdi le
lősz eduo malo dam prejárcsiti, dokecs sze etak po malom császi z-czejloga 
trúvnika voda lepou dőli nede szczéhala. Znáte drági János gazda, kaj j e : 
d o b i  a k 0 s a 1 i 11 a g n d r o  v e r s z  t v a;  steri vért dobre szühe trávuike 
má, on tüdi dobro krmo dobi, tón pa mirha téesuo i z-csiszta pojej, tak, 
da pod jaszli nika noprído z-zsnyé. Csi márhi dobro krmo polágamo, krave 
obilnej i bougse mlejko dávajo, zdrávejse i vékse tclcze kotijo, steri sze 
drngse odájo, csi jo pa goiis/.krmimo, krepso luárlio dobímo z-zsnyí, ár pri 
dobroj krmi vu zrászi nezaosztáuejo.

./. A li tou previdijo plem. goszpoud, kaj 11a táksi szülii trúvnikaj menye 
krme reszté, csi sze rávno nedá tnjiti, kaj je bougsa; potom csi ize govedo 
najej. tón nika nercsiní, esi za nás/.telo tüdi kaj nihá vu jaszlaj.

( ’ ■ g ■ V-tora prav máte János gazda, kaj je dolipűsztsauye vödé z-tráv- 
nikov szaruo nej zadoszta. Yodeno kosalino escse tüdi od bradiuya moremo 
Oszlobouiti, stero sze lak uiá doprinoszti, csi jo  z-bránov dobro povlácsimo, 
nadale je jáko potrejbno nyou v-zími z-gnojsuiezov polejvati i z-zacsétkoui 
szprotolejtja. kak sznejg odide i zemla malo obszejne, krtovinyeke ra  nyej 
raszkopati ino jo scsisztiti. Yejin guojsniczo (pa je ona zláto pri vérsztvi) 
vnogokrát vö vu vilicsue saueze ali nablűzi bodoucse kalísuicze pűaztsávajo 
ali lejvüio zobszton, stero je  zdrávji na kvár. Naprej tak z-lagvom ali kád- 
jor (ki néma proszi na pouszodo) i pelajte guojsniczo vö ua kosalino, zdaj 
je rávno tóga czajt, potom vám raszlo zadoszta dobre krme i nebodete, kak 
do éti niao, serjií, szműdja i preszlicze koszíli, stere z-bozsne krme vám márha 
polojno yn násztclo nihá i raj jej to odnyé zdravejso szlamo. Naj krave kak 
uájvi-cs ni lej ka dávajo. za tou nej li szármák tezsákom, nego i bouguim vér- 
tom trbej poglédati. Mlejko jo dobro za vérta, dobro za nyegovo deczo i 
drz.-íno, i esi ga zadoszta má, lehko je piti dáva télezam, szvinyám i kak 
kiszilák kitram pohiga, stero je za nyé jáko haszuoviti zsívis.

J. Moj goszpoud, po táksem deli bőm jász isztina uieo dobro kosalino 
ali i z-grünta zgdbim eden tál (csi pre járcsiti dam moj vodeui trávuik) i 
kania bi tüdi püszto vodou ?

( i . g. Donok mi povejte János gazda, ka je bougse ? edna velka práxna 
i laz.sna ali pa edua malu, zdrava prebiválnicza ? Ejni falácsek komaj nisteri 
kvadrátni klaftur /neszé i kak miszlito on griiut, steroga járki gorivzumejo 
i zaprávijo. sze zadoszta povrné po obilnom rászti tráve, i tani, gde je pred 
tejm sznn’idje i serjé raszlo, zdaj da je voda dolipüsztseua i bradiuye dolipo- 
vlácseno, lejpa detelicza vgája. Csi de vas ov mcjás vido, kak lepou raszté 
11a ctaksoj kosaliui detelicza, 011 de tüdi z-járki prevlekávao szvoj vodeni 
tra nik ; « to dobro példo de vecs lűdi naszledüvalo, dokecs po czejli trávnikaj 
vdiljek eden vei ki dugi járek nenasztáne, steri de ti ménsi járcsekov vodou 
vu szébe jemao i dalé szpelávao.

J. Znam praviti, kaj zse vecs lejt plem. goszpouda delo preglejüjem i 
zdaj vídim. kaj je na etom velikom trávniki, steri 60 plűgov zneszé, pred 
t.'jm komaj 12 -20  pelájov krme /.raszlo, zdaj, od steri uiao plem. goszpoud 
ravuajo z-zsnyiru. szó /.se vu dvej lejtaj vecs kak 27 vozouv lejpe disécse 
deteliczo nolri dali zvoziti zsnyegu; pri tóin i rano dájo kosziti, gda escse 
tráva najlepso czveté i n< j  je velka uiti gouszta.

0 . i/. Tou sze po szebi razmi János gazda! Jász dobro szenou, dobro 
szlamo scseni meti.

./. A li proszim ji, naj mi povéjo, zakaj dájo kosziti trávo vu czvetji i 
nepoc>'ákajo, kaj bi sze nyéno szemen dozorilo, vöscsrcsalo i trávuik ponou- 
vilo? l*o táksora de nyigov trávuik ednouk gou li!

(r. g. Tou szem nej sztráh János gazda. Csi bőin vido, kaj de tráva 
r-jensa gratsüvala, szemen dam priueszti ali pripelati i po recsinaj je tá 
honi pót őri ti etak czejli trávuik ponóvim, ár mi je vu deli i Bóg na pomóca.

./. Bong ji Llagoszlovi plem. goszpoud! Zaisztiuo je  dobro, csi sze esi0- 
vek kaj na vcsiti /.mi, i rímje doubi szirmák pávri je vszigdár potrejbno, csi 
,r:i ai.-1 . vc-i-ni mozaáczi v-ejmnn i drűgom opoutijo. Ilváliui nyihovo 
íb bro vo!o, zse bódém jász na lom, da nyihovo dobro példo uaszledüvavsi 
mej liaszek viditi morém. %*
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Kálmán főispán ur l ’ollák IW.'iácz mi:: ris.-..>sr.l>ati s. szolgai : í urat tisztbuli 
szoli/abiróiiak nevezte ki.

__ (.'zipiltt K ö z lő  ptu'zino/i lelkész ér fia Zoltán, lé <>ivosi tnin I-
raánvuit Budapesten és li.enb.-n végezi.- « mint .-jry <;m-s önkéntes bafoaai 
kórházban Bécsien praktizált. a napokban a i PRjetiMiion «•/. utnh,. v.z- 
gát sikeresen kiállotta é.s L'ornln.chban báró Itudits urasagmil mint házi 
orvos lett alkalmazva. — , . .

— A  n in é ltú iá isu  m .  Szír. f í i l í lm i ic lé s í -  S^ar- 
d e lm l m in is z te r i Mimink 1599 8S4. sz. rendelete ért ' 
marha-, juh- és sertést nlejdoiiosok figyelnKKfetnck, hogy ha álU f , ■ ikon ra- 
dáljos nyavalya j.li it és/Mnék, n  ille‘4 állatot araimul elkNlonrtrak _ • 
.felsőbb lulibsáiriiois I M á t  toirvonek, illírt ennek olmuliisrtiisa a ki.iagiisl 
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rvény 102. S$-a ért. 
nsnd maga után.

— A 5«o :? . s í .  
kart s szőlőtulajdonos köteles
bán a kártékony rovarok- s hernyóktól megtisztítani. . .

— A  R cíixű g .m iin iu zte 'V  liim u m W toa . A pénzügyminiszter al
mot* tása szerint a mnlt e , utolsó negyedében <1884. október 1 tói deczein- 
ber végéig) az I n t  bevétel 67.186.362 fit Hi és fel kr. volt. U  egyes | 
tételek közül riiegeinlitiiik, liogy egyenes adókból 35.749.019 f it  11) sr.Jolyt 
be d.háiijjövedékből 8.634.407'f r t '91 és fél kr, sdjüvedékból 3.133.457 fi t 
94 kr„ jogilb lékekből 5.019.211 frt 31 és fél kr. Kiadás volt a mull ev 
utolsó negyedében 76.503.240 frt 64 kr. , , ,

— Á  Isaztii Ip a r  í i d c l  ébcn . Az iskolai tanszereknek lmzai ipn- 
rt.íok által való elóallitása ügyében nm. Trofort Ágost,m knltiiszliimuter ur 
értekezletet hívott össze, mely .mindenekéiölt megállapította, hogy jelenleg 
milyen tanu n  k szerezhetők meg hazai gyárosoknál, azután elhatározta, 
hogy tanulmányozás végett iparosokat küld a külföldre, hogy ez utón az 
összes népiskolai tanszerek, a középiskolaiaknak nagyobb része és részben a 
felsőbb iskoláink is a hazában állíttassanak elő.

_  R e k ő l i l e l r i t .  Folyó óv felír, hó 10-iín tartatott meg Muraszom
bat egyik leggyengébb orsz. vására, s darzárii ennek mégis 40 pár ökör. 12 
drli bika, l lf .  d ili telién s 80 drb üsző volt ide hajtva. — Ilogy miért, nem 
hajtják gazdáink e vásárukra lovaikat isV Néni tudjuk felfogni: mennyi nl.it 
s pénzt takarítanának meg. ka a muraszombati vásár is oly hitesül válnék, 
mint akár a bagonyai vagy szt.-ilonai, pedig ennek létesítése esnkis gazdáink
tól függ, mert a Ind kínálnak, ott vesznek. B. .1.

— B á n  Jánosi városbiró urat tisztelettel felkeljük, legyen szives 
a Most-féle vendéglő homlokzata előtti fél öl széles árok-hid kijavításáról 
gondoskodni — közepén fél lábnyi széles lyuk van és csuk pillanatnyi vigyá
zatlanság kell, —  a rajta átmenő lábát tűrheti — s azt megakadályozni 
alig egy négyed órai munkába kerül.

— Jó  'fo z & s l ruÍM &lí c som ífirs í-R iin k  nz utóbbi napokban. 
Nagy-Kanizsa vidékén ismeretlen tettesek lovakat loptak. — A nyert érte
sülés folytán csendőrségiiuk utána járván a dolognak, nyomára jött. hogy a 
lopott lovakat kanizsa-vidéki bor!-áruiéi parasztok hozták ide, s egyet l ’u- 
sóczon, #gyet Bárkóczon, kettőt Melinczen adtak el. Am lássák a vevők, kik 
szabályszerű lólevél nélkül belementek —  mi lesz a vásár következménye!

— S io fK á J jo n  ö p é ld á u l  azoknak a kiket ille t  hogy c.-.end- 
őrségiiuk a folyó hó 9-én megtartott vásár estéjén őrjáratot tartván, 10 drb 
csavargó nőt fogott a városban össze, s mindnyájukat a hüsre tették. Or
vosilag megvizsgáltatván, négy közülük gyalázatos fajtalan életük következ
ményeként jelentkező ragályos betegségben találtatott, és körhöz; kezelés 
alá vétetett. Csak haladjon tovább is csendőrségünk minden melléktekintet 
nélkül ezen az utón sok évnek mulasztását kell helyre pótolui — s a 
közönségnek nagy részét a rendnek ismeretére szoktatnia!!

—  t\ h ó  ő>én  este Macskóczou az uiadalmi birtokon egy pajta .‘>00 
mm. szalmával együtt leégett.

— A iu ás  k e g y e lm e .  Czeglédcn borzalmas eset történt, a mely i*- 
ir«ít intő példa arra, hogy & inig az ember megélhet a maga erejéből, ne 
Szoruljon a más kegyelmére. Török Gáspár czsglédi lakos átadta birtokát 
odavaló Nagy Péternek, hogy ezért tartsa ót el haláláig. Mint Írják, úgy 
látszik, hogy Nagy Péter megsokalta a Török urain szívós egészségét, mert 
tegnap megtámadta az öreg Törököt s egy késsel úgy összeszuria. hogy í.e- 
hány óra alatt ki szén vödéit. Nagy Péter erre fogta a kést s a homlokán 
hatalmas metszést tett. hogy a dolgot úgy tűntesse fel, mintha a szomorú 
esemény véletlen verekedésből eredt volna s igy ö nem oly nagy bűnös, de 
a fölmerülő vallomások az ellenkezőt bizonyítják.

—  A  gy e i és  a gy  u fa . A szülői gondatlanság, mely a
gyermeket a szobába zárja, s kozeiigyében hagyja a gyufát, ismét egy szó
lnom esetéu okulhatna, ha akarnák. Gross-Dokezhen Wana Mária napszá- 
mosnő délután három órakor becsukta három gyermekét, két leánykát és 
egy fiút a lakószobába és kiment az erdőbe ott dolgozó férjéhez. Nem sok 
idő múlva egy falubeli észrevette, hogy a Wanáék lakásából füst gomolyog, 
ttögtöu betörte az ajtót és behatolt a szobába. A gyermekek az égő ágyban 
feküdtek mozdulatlanul. A mentő már későn érkezett; a tüzet sikerült ugyan 
elfojtania, de a gyermekek nem tért-k magukhoz, mert a füst megfojtotta 
őket. A szerencsétlenaég valósziuüleg úgy történt, hogy a gyermekek gyu
fával játszottak és felgyújtották az ágvneiuiit.

l i o r i r z a i  h a lá r b a n  egv jó karban lévő gazdaság szabad kéz 
alatt eladandó, állván ez 14 Imid 904 négyszög öl szántóföldből, 11 bőid 
500 négyszög öl rétből, 7 hold UG0 négyszögöl legelőből és 291 négyszögöl 
belsőségből, mégis 1 lakházból és gazdasági épületből -  fából építve; -  
ezt megvenni szándékozó jelentse magát Puczinczon a lelkészi laknál.

tó’ i íisríi mírhi e j  v e s z i ml öve ra.loísijo i o b W i  „> raiinve diíjo, 
-  ír ,-,i tna zimiütiijo. sze ilo 300 rauiski lebko kastigajo.

v«-n>PKl'«Tiw feoi> rcsífle ltivaa ij i l.r.4«03je sraks, ogra,l. 
i gorieze vért diizsvii « i íd » .  i drtgo drerje. vu uicjszecz, malogii tra.ns c l 
leválni <»ouszaniC2 z csiszt ti.

r<*iss«7. « i  it iin iN zter linn a  karácsi je 1884. leto czrjlo notrije- 
mánve bilou 8 7 .U (i.Ö(i2 frt 1G kr. med tem je nötri prislo porczije 3-j.749.019 
frt 1 '• kr ; z-doliána 8.004,407 frt 91 kr. szoli 3.133,407 fit 9 J kr. desze- 
tinszki peinez 5.019.211 frt 31 kr. vödávauyc je bilou 76.503,2 ;9 frt G4 kr.

■ÍTrofo^f ÁroKioss viidliiványa i vucsitelsztva miniszter szó vese- 
raj tenócs drzseli ober «»|Pb k«k bi m.« naviicsiti i„„v|„ rokod.l.Tnos.1. vi, 
szrcidnvi i .isis, snlój. I'ri tora tonacswranjl szó zravnoli, o.j_ sra c l ecx 
soliirjo poslcjo zrüiiszki orszagouv r-soulo -- , ü., sz.e doimmui rokodetav- 
noszti sóié oor nasztávijo.

_  X e i r iM M l iM k  I'reniinoiicsi pondelék tón je felnuóra 10-gn je v- 
Szolioti eilno t? „itjszlíibejsi széjnya drzsano, i ilmiok je 40 párov ,rui«ov 
1 2  bíkov, 1 lő krav i 80 telícz pregnáns gratalo. Kaj je tóim ziok. ka nasi 
vértovjo tiidi konve ne prizsenújo, nemremo prav razimti; keliko jiejnez truila 
i csasza bi szi piispaiili. i si bi mse szobocske szenyá na táksi lile szpiavili 
kak na pélilo je bogojinszko, ali (lenen szi csakovszko (pri szv. Jelem); pa 
bi nasi kojnszki viítovje tou fehku doprinoszli ár gife szn pontyé — tani

s/( j Anos váraski rihtani lepou oprosiimo, liaj bodejo tak dobri,
i „aj szn szkrbijo, ka sze pred wlikoe onWrio* sztojócsa pou klaftcr surka 
brr vöpoprávi. — fia rerejdi pou sztopája sürko lüliiiyo ma, gda szí lejko
utojnogon sztere, i ka szc to ll  ne zgndij szamo edlie fertao vére dele potrejbiio.

— K ö b re  s*reev;o szó nnsi zsandárje preminouese dne m«*li. holi 
velilíe Kanizso szó nikáki kmiyo zpokiadnoli ; zsandárje, .la sze tou „aziiinyo 
doni,Ili. i szó toa delo Bori iszkeli. Szó zvedli. ka szó vkradoyene k»„J» od 
kruja Kanizsa páeri, steri szó viuo na oilajo vozili, esz, prím szil l ednoga 
v-lizsovezi, ednoga v-B.ikovezi, dvé pa v-Melinczi oildale. fim.) viilijo oda] 
küpczi, ki szó bérei szvedocsansztva (passusa) vtou delo síi. ka de tolni koncra.

_  lón péltSa nai bele tisztin, ntrrmi szlisi, ka szó zsandurje eloga 
ineiszecza 9-ga duóvá po obderzsáuom szenyi vecsér po városi 10 dekle. stere 
szó okouli lailkieale. vfeiiper zgraliili i sze notri ziíprll. I ’o vrucsltelsztvon 
oglnirani nze té dokié stiri Iákra níjslo. stere szó pu szvojon neposlenou 
zsivieinvi lugoji beteg mell i szó tiszte v-spltío diné. Nej sz.amo zsandarje 

• • • • 1 ‘ 11 ..... iijcr.o trlxj vréd s*nr«viti, 1 ob-idejo dalo pu toj ponti. Od doszta lejt
liki táo trbej na zpoznanye réda ímvájati

- V *5 1 n csk «v ca l ctoga 
skegvon dőli zgoro; 300 méter o.-ntov szí 

' —  V-4V,egIí-tíá öze jc cd no s/troar 
tou, ka pokécs cslovck szám lejko 7.sivé. 
pnraones. - - Török 1: »púr je  v u Czegl :d 
IVtri. naj ga do szmrti hráni. — kuk na 
volo Török Gáspára zsilavnoga zsitko

5 -ga dnéva 
mé je vkvár prislo.
>3/,t zgoudila, Stcra pá czíU na 
aj 8ze ne naszlánya. na driigogO 
prég dt-o szvojv vcrs/.tro Nagy 

i pisejo. Nagy IVtcr sze je na-
____ ._____ ______ ............. .. znouzaem je ga porc/.ao na teliko

naj je za nisteri mii.out dűeo vlejno —  Nagy Peter sze jc  1 ötöm na esdi 
edeti reiz napravo zíto, unj sze kízse, ksj szó nn od Török Gáspiírn impodno 
_  i potom elő delo nej bitje szkázsnje. — nli szvedouszt.o micsi szveilocsi.

ók. sulit í Y ilKegRJsieze. Rnditelzzkn iiejoizlivoszt. steril deczo TU 
liizso zncrií, pri rokoj niliá viizSRiinicze — p i edoo neszrecso non, inizuanye 
d»'jo z-velkoga Dókra*. V.'unii Mária tezsiíka unna odvecsera vb ,. roraj 
notri ziiltlene troje deezé vu bizsu i otüi-iju za inouzsom vu lóiig delat po- 
,„í,,iili. Na- -kori 11* puliiét- Y-zeiiiejo. kiij sze pri Wana-i z-hizse kniiraen 
din vali -  gór *tnme=o dve-i i uájdejo dvej mlajset-i i ednoga pojlmcza vu 
po .steli radüseni — Og-n szó pogiiasili, deczo szó nej mogli gór ubúditi. — 
(Igen je  tűk prisuo, kaj szó „izsgaiiieze deraa vozsigali i paszt.lszkl gvant

1 — S a  t iÓ H c s t  ja edno v-dobrom védi bodouese pírerszko virsztvo 
k-odaji, k-steromi szlísi 14 plligov 9 0 4  klaft. onitje zemlé, 11 plligov 5 0 0  

kinti-, dobri trávnikov, 7  pliigov 9 6 0  klaft-. pásuikov, 2114 liláit, notrejsoji 
fundns, — zvűn foga liszem ram (iiizsa, künya, kintire, stnla, jiim to); L 
bi Villon meo eto küpiti, unj sze T-püczollszkom fsrofi zg lisz i!

F e le lő s  s z e rk e s z tő : T a k á c s  S í .  H I V Í B .
4. e 10—11-ig.

K iadó-lap  tu lajdonos : U r  A n i t á i m  M.

Hét napjai
llHllloli-.il .

Id ő já rá s Ilold főnyváltozisai

Vasáruin,* i.>
Hétfő 1G

K.iust. J. 
.1 liliána

l  jliold 3 óra 38 
i'- reggel,

18-áu a nap a ha-Kedd 17 HusliHgvó kedd szi-h-s, tiszta
Szerda 1 * ll.iiiiva/.ó .s/.. Miirc.-.iusi fénv Iákba 11 óra 35 p.
Csütörtök 1!' 
l’éntek 2‘i 
Szombat. 21

Zsuzsánna 
Kl.iitlii-r p. 
Orsóin

derült, de 
Hi«l -ír napok, 

néha szel

délelőtt

m-lvr .l ál.* ilini'l 1 4 !.. 
1*1 V.M-4I.1C. - K. MIM i l-'ii'í >l.,::i.!.a

i a i E * e d e # é . ' ; c l 4 .

H I R D E T M É N Y .
Vasm. Dávidháza községben, a Szt.-Got-thárd 

és Felső-Lendva felé vezető országút mentében, 
egy regál korosmajoggal bíró, téglából épült, cse
réppel fedett lakó-ház, három szoba, konylis, bor- 

| pinoze s minden hozzátartozó egyéb gazdasági 
épületekkel lellátva, hatvan hold szántóföld, 
rét, legelő, erdő bír Lek-állományaival együtt, — 

I 3, 6, esetleg több évre is haszonbérbe jutányos 
ár mellett mindennap felvehető. Bővebben 
értekezhetni a benne lakó tulajdonossal. ,7-1 ~3 )

Ny omalott (Irfinbauin Mari könyvnyomdájában Muraszombatban.
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