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Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi küzleiiiónjck a 
szerke.'Ztőségiiez intő zendók.

K é z ir a to k  v is s za  nem  a d a t n a k.

E l ő f i z e t é s i  & r :
Egész évre I! frt Félévre t frt. öO kr. Negyedévre 75 kr. 
Egyes szóin ára 10 kr. Előfizetési pénzek és r e c l a m a -  

t  i ó b a kiadóhivatalhoz intézendök.

Hirdetési díj : 1 hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 10 kr 
többszöri hirdetésnél soronkiut ti kr. Hélyegdij 30 kr. 

Nyílt-tér petitsora 2> kr.

A falusi tűzoltás érdekében.
K i nem látta már a tűzet? Azt a félelmetes lángtengert, mely 

vörösen izzó nyelvével mind azt, a mit az ember keserves fáradt
sággal hosszú időn át nagy nehezen létre hozott, rövid pár óra alatt 
képes felemészteni, örökre megsemmisíteni !

Bizonyára kevés azok száma, kik e pusztító elemmel szivszo- 
rongva meg nem ismerkedtek volna, mert hisz majd minden község
ben kisebb-nagyobb időközökben előfordul.

Előfordulása korunkban sokkal gyakoribb, mint régente. Ezt a 
gyufa feltalálásával és a petróleum használatával hozzák kapcsolata. 
Főoka aaunban úgy ezen, mint egyéb gyújtó és világitó szer kőuy- 
nyeluifi és vigyázatlan használatában, kezelésében és elhelyezésében 
rejlik. De bármiként keletkezzék a tűz, gyakori előfordulása köte
lesség lakké teszi gondoskodni elfojtásának, eloltásának módozatairól.

Mert nem elég ám azt tudni, hogy az égő ház esetleg bizto
sítva vau s tulajdonosa a biztosító-társulat által kártalanittatni fog, 
hanem tekintetbe kell vennünk azt is, hogy a tűz tovább terjedhet 
és nem biztosított házak is áldozatává lehetnek. — l^az, hogy leg
jobb volna a tűz elleni biztosítást— ha máskép nem: államilag — 
általánosítani, ez azonban még soká csak jogos óhajtás marad!

E..zel nem azt akarom mondani, hogy a biztosítva levő égő há
zak nem oltmdók. Ellenkezőleg ép, arra szeretném figyelmeztetni a 
háztulajdonosokat, hogy akár biztosítva volt a ház, akár nem: akár 
kártalanittatik tehát a gazda, akár nem, — a mi egyszer füstbe 
i-ient, az örökre megsemmisült s igy bizonyos fokig a gazda is, a 
község és az ország is szegényebb lett; mert a honnan a kár eset
leg megtéríttetett, ott kevésbőlt az érték. — De a legtöbb helyen 
amúgy is csak a puszta ház, sőt annak csakis—tetőzete biztosíttat
ván, az egyéb elégett vagyont, a minő pl. a takarmány, gabona, 
gazdasági eszközök, bútor stb. senki sem fogja megtéríteni; a kár 
tehát csak részben téríttetik meg és ha ehhez hozzá vesszük az új
bóli építésnél elhasználandó erőt, időt — mit egyébbre fordíthat
nánk — csodálkoznunk kell a fölött, mennyire nem törődnek saját 
érdekükkel a gazdák, mily könnyelműek a tűzoltást illetőleg.

Hogy ezen különösen a kisebb községekre vonatkozó vád igaz, 
bárki könnyen meggyőződhetik róla, csak egyszer legyen jelen a tűz
esetnél.

A félrevert harang szavára, vagy egyéb jelre tolong a sokaság 
a tűzhöz; hordják a vizet, a hol van, de haszon nélkül; mert oly 
erővel, oly eszközzel, a melylyel a vizet a tűzre juttathatnák és hasz
nálhatnának vele — nem rendelkeznek. Korsóval, sajtárral vagy vö
dörrel öntözik a vizet felfelé, de ez nem is találkozik a. czélponttal

Za ognya-gasziteli volo po vosznicznj.
Sto je nej vido zse ognya? tón sztralislívo mourje-plamná, stero 

szvojim zserjáviin jezikom vsze or.o, ka je cslorek znojiiimi 
trűdi vdúgom vrejmeni tak zsmetno geri posztavo, v-uikeliki krátki 
vöraj gori posztavo, v-nikeliki krátki vöraj goripoczerati, na veke ua- 
nikcj szpraviti zná.

Vszegavejcs je maii racsun oni, ki sze ztouv opüscsávajoccsov 
kastígov med szresnim sztiszkávanyoin nebi szpoznali, ár vem sze 
szkoro vu vszaksoj vészi v-kracsisem ali dugsem bípi vrejmeua gori 
szkázse.

Naprejpridejnye nyega je v-zdásnyem cznjti doszta gosztejse, kak 
inda. Tomi zrok niki vu szpícz-gorinájdenyi i vu petróleuma nflcza- 
nyi iszcsejo. Právi i vísesnyi zrok tóga je pa zagvücno tak tóga kak 
drűgoga vuzsigajoucsega i görécsega blága lelikocsno i nepazlívo nű- 
czanye i zsnyim valón djánye. Ali kakkoli nasztáne ogen, nyega 
goszto naprejpridejnye nam za dúzsnoszt vcsinf, szkrbeti sze za nye- 
gove gasziteli, zadávlanya prílike.

Ár je nej zadoszta znati tou, ka je te gorécsi lírám naszrecso 
notri aszekurálivani i ka nyega vért szvoj kvár plácsano dobi, — 
nego pred ocsmí moreuio drzsati tou tüdi, ka sze ogen dalé zná raz- 
söriti i nej aszekurálivaue lírámé tüdi pod áldov vzéti. — Isztina, 
ka fci nájbougse bilou prouti ognyi vszepoprejk vszaksi hram acze- 
kurálivati — esi nacsi nej: po pravdenoj pouci — ali eto escse jáko 
dugó szamo vrejlo zselejuye osztáne.

Ztem nescsem tou praviti, ka aszekurálivano bodoucsc gorécse 
lírámé nej trbej gasziti. Oh nej! nego rávno na tou scsém opouiínati 
bizsué vérté, ka esi je bio hram aszekurálivani, ali nej —*• esi tak 

! <’ bí vért kvár plácsano ali nej — tiszto ka je ednouk v-din odislo, 
je navöke prejslo, tisztoga Tiega vecs i tak je na nikoliko vért, vész 
i ország tüdi szirmaskejsi grátao, ár odkecz sze je kvár plácsao, 
tain sze je vrejdnoszt poménsala. I vu nájvecs meszti szamo tak 
puszii hram ali pa szamo rust bodoucsi aszekurálivano, — to drflgo 
zgoreuo blágo, kakti krmo, szilje, vérsztva skér napravo itv. niscse 
népi ácsa; tak sze kvár szamo ztála povrné i esi zdaj ktomi kezoj 
zememo pri nouvom czimprauyi ali zídanyi nüczano moucs i vrej- 
men, stero bi leliko pri drűgom deli pouüczali, csüdilvati sze moremo, 
na keliko ncmárajo za szvojo vrejdnoszt vértovje, kak szó lehkocsni 
na ognyabranitel gledoucs.

Ka je eto náinire veski obesin sze dosztájajoucse potvárjanje 
isztinszko, odtoga sze leliko stostó ogvüsa, ki ednouk nazouesi pri 
ednoin pripetjej ognya vu veskom meszti.

Na glász vu enkraj vlecsenoga zvoná, ali na kákse drűgo zna- 
mejnye, sze tíszka vnozsino lűdi k-egnyi; noszijo i voz.jo vodou: gde

Nótárus uram és Mihály i>:tz(la beszélgetései.
Mihály: De bizony — hogy szómmal ne vétsek —  édes nótárius ur, 

csak azt mondom én, mi köze ahoz a szolgabirónak, hogy az én gyermekem 
jár-e iskolába vagy inon? és igazságtalanság az, hogy engem azért, mert azt 
a fiút iskolába nem járattam — 50 krra megbüntetett!

No f árus : No no Mihály gazda, csak hátrább egy kicsit az agarakkal!
Mondottam már, hogyha az ember a törvényt nem tudja is, azért józan 

okos ember h hét — csak gondolkodni ne resteljeu. Amit a szolgálón! önnel 
tett, azt a törvény értelmében cselekedte, mert a törvény azt rendeli, hogy 
minden szülő gyermekét (5-tól 12 éves koráig iskolába járassa, s amelyik 
ennek nem engedelmeskedik, az pénzbüntetéssel is szőrittassék.

Hányszor láttam én felnőtt embereket felsóhajtuni, midőn az Írás — 
vagy olvasásról volt szó: „bár csak az én szegény jó szülőim engem is is
kolába járattak volna !“ Es mennyire igazuk van azoknak, akik igv beszélnek!

Csak az iskolában szerezhető meg az a vagyon, a melyről Krisztus azt 
mondotta : hogy azt a moly meg nem eszi, s a tolvajok el nem lopják.

Az iskola az. uhoi a gyermek serdülő lelkét felöltöztetik a vallásosság, 
a felebaráti szeretet- és a becsületesség ünneplő ruhájába. —

Szerezhet-e az a gyermek nagyobb övömet a szülőnek mint midőn haza
jővén az iskolából elmondja, hogy azt tanulta a tuuitójától, miszerint szüleit 
tisztelni és becsülni kell, hogy felebarátját úgy kell szeretni — mint ön
nön magát?

A  fiatal fát, ha nem gondozza a figyelmes emberi kéz, görbén nő fel 
és csúfjává válik az erdőnek, és a serdülő gyermek szivét ! ha nem igaz
gatja a tanító jóakaró útmutatása, vadsággal — rósz indulatokkal lesz tele, 
8 a gyermekből lett férfi esufjává válik embertársainak.

M. Az már bizonyos igaz, hogy jószívű, engedelmes gyermekből rende
sen becsületes férfi, — gondos családapa válik !

N . De még mennyire igaz! —  Es kinek válik hasznára, ha az a

Goszpon notárusa i Miska gazda 
zguesávanya.

Mihály: Ali naj zrecsjouv ne pregrejsiin drági moj goszpon no- 
tárus, vöpovem, ka májo sztem birouv, esi moje dejte hódi vu soulo 
ali pa nej? — tou je  nej pravicza, ka moj szia nej vu souk) hodo, na 50 
krov strofali!

Nőtáras: No no Mihály gazda, nej tak osztro! — Zse szem nyim pravo, 
esi pravdodclavnoszt vnuszemtáli nevejo, záto je dünok inogoucse, ka szó cse- 
den eslovek szamo szi morejo zrázumoin premislávati. —  Ka szó birouv nyih 
kastigali, tou szó pouleg právda vesinili, ár tou právda zapovidáva, ka je 
vszáki sztárls szvoje dejte od (i do 12 lejt duzsen vu soulo posilati, i steri 
tou ne csiní, sze naj kastiga stroíom.

Kolkofűiti szem vido szi zdühávati te gorzrasosene mouzse, gda je  od 
cstenya i jiiszanya gnes bio: „bár gda bi méné moji sztariske tüdi vcsiti 
dűli!" Ino na keliko praviezo májo oni, ki etak guesijo! Szamo vu souli sze 
dáva on talentum, od steroga szem Krisztus tou právi: tóga mól ne pojej, 
tóga touvaje ne vkradnejo.

Yu souli sze ta gingnvo deezo dűsnoszt navesi verevadlüvanye, priatela 
litbézen, i postenyá szkazsüvanye.

Jeli more vékso radoszt nazvejsztiti tou gingavo soulszko dejte szvojim 
sztarisom, gda vu soule k-doumi pride i nyim prepovej dá: dnesz szám sze 
od vucsitela tou naveso, ka sztarise morém postüvati, blizsnyega szvojega pa 
lübiti kako szamoga szebe!?

Kako to mládo raszterse drejvo esi sze zvrelosztjov na ednákoszt ne 
l>oprávla, krumplavo gorzraszté, i grdo je :  rávno tak tou gingavo dejte esi 
nyega szrdrzé te vuesiteo ne zméesi szvojim dobrovolnim vcsenyom, bode 
pun lagojine gori zravsi esloveesansztvi bode na szramoto.

M. Tou je  szvéta isztina, ka z-dobrim szrdezom bogábojécsega deteta, 
gráta posteni mouzs i oesa!

N. 1 na keliko je  tou isztina! —  komi bode tou na liaszek, esi tou dejte 
zradosztjov vu soulo hódi? szamo szebi. - -  Komi pa szpadne na postenyé,

Lapunk inai számához fél ív melléklet van csatolva.



előbb vissza hull, legtöbbször macára az illetőre, k i azt gyengesége 
érzetében felfelé küldeni merészelte.

Ily  eljárás m ellett természetesen a tűz terjed s átcsapván a 
szomszédházakra, elnyel ezereket!

Ped ig mennyit segíthetnének egy jóravaló fecskendővel, mely a 
v ize t oda lökné, a hová akarná a/ ember. M ennyit lehetne vele meg
m enten i!! —  I)e  hát miért nincsen minden községnek legalább egy 
tQzifecskendője? Mindenesetre csak azért, mert í.z emberek nem tud
nak számítani, drágálják az árát s tán nem is értenek bánásmód
jához.

A z  így gondolkozóknak elmondhatjuk, hogy az a fecskendő any- 
nyiba sem kerül, mint a mennyi kárt okoz egy-egy tüzeset. 
Gyakran a község többet áldoz a tüzeset által kártvallott gazda fel- 
segélésére részint adományok, részint munka teljesítése által, mint 
a mennyit egy fecskendőért fizetni kellene. A  vele való bánásmódot 
pedig a legközelebbi tűzoltó-egylettől könnyű elsajátíthatni.

Különösen az oly községeknek, melyekben a házak sűrűén vannak 
építve és hol kellő viz állhat rendelkezésre —  fokozhatom buzdításul 
példaképen Tessanócz községet, mely a múlt évben egy a szál
lítással és árának, —  mely négy év alatt alatt törlesztendő —  5°|„ 
kamataival együtt G00 frtért fecskendőt szerzett Sultenliofer F ri
gyes és fia soproni gyárából.

A  fecskendő lefizetéséhez hozzájárul 115 gazda, kik közül 
a legjobb móduakra esik egyenkint összesen nyolez forin t és ezen 
összeget, —  mint fentebb jeleztem , —  4 év a latt kell törleszteni. 
Van-e ki e csekély összeget megtagadná a jő  ügy érdekében ?

Ha van, annak tudomására kell hoznom a tessanócziak nyilat
kozatát, hogy: „bár csak volna még egy.“

K zt mondták fecskendőjüknek már két Ízben történt használata 
után, midőn sikerült az égő házakat nagyobb részben eloltani s ez 
által a szomszédházakat is m egoltalmazni; meggyőződtek, hogy a fecs
kendőnek baszna kiszám itliatlan !

Fecskendőt szerezzetek tehát községek, segitsotek magatokon 
és az Isten is megsegit benneteket.*) KOLOSSÁ FEREN C Z.

Gazdasági figyelmeztető az évnek minden hónapjára,
vagyis:

mi mindenre kell <* gazdának egy ér lefolyóid alatt gondolni, ha azt óhajtja 
hogy minden dolga rendben leggen.

.V2árc/.insJ»:tn.
A régi kerítések, sánezok igazítását, javítását s az uj eleven sövények 

ültetését, nem kell továbbra halasztani.
A tengeri-morzsolásnak most van főideje.
.Szekérkasokat, kosarakat, vékákat most kell fonni vagy fonatni.
Ha a szalmakazalok tetejét a tavaszi szelek megbolygatták, meg kiöli 

igazítani, hogy l»e ne ázzanak s el ne romoljék a tavaszra s nyárra szüksé
ges szalma.
i Esős időben, midőn egyéb munkát végeztetni nem lehet, szalmakötelekct 
kell a cselédekkel a jövő aratáshoz készíttetni.

Kinek háza és gazdazági épületei tűz ellen biztosítva nincsenek, ne 
mulaszsza el azokat minél előbb biztosítani.

^  *»í,s l(,v;lk e hónapban már folyvást munkában lévén, azokat úgy a J 
takarmányozást, mint a tisztántartást illetőleg is kiváló figyelemben kell ré- I 
szesitem. Különösen óvni kell azokat a meghűléstől, mert abból mindenféle

Jiodni ?ánJ*kn?L-Ól ra0St té,,Cn’ "'•i,!" n a községháznál tanácskoznak. — jó lösz előliuza- 
ü Í  J n ^ i  k? u 8’ .,nely a t««»nóc*iakat ulánoziii fogja. Ott van a vadászati bór- osszeg, ne engedjetek azt szetoiztaai! s £

jeszte  —  ali brezi liaszka; ár takso raoucs, taksa skér, stera bi »o - 
tlou na ogen szprávila i hasznila, nemajo.

Z-vrcsí, z-skaii üli zvejdrumi vlevajo vodou vujskar, ali eta ne- 
príde do czíia, prvlc nazáj dali Süpádno nájvecskrát 11a onoga sza
lu,iga, k i jo  ja  vuznaroszii szvaju szlsbascse vujskar pasilati 'upao.

Pouleg etaksega djáuva szó ogen vszegavejcs razsQrjáva 1 prejk 

vdarivsi na szouszidne lírámé, poczera je ze re !
Oh pa kelko bi lehko pomogli z-ednov dobrov spriczkanczov, 

stera bi vodou tá noszila, kama bi cslovek steo ! K elko  bi lehko ob- 
ránili zsnyouv!! I  zakaj tak néma vszaksa vész koucsimár edno og- 
nyeuo spriczkanczo? Zagvüsno szamo záto nej, ár lüdjé vtom  túli 
nevejo racsűnati, za drágo jo  drzsíjo i zná b idti tildi nerazm ijo 

k-nyénomi djáuyi.
Tóin taksim lehko povejmo, ka ta spriczkancza ni telko ne- 

j kosta, kelko eden ogen kvára xrokűje. —  ^ uogokrát obcsina
vecs aldüje ednomi po ognyi kvárjunomi vérti na poinoucs, ztá la 
po darüvanyi, ztála. pa po dela szpunyávanyi, kak kelko bi za edno 
spriczkanczo plácsati trbelo. —  Zsnyouv valón djanye sze je  pa od- 
toga nájblizsáuyega ogengaszitelszkoga tftváristva vkrálkom czájti iia- 

lehczi navesiti.
Náimre taksim veszniczam, gde szó hrami nagouszczi 

posztávleni i gde povouli vödé jeszte —  na vrejlo  példo lehko na- 
prej prineszém Tessanoszko obcsino, stera szi je  v-preminoucsem Jeti 
edno z-foringov, z-5®/0 interesom —  ár de na s tir i le jta  dőli pla- 
csüvaua —  i zevszem sztroskom vréd 600 hraniski kostám) spricz
kanczo szprávila  z-fabrike Selteuhofer F rigyesa  i szinti v-Soproni. 
K -to j sumtni 115 vértov placsűje kezoj. medkimi na te  nájprémocs- 
nejse szpádne po ednom őszem hraniski, stere, kak szám zse pravo, 
v-stira j letaj morejo szpuuyávati. Je li jeszte, k i bi eto rnálo surnino 
zatájo, gda od tak dobroga czíla  jesz íe  gues?

Csi sze náide taksi, tisztom i na znánye morém dati tessanov- 
csarov eto re jcs: „bár da bi escse edno m eli.“

Tou szó p raviii po dvojem nüczanyi szvoje spriczkanczo, gda je  
mogoueso bilou zsnyouv te  gorécse hrame zvéksega tála pogasziti 
i ztem szouszidne hrame tüdi obrániti. Ogvüsali szó sze, ka je  fp ricz- 
kancze liaszek nepreviduo veliki.

Spriczkanczo szi szprávlajte tak vesznicze, pomágajte szi i Botig 
vász tüdi pumore ! KOLOSSÁ FERENCZ.

Vértov opominanye na vszaki msszsc ednoga ieta
a li:

na kój vsze more vért vu tecedji ednoga lein mUzlitl, csi to scsé, ka lode p r í  
vy ego vöm vérsztvi vsze vrédi. 

k  ÍIlás-c*;siicEfiI.
Sztáré ploté ino zamisene grabe zdaj moremo vréd zéti telikájse nőve 

zsijve ploté, paszike zaszájati.
Zdaj je  za lüscsenyé kukorzse to náj pripravnejse vrejmen.
Ivolszke kosé, kosaié, korblacse, krobüle zdaj terbej pleszti ali pleszti dati.
Csi szó nam protolejsnyi vötri oszlicze raztepli, moremo je  nazáj po- 

praviti. naj nam sztela za protolejtje ino za leto natecsé ino na uikoj 
ne prijde.

Csi je dezsdzsevno vrejmen, ka drügoga dela oprávlati nemremo, te 
naj drzsina za pridocso zsétYo povrejszla szücsejo.

Sto néma szvoje raiube, staie, skegnya escse proti ognyi zagvüsane on 
naj eto zdaj vcsiniti nezamiulij.

l>a szó prezsni konyi ete mejszecz zse nepresztanoina vcleli, záto kain 
na poláganye kám na csisztocso gledoucs moremo dobro za nyé glédati. I ’o-

gyermek, ameddig csak teheti, szorgalmasan iskolába jár? -  mindenekéit 
, W»rk ralik tisztességére ha a f a l X l  gy 

t i r a  -  h l s z in ,  h*"lere*  -  marakodik -  gazdátlan ebek to ,

í í e - s s t í s : p- t r  ™ ; « * £ ■ “ -  — ?

gv.rmck.k iskolai a juratasara vonatkozó rendeletét meg nem tartani- 
pedig abban,- amit hetyke legényeink »  templom előtt lelkendezve b í /éjre

nem érdemi. meg a s zöld' -  .Cm S é m i i  “  * *

mint mts

u a s r e s  2
M ^ k l n Ű t S  - ’ mt

‘‘‘ " '“ tanain bu Isten, meg is érdemelné!

édes szliKmk! a haza olyan ""'okiít t Z°,”  ®? a 8 ..... .
megérdemelni, nehogy „Mbb testvéreiül’ - l "  p e d ig L ™ ! ,Ölíj " k 
hálátlanoknak nevezhessenek berniünket tl,bJ<W 1 — haszontiilano

K. K.

Arany-mondások.
okolnh iPa'’Ztjll' l j “  0k“ l j ' a2’ ki mi“ ü g  saját kárán kénytel,

Azéit eszik az ember, hogy éljem de nem azért él, hogy egyék.

is k é , i2 ,o!d n T i m l i ' T Z Z -  k h d L " - '"  t’ “  ""•HLrj<í ! lakiís#n f " '
“  embert az a il^nU  h“ “ “  .......

esi véksi szlian veske deczé mi czesztoj sze ne kcbáczajo vu prahi liki ki 
po s te raj hodijo, nego vu soulo sze hodijo vcsit, —  je li bár sztarison i eze- 
loj obcsini.

Záto drági moj priátel, pokázsimo ete obcsine postenyi czelomo národí 
sztem tálom, ka naj ednoga sztarisa nede med nami ki bi pouleg visesnyega 
rendeliivanya szvoje dejte nej vu soulo posiiao, i právdodelavuoszt nej zdrzsao 

■ naj sze nezgodí tou liki vu vecs mesztáj, gda vecs mladenczov j>ri ezérkvi 
szi vkiip sztoupi, i guesijo szi med szehom, etomi pa tömi szó v-nedelo vu 
ostarii glavo prebili i dobro szó ga zmazali. Jeli bár, ka veliko isztino prá- 
vna, i Bőg je  moj szvedok, ka praviczo guesim, gda tou právim, ka on sztá- 
ris, ki szvoje dejte vu soulo ne posila, je  nej vrejden stansnoga i cslove- 
csega iména.

Deczo vu soulo posilanye je  nam trikrát bole potrejbno, liki drúgim 
mesztancsarom! —  Zakaj voló, tou nyim tüdi poveiuV! —

 ̂*dio moj priátel. orszácska kassza vu misem országi na ezéle sole 
edno leto vödá eden millión forintov, szté sumine na mise szlovenszke soule 
!» -10 jezero forintov szpádne, — ka sztoga previdiino, je li tou ka ország na 
oto Tótság, gde okoli 45 jezero dús prebiva, 11a nase sole trikrát telko vödá, 
liki 11a drüge k raj iné.

Priátel Mihály, esi bi oni 8 deczé meli i csi na ednogo vcsenyé telko 
potrosili, liki na drüge ö, i naszejdnye bi previdli, ka ni ka nede zsnyega, 
jeli bi nej szarni szi zdiharnli ka je  tou nezahváluo dejte!

Jl- Bőgnie je  tou isztina!
A. Szkerb mejmo priátelje, mi szmo z-8-mi szinóv, oni 11a stere nas 

ország telko trosi, pascsimo sze za vredna pokázati 11a tou, kak je odnász 
mogoucse, naj nasi osztauki nas odvétek szledkar uasz za tóga volo ne graja.

K. K.

Z 1 :i t n i  r e  j c s i
Ka pri drügom s/.poznáras, ztoga sze vési; uszpameten je  vszálíi ki 

sze nu szvojem kvári more vcsiti.

Cslovek záto jej, uaj zsivé; nli ue zsivé záto, naj jcj.

hrjnm Sztvár. esi j „  szi je szita, ne jej, niti ne nijé 
oher szdosztl jej 1 |iljé, Nemertiiestivoszljé tak nej marié, 
lásztiviin: Zi, stera esloveka od nejma sztvári pozaduyejseg

; cslovek pa cscse 
Li.sn, in-go cslovecsa 
a vcsiuí.

K i korán kel _  aranyat lel. Ki rano sztaue, zlút nájdo.

Folytr-íás a m ellékleten.
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bajok keletkeznek. Nem kell tehát egy pár pokróczért sajnálni a kiadást s , 
mindig kéznél kell azt tartani, hogyha a lovak megizzadtak, betakarhassuk i 
vele. S izzadtan és sárosán érve a lovak haza a munkából, szalmacsutakkal • 
kell azokat megdörzsölni s lábaikat és patájukat tisztára kell mosni. Ily gon- j 
dozás mellett két annyi ideig tartanak a lovak.

A szopós csikókat már az anya tej mellett, hozzá kell lassankint szoktatni 1 
az abrakhoz, s amint reá szoktak, folyvást szaporítani kell adagjokat, hogy 
minél gyorsabban fejlődjenek, mert jól mondja a példabeszéd, begy: „ló elli : 
a csikót, de zab az anyja.*

Ha a csikók 3 -4 hetesek, anyjukat ismét munkába lehet lassankint j 
fogni, de addig kímélni kell, mert könnyen bajuk történhetik.

A járiuos ökrökéi a tavaszi munka megkezdésével folyvást jól kell tar
tani, s ha elegendő jó  takarmányunk nincs, egy kis árpa dara-abrakot sem 
kell sajnálni tőlük.

A malaezokat és korzókat folyvást jól kell tartani.
Az őszi vetések e hónapban különös gondviselést kívánnak. Semmiféle 

álló vizet ne hagyjunk azokon, mert most ázik ki legkönnyebben a vetés.
Ha a föld megszikkadí, a buzalóhcr, — és luczernaföldckct meg kell 

boronálui s meghengerezni. Ezt azonban előbb nem kell tenni, csak midőn 
a tenyészet megindult, s a földet a nap annyira kiszikkasztotta, hogy az a 
marhát kár nélkül meghirja.

A megfogások őszi vetésekbe el kell a lóherét vagy luczcrnát vetni. A 
polyvástól elvetett lóhor száraz időben is biztosabban kikel. Ilid száraz ta
vaszok járnak, biztosabb a lobért az ősziekbe, mint a tavasziakkal vetni.

A tavasziak vetésével sietni kell. mert a későn vetett tavasziak ritkán 
sikerülnek. Az árpát, főleg ha lóhcr lett belé vetve, a vetés után azonnal 
meg kell hengerezni, a zabvetést pedig akkor, mikor a vetés már 3—4 ujj
nyi magasra nőtt.

A réteken a múlt hónapban jelzett munkákat folytatni kell.
A réteken való legeltetést tavaszszal solia se engedjük meg, miután, ha 

a legelő marha folyvást lerágja a friss hajtást, ez által éjien akkor van hátrál- : 
tiltva a fű növése, midőn az leggyorsabb, aminek azután az a következése, 
hogy ott, hol 3— 4 szekér széna teremhetett volna, alig lesz egy jó szekér
rel. .ló lesz ezt meggondolni.

MARTYÁNCZI.

A méhészetről.

szehno moremo paziti, naj sze nam nerazbhidijo, záto ka sztoga dosztaféle 
k ’jus'ki l.etegov szilája. Záto nam naj nebode zsao eden pár dobri pokrov- 
c/i v kupiti, steri vs/.igdár pri rckaj morejo biti, ka esi sze konyi ra/.hiczajo, 
na meszti mámo szkéin je pokrijemo. Ino esi vrocsi iuo blatni konyi prijdajo 
zdela, li liitro uimejo szlámov zribani biti, nogé iuo kopita pa na csiszto za- 
prána biti. Pri etaksoj szkrbi bodo nász konyi ednok duzse szlüjzsili.

Czeczátja zsrejbeta je  potrejlmo pouleg mlejka pomali k-obroki vaditi 
ino gda szó ga zse szpoznali nyim li vék-e porczie vüdávati naj kuk náj 
bitrej zrasztéjo, ár dobro právi rejcs: ka zserbé kobila zkoti ali, záto nyerni 
je li ovesz mali.

Csi szó zsrejbeta zse 3— 4 tjedne sztara, te zse kobile pouiali lebko za 
delo prégamo, szamo ka li pazlijvo, ovacsi sze zná uevobi pripetiti.

Vprezsene jüncze kak sze ednok protolejsnye delo odpré, dobro terbej 
derzsati iné csi nega dobroga zelénoga poláganya te malo sirouta neszmejino 
milüvati.

Prászezc ino nadájajocse praszicze moremo nepresztanoma dobro kermiti.
Jeszenszka srejádev ete mejszecz poszebno szkerb od nász zselej. Náj 

menye vödé neszmejino na szejtvi niháti ár szehanye náj hitrej ino náj lezsej 
zdaj vö prejde.

Csi sze je zemla zse dobro gór poszühsijlo te pseniczo, detcliczo ino 
luczerno moremo podlácsiti dati ino povalékati. Szamo ka etoga dtla pervle 
neszmimo zacsiuyati, liki gda zse vsze eto nomali zacsne rászti ino gda je, 
zse zemla na telko szülia, ka zsivino brezi kvára gordozsij.

Yu etak povlácseno jeszeuszko szejádev tedak lt hko detelcsno ali lu
czerno tá poszejamo. Csi detelcsno szplevami tá poszejamo, csi je  rávno 
sziilio vrejmen itak dobro zijde. Yu steroj krajini szüsna protolejtja hodijo 
tani je  tanácsno detelicsno bole vjeszenszko szejádav kak vprotolejsuye tá 
poszejati.

Z-járov szejádjov sze je  dobro popascsiti, ár szó készne szejádvi prinasz 
nej doszta vrejdne. Jecsmen, poszebno esi je detelicsno vnyega tá posztjaim, 
moremo kak náj prvle poválati, ovesz pa te gda zse na 3 -4 paocze viszoko 
zraszté.

Na trávnikuj kak pervejsi mejszecz moremo potrcjbno delo dalé pelati.
Na trávniknj na jirotoíejije pás/.ti nigdár nedopüsztimo, záto, ka csi 

pásna mára friske mladike vszigdár zuovics vkraj zgrizé. sztén tálont je zrászt 
tráve rávno te uazáj zadrzsáui, gda oua náj bole raszté, ztoga pa te to 
szilája, ka trávnik, steri bi mogao 3— 4 vozé szená dati vért komaj m i ed
nok dobro zsnvega pelati. Dobro szi ineremo eto zamerkati!

MARTYÁNCZI.
A inébrt. o hasznos kis rovart mindönki ismeri, ha más oldalról noui 

is, minthogy fullánkja van, mtdylyel ha nem is veszélyesen, de érzékenyen 
tud szarni, s a t. olvasók közül tán nem egynek volt alkalma e kis rovar 
eme tulajdonságáról meggyőződni. —  De aki csak ily utón tanulta ismerni 
a mehet, az biz nem sok elismeréssel s még kevesebb hálával gondol rá. — 
De a mehet jobb oldaláról mindenki ismeri s kiki tudja, hogy mily hasznos a 
méh, s mily fontos szerepe van a természet háztartásában. — A uiéh a leg
hasznosabb rovarok egyike, melylyel hasznosságra nézve talán csak a selyem
bogár versenyezhet.

Az állat-világ hasznosabb fajai az ember részéről mindig különös gon
dozás, védd mezes és mintegy tiszteletben részesülnek, sót némelyeknek kü
lönös szabadalmaik is vannak, melyek iránt még a gyermek is figyelemmel 
viseltetik. S az egyes állatokkal szemben tanúsított kiváló ápolás és tiszte
let már a régi korból veszi eredetét, mórt a régi emberek is tudták, hogy 
mely állatok hasznosak, s melyek nem. Igaz ugyan, hogy egyes népek még 
azon állatokat is tisztelettel illették, melyek nagyon is veszélyesek voltuk. 
l)e ez inkább félelem-szÜlte tisztelet volt, mely az azon korbdi emberek 
vallási eszméivel állott összefüggésben. A méh is egyike volt azon 
állatoknak, mely iránt már az ó-korban is különös kegyeletet tanúsí
tottak az emberek. — A régi görögök sokszor megemlékeztek énekeikben a 
méhekről s Y irg il örökszép költeményei tanúskodnak, hogy mily nagy becs
ben tartották e kis állatokat, melyek fehér zamatos mézzel táplálták az is
teneket. Sőt a nagy Napóleon is a méheket választá dyuastiújuuak jelképes 
állatjául s koronázási palástjára arany méheket hiineztetelt. Milano város 
egyik templomában egy régi kép szt. Ambrus püspököt mébeklól környezve 
ábrázolja e jelmondattal: „Nascentem apes, moricutein I>< ns aluit*. (születé
sekor a méhek, haldoklásakor Isten által tápláltatott), miért is szt. Ambrust 
a méhészet védszentjének tartják.

A méh majdnem mindenütt megél, mert kevés vidék van a föld há
tán, mely iránt az nnya-tormészet oly mostoha b tt volna adományaiban, 
hogy még azon tenyészetet is nélkülözné, mely a méh megélhetésére szük
séges. —  A mi kedves magyar hazánk s így a mi vidékünk is különösen 
alkalmas a méhtenyésztésro, mert termékeny földjén bőven tenyésznek azon 
növények, melyek a méh megélhetésére szükségesek. — Hisz a költő is azt 
mondja hazánkról, hogy: „tujjd mézzel folyó ország.*

Méhészkedtek is már többen ezelőtt is, úgy ahogy, — de az okszerű 
méhészet a legutóbbi időben vett jelentékeny lendületet. S csakugyan ör
vendetes jelenség, hogy napjainkban kiváló s ügy buzgó férfiak, méhészeti 
egyesületek sőt a magas kormány is mindent elkövetnek, hogy a méhésze
tet a nép között is mindinkább elterjeszszék, s hogy vele a nép jólétét elö
li itsák.

Saját, jól fe lfogott érdekünkben cselekszünk tehát, ha a méhészkedést 
felkaroljuk, s én hiszem is, hogy vidékünk minden jóra hajlandó népe, e te
kintetben sem fog bátra maradni.

A Iiiéhészkedís haszuat nem szükséges bőven bizonyítgatnom. — A 
tiszta méz és viasz mindig talál elég vevőre, csak kellő mennyiséget ter
meljünk. Jelenleg azért m in ig.oij tudják termelt mézüket tisztességes áron 
némelyek értékesíteni, mert az min tiszta és oly csekély mennyi égii, begy 
:i|j„ jöhet számításba. - A méz a linzi fogyasztásra is, mint igen egészsé
ges5 és tip lá ló  eledel figyelemre néltú; sőt a méz iiiellbetegeknck valóságos 
orvosság. ! _

Egyes országok a méhészkelés terén már igen szép sikert értek cl. 
Legtöbb mör.et termel Amerika, illőimét évciikint nagy mennyiséget szállíta
nak Európába is. Vannak egyes amerikai méhészek, kik évenkint ezereket 
vesznek be a mábészkcdésből. Hazánkban is vannak már méhészek, kik szin
tén igen jelentékeny jövedelmet húznak a mébeszkedés után.

De ha minden egyes falusi gazda csak annyit vesz is be a méhészet
ből, hogy o jövedemléből legalább adóját, vagy annak egy részét fedezheti: 
nem 1 *sz-e fontos haladás > y. is vágyoiiosodásunk térén.'’

A méhészet valódi kin e*es bánya.
a m híját. - A inégi méhészkedési rend
mert habár egvesiük a régi zsombor-k:i
n ek : ma az bks/- •rii m-húszkedés bubid
térrő 1, mert a jouak mindig a légi)agy<

b in korán ts«•111 a/í  akarom iiKiadaiii. le

jónk., nem, - iuort az is li-isznOH, ball.
sajátítani s lassúéskán i »éh - í il szel i li

ely kiaknázhat lan. csak érteni kell 
erről azonban nem sokra inegyünk, 
kkal is meglehetősen méh ‘szkod
éival mind jobban les/o i tatnak a 
!> e l!• nsége a jobb. — liz/a l nxnn- 
ry a régi módon ne méhészked- 
i: kiki igyekezzék az nj módot, el
kezelni. ' KONDOR KÉKÉNCZ.

Od rojüvanya.
Veséio, eto basznovito málo aztvár vszaksi pózna, esi z-drüge sztráui 

nej kak ztc, ka zsáleez ma, z-strrim csi g  i nej poglibelno, ali doiiok ubcsü- 
lécs zná szmeknoti i mód postenimi estenyári je zna ni m j szamo éden meo 
príliko z-t-ouv lasztiviios/tjov té male sztvari sze szpo<uati. Ali ki sze je 
szamo ztó sztráui vcsio puznati veséin, tiszti szi bőgnie nemíszli z-vnougor 
dikov i hválov na nyou. — A li da vcsélo z-bougse sztráni tiidi vszaksi 
pózna i vszaksi zná, kak je hasznovita i kákso zuaraenito csőszt má natúré 
hrama drzsányi.

Vcséla je  edna ti nájhasznovitejsi sztvár, z-sterov azé na baszok gle- 
doucs szamo szvilna-gonszanicza zná betati. , .

Tóga aztvárnoga-Hzvejtu vszáko has/.novitejso plemon z-csloveese sztrani 
vszigdár vn locséesoj szkrblívoszti. obrambi i vu postüvunyi tál niá, escse 1 
nistero nácsiso szlobodnos/t tiidi má, prouti steroj sze esese i dejte z-paz- 
Iivoszíjov oponása. 1 tá prouti nisterim sztvaram vöszkázana vrejla dvorba 
i postlivanye v-indasnyem vrejmeiii má szvojo vratino, ár szó iudasnyi liidje 
tüdi znali. stere szt váró szó hasznovita* i stere nrj.

lsztina. ka szó uisteri národje takse sztvaré tüdi postüvali, stere szó 
prevecs pogiibelue bilé. — Ali da je tón bole z-bojazuoszti zhájajoucse pO»- 
tiivali, stere szó prevecs pogiibelne bilé. — A li (la je tou bole z-bojatnoszti 
zhájajoucse postiivauve bilou, stern jo z-mialejnyom vu tisztem vrejmeni zsi- 
voncsi lűdi bilou vkflp prikapcseno. — Vcséla je tüdi ta edna bila oni »ztvari, 
prouti steriin szó zse v-sztárom vrejmeni locsécso milosztivuoszt szkazsűvali 
llidjé. — Ti iudasnyi grki szó sze vnogokrát szponmeiioli vu szvoji peazmaj 
od vcs.il i Virgilova naveke lejpa versn-'ía szvedocsi, v-kaksem velkom pos- 
tonyej szó drzsali ete máié sztvaré, stere szó z-bejlim zsmahuim niedoin 
bránile bogé. I escse szi je to voliki Napóleon tüdi veséié odébrao szvojeini 
goszpodiivanyi za znamenyakejpnato sztvár i na szvoj koronüvauszki plascsj® 
/látó veséié dao naslingati. V-Milauo varasa ednoj ezérkvi eden kcjp szvö- 
toga Ambrus püspeka máin od veséi okouli obzétoga z-etimi znaiiieiiitiuii 
recsmí: „Nascentem apes. morientem Dous aluit* (po szloveiiszkom : gda sze 
je uaroudo szó ga veséié, i gda je mérao-ga ja Bong líráno,) zaknj szvétoga 
Ambrusa tiidi za rojév branécsega szvécza — za pa trónusa - drzsíjo.

Vcséla szkoro vszepovszédig prezsivé. ár malo taksi krajín jcszte na 
líezi zemlé. prouti steroj bi mnti-ualúra lak macsinszka bíla vu szvojein da- 
rilvanyi, ka bi ni ti onoga pouva nej m«jla, steri je vcséli na /•óylejnye potrej- 
ben. — Nasa lübléna vogrszka domovina i tak eta nasa krajíua jo tftui jako 
prílicsna za rojov-pouvanye, ár na nyéimj rodnoj zemli zsiruvuo rasztéjo oui 
náraszi. steri szó vcséli na zsivlejnye potrejbni.

Yrj versuík tiidi tou právi od uase domovine. ka jo  „z-mlejl.nm i z-me- 
dom"tekouc?i ország*. Itoje szó pouvali zse predtein tóga tiidi v-imugi tak- 
kak. — ali to rcdovno i szpnmetun pouvanye je szamo zdaj 'tóm  uaj>zlejd- 
nyeni vrejraoni doubilo znameniti jsi nágib. .

I vszegavejcs je veszélo znumejnye, ka vu zdásnyi dnévi ni.*t.-rni vrejlt 
mozsje. nadale rojüvanya tiiváristvo i escse — vogrszko ravnit* 1>-.I\n vsze 
gem jo, ka naj rojüvanyo a!i szi rojov pouvanye un d llidsztvoui kak najbulo 
rúzs űrije i potom národa bougsi zsít<k uaprejpomorcjo.

I’ rav vchinímo tak za szvojega haszka vole, esi rojev pouvanye gon 
zacsnemo i jász tak verjem, ka mise krajíne na vsze doluo privoleii národ 
vu tóm t.áli tüdi ne zoosztáne. — Rojév pouvanya liaszek mi je nej potrcjbno 
prevecs p'jszvedocsávati. C'íszti méd i vouszk vszigdár uáide zadoszta küp- 
ezov, szamo moremo ti.ivelki pouvati.

Vu zdá-nyem e/ájti záto m v. jo jáko uikáki szvoj prípnuvaui med
! po dobroj c/.ejai odati, iir je nej C'íszti i tak ga je lualo, ka komaj VIU-
| emui pn'de. — Méd je za domaesi nücz tüdi jáko zdrava i tecsiia hraua, za 
i prszibeteg je p i právo vrászfcvo.
| Ni:,téri ország je na ro'ov pouvanye gb-doues zse jáko napn-j pnsao.
| Nájv-cs mihla j uva Amerika, odk.cz v zakse leto prevecs vnogo ptbijo 
I v-Eumpo tüdi. J- /tejei taksi rojárje v-Ameriki. ki jezero z. in.jo uotn za 
j méd rdno l. !o V-misoj domovini sze tiiili uájdejo /.se taksi, ki jako zminio- 
j niI i dobotok vb csőin z-rojiivanya.

Ali esi vszaksi v-ski vert szamo teliko zime notri z-rojüvanya, ka
I konesimár porczio z-czcjle ali eden tao t.i pláesa: je li mde tou zns-iui—
j Ilit,, I,■I]>ri.jiil..jlijre pri vr.'j,!iio*?.ti ? .

Rojov pouvaiiv' ji- isztins/.ka kiiicsenu uajcza, st« ro nemre szprazLiti; 
szunio r. zmiti trli- j kuyej!

i Ali tak po iinlasnv ni pouvati nepridemo dnlecs, ár esi bár ti edm



Kiállítási levelek.
(Felfordult világ. — l 'j  várus. - A li«lo* flrürut! — A „Muraszombat és vidéke" olva

sóinak kiállítási bizományosa)

Tekintetes szerkesztő ur!
Örömmel vettem becses felszólítását, hogy a „Muraszombat és vidéke* 

kiállítás: levelezője legyek.
lm.' < Iső kiállító, i b-velem, melylycl érdemes munkatársa közé ezen

nel felcsapok.
Il ii is k«zlj<*m? — Megvallom, hogy valamint az egész fő ’ áros, úgy 

én i« elvesztettem a fejemet. Gyökerestől felfordult nálunk minden; min- 
• ki a kiállításról beszél s a kiálitusra készül.

Nem is csoda, rohamosan közéig a megnyitás pillanata. A kiállítás 
.őrületén lázas .sietséggel folynak az építkezések s a kiállítás kapuit, melye
ken idáig szabadon özönlött be a búm ész tömeg, bezárták a közönség előtt, 
ho"v a megnyitásig töl se nyíljanak.

Csodálatos világot találunk a kapukon belül. Szorgoskodó munkásnép 
fűt-farag. szeszélyes épületek oszlopai fogadnak. Ott a központi csarnok 
impozáns épülete, gyönyörű kupoláival, amott a főváros pavillonja. mely 
Budapest czimerét symbolizálja. A központi csarnok mellől derülten mosolyog 
feléd a renaisance királyi pavillon, a művészeti kiállítás minden izében styl- 
szerű palotája, a pénzügyminisztérium, a házi ipar. a tanszerek, a gépek, 
a mezőgazdaság kiállítási csarnokai s a mór ízlésben készült keleti kávéház.

Azonban most nincs terem, hogy az épülitek külsejét belsejét részle
tesen leírjam, ez jövő levelem tárgya leend.

Amint a kiállítástól gondolatokba inélyedve haza bandukolok, nz omni
buszok és fiák kerek elgyötört lovai, melyek máskor oly keservesen sóhajtoz
tak, most diadalmas és örömittas pillantást vetettek reánk.

Kiolvastam fátyolos szemeikből, hogy azt akarják mondani:
— Kutyagolhatsz majd a kiállítás alatt is, mi nem vonszolunk ; éljen 

a sztrájk !
Szegény lovak. Budapest helotái, csalódni fogtok.
Míudeu jelitől az látható, hogy a kiállítás alatt nngy lesz a folougás, 

a zűrzavar; azért alulírott a „Muraszombat és vidéke* olvasóinak készséggel 
s ingven szolgál a kiállítás alatt útmutatással. Kérdezősködések s más meg
bízatások lakásomon, (Budapest, IV. kér. magyar űtcza 3. sz. I. em. 14. 
ajtó) iuteendők. PONGRÁTZ BÉLA.

Helyi és vidéki hírek.
— E iln evcz^ s . A ni. kir. igazságügyminister előterjesztésére ő felsége 

a király Grubor Ede szekszárdi törvényszéki jegyzőt Szt.-Gotthárdra aljáráa-
h Íróvá nevezte ki.

— A n segye l kir. adóf.dügyelő kérése. A tisztelt adófizető közönség
hez azon kérést intézem, hogy igen sokszor vagyok hivatalos teendők elin
tézése vegeit utazáson, hivatali irodámból, — s ha nevemre czimezve ér
keznek hozzám hivatalos levelek, azok részben, ha ajánlottuk, nem ké/.be- 
sittetr.ek, részben magánleveleknek tekintvén, fel nem bontathatuuk és igy 
elintézés alá csupán visszaérkezésem után kertt h itnek ; szíveskedjék sajat 
érdekében hivatalomhoz intézett beadványait, nevemnek kitétele nélkül, a 
a „Vasmegy-i kir. Rdófelügyelő*-nek czimezui. Tisztelettel Kassai F. József, 
ni. kir. adófeliigyelő.

L l j l á lo z á f .  Mészáros Sándor muraszombati ügyvéd folyó hó 22-én 
hosszas betegség után 52 éves korában jobb létre szem lei ül t. — Koporsójára 
a intim'/oinluti értelmiség egy része kegyelete jeléül gyönyörű koszorút he
lyezett-. leltár selyem szalagján ily felirattal; „Mészáros Sándornak —  tisz
telői l.ss:..- Béke hamvaira!

A z  ó t é v e *  k é p v is e lő i  m a n d á tu m  iránt a kormány, hir 
szőriül, a folsöliaz reformjának letargyalása után azonnal törvényjavaslatot 
terjeszt a képviselőház elé.

—  A  k iá t i i l á s i  í i ir g y a íc  felszállitására kitűzött határidő folyó évi 
márezíus h.í I-t fői 15-ig tűzetett ki. Figyelmeztetjük az illető kiállítókat, 
hogy a határidőt, a kiállításnak kellő időben leendő inegnyithatása szem
pontjából, igyekezzenek pontosan megtartani.

- L ia la ^ z ie r i  d o lg o k .  A kataszteri munkálat és a felszólamlások 
megvizsgálására hivutott országos bizottság Gr. Szapáry Gyula pénzügy
miniszter elnöklete alatt Budapesten múlt héten ülést tartott. —  Megálla- 
pittiitott. hogy a kataszteri felvétel alkalmával a magyarországi összes föld
birtoknak i 5-» millió 752 e*t?r 882 írtban kiszámított tiszta jövedelmű 1 millió 
702 ezer 72 » trtt.il leszállitfatik. — Ezen összegből a szombathelyi kerületre 
esik 14 m iliő  -!0l ezer 875 írt. tiszta jövedelmi előirányzat, mely a folszól- 
lamlások folytán 104 ez-r 627 írttal lett 1.-szállítva. —  Ezen kerületben 992 
ezer 62 t drb fáid lett felvéve, amely után a tiszta jövedelem holdanként 4 fi t 
12 krhun ló i felvetői alkalmával előirányozva — ezeu 4 fit  12 krt a járási bi
zottság leszállította 3 frt 82 krra, — a kerületi bizottság felemelte 3 frt 89 
krra. s ez lett az országos bizottság által 16 járásban alapul elfogadva, 9 já
rásra u> zve pedig pótvizsgáiul rendeltetett.

folyó hó 24-éu éjjel a fatolvajok megtámadták az 
erdőkerülőt, annak fegyverét elvették és tettleg bántalmazták. — A tettesek 
a hatóságnak feljelentettek.

— A ro á U to i-u ya i nőegylet újból megalakult. Elnök Zakál Heo- 
rikue. aleluök Sárosi Lászb'uié. jegyző Margíttai Józsefué, titkár Jeuuey 
Gusztáv és pénztáros Pálya Mihúlyné lett.

F ő lő n tő i i i - F e l i r i i i i ' i  Íu - ly iv a iu í .  Az osztrák kormány jóváha
gyása mellett Kerepesek Gyula, Kruusz Lajos és Dettelbacli János részvény- 
vetiytársasagot alakítottak: „Fölöstöm-Fchriug helyi érdikü vasút, székhi lye 
Gráz- c/.ég iiliitt.

— A  tK iiz n á l lá s  b ü n te té s e . Lakatos István csendőrtizedest, ki rég 
táplált buszúból föllebbvalóját Treitl Siudor örspirancsuokot azért, mert ez 
Lakatost hanyagsága miatt feljelentette —  a tisza-roffi órtanyán agyonlőtte*

a katonai bíróság kötél általi halálra Ítélte. — Az Ítélet rajta Budapesten 
folyó hó 23-án reggel 7 órakor végre is hajtatott.—  Utolsó szava volt: „társaim 
Isten veletek — bocsássatok meg* !

— É s za k *  A in  e r ik a  fővárosiban New-Yorkban, az izraeliták főrab
binak Kőkút Sándor nagyváradi rabbit választották meg, évi 12 ezer forint 
fizetéssel.

Hasznos tudnivalók.
4 v m l . r f p i i .  Oiiiisi ezukorrtpu látható jelenleg uz országos magyar 

gaadasági rgyr-iilrt U/.M.ki ninzeunuibun A maga mnuébuu páriát ritkító 
rrpj.-.niiiat Ilimvluitlrol küldlrk I,,.. hol ni a I ’rrczel. k birtokán tormett. 
Hoasaasiiga 4:1 cmrtrr. átinfrój, l>4 riut-r. kiTlili-te a lrgvaatagabb részéu 
7o cmrter s súlya meghaladja a 10 kilogrammol.

—  t  g )ű in « l< u ir a -ü lle t é a  praktikus mddját találta fel —  .M. 
h * s/.irint - -  egy budai sváb, s mar évek óta alkalmazza is jó sikerrel, 
lu.lva van ugyanis, hogy a gyümölcsfák gyökere körül tömör földnek kell 
leum, hogy a* üieglogamjon. E rtelra rugv erüseu letapossák a földet az

z-imlaanyimi koaári Midi pore.luo pripouvajo: dnrsa w  J-redoTnoga 1 
srpainetlinga pouv.iuva naprejidi-jliyom t.ierto ra/e 1 Iiar.ll ' r/ ‘ 1 lir
l „ „ ,  .......u,„i Jin.tiví.ík to bougae. Al, ztem dó, ni: , . e r r »  « »  r ™  i,
ka iio inda- uyoj forrni unj uepouvamo re;e. nej - ur y  t Hl tód' lia-s-invito, 
„ego: na j VÍZ.tk-i pa.. -i to nonv > formo npneimit. ■ ™“ s' -
voiiti. t..k la  de lm Májti vuoino iormo anno savó ' k -  " J S " * * * *
-■ pela-i ali só ruvuati. K IA D O K  fE u l .M / .

L i s z t i  o d  o r s z i k i s k e  z l o z s b o .
(Obernycni szvejt. — Növi város. — Radnszt liclotov. Pooblásztonecz stetiteljov „Mura

szombat és vidéké*)

Postüváni vreditel! .
Nyihovo gorpozványe, naj za „Muraszombat és vidéke* zlozsbeni pi- 

szács bódém, szám z-radosztjom — gorivzeo.
Ovo prvi moj liszt od zlozsbo (kiállítás) z-st<’rim med nyihove vrcjle 

delavcze sztopim. ...........................
Gde pa naj zacsnem ? Vadlűjem, kakti czejli glávni város, tak tücli jász 

szám glávo zgübo.
Priuász sze je vsze z-korenyá preobrnolo. Yszáki od vöposzl.ívlenyá 

guesi i sze k-tomi priprávla.
Nej je csüdo! Náglo sze priblizsáva minota odpretja.
Zidanye, na ekolscsini zlozsbe, z-velkov szilov tecsí. I  vráta, stera szó 

doszéga raao zselnomi lűsztri odpréta bibi, i nad stere szó z-csüdiványom 
nalükávali, szó zaprejta, unj sze do vrejmena zlozsbe ne odprejo.

Csüdovitcn szvejt nájjemo notri med vrátami. Szkrblivo-delavno lűsztvo 
kűri i rejzse, globa 1 sze sztávlajo na oblókaj sztebrov zlovoljenih (sze
szélyes) zidovj;

Ej no je zid szrcdnye csarnok jáko. zanimljiv impozáns i zleipov kupl- 
jov ; tani glávnoga városa pavillon, steri czimer Budapest-a obrázűjo.

Od szrednye dvoráne sze na tébe lejpo színije renessance kraleszki pavillon.
Te palacsa znanstvenoga izráz-a (művészeti kiállítás), stere, vszáki tao, 

je vu náj lepsem rédi.
Lejpe palacsa fináncsnoga ministeriuma : hisnoga obertstva (házi ipar) 

solua narejsesine, masiuov, polszke zlozsbe bipe dvoráne sze ilájo viditi.
E-<cse je iraeuitua na gustus zozidana jfitrna kávinszka hizsa.
A li zd'g némám m**szta, kabi to zidovje znotrej i odzvűna na ténko 

popiszao, to pisztini na prijétuejse vrejmen, 11a drűgi liszt.
Kak z-meszfa zlozsbe proti domi idein —  zamislenyi —  konyi fiakerov 

i omnibus-ov, ki dőli zvozseui i zmautráui, szó szi doszéga mao czejli déli 
vednom uieszti sztojécsi — tak tesko i zsalosztno zdihavali, zdaj od veszeljá 
zapojeui eden biszter pogléd szó na nász vrgli.

Zs-nyihov zavojenili ocsili szám to sfeo. ka mi zselejo praviti: „Lejko 
ides peski pod zloz-bov t.fidi. Mi te nemo pelali! Zsivi sztrájk!

Nevolui konyi ! Budapest-a helotái — ví sze vkánite.
Z-vszaksega zuaménya to vidimo, ka pod zlozsbov velko sztiszkávanye i 

zmejsauye bode ; záto odsy.podi popiszan. stetiteljom Muraszombat és vidéke, 
bode rád —  brez sztroska. -— voditel i kazács. Szpitványe i pooblasznije 
proszim v-Budapcst, ^1Y kerület, magyar utcza 3. broj J. emp)<-t 14. dvera) 
poszlati. FONGKÁTZ BÉLA.

Domácsi i z-viinszki glászi.
—  A'ö i iu e n A v a n y e .  Na vogr. král. pravicze poszla ministra prepo- 

rácsanve. je  nyegova vísesnoszt kráo, Gruber E le szekszárdszkoga pravde- 
noga szfouca nótáriusa vu Szt.-Gottluird za králeszkoga szpoudnyega járás- 
koga birouva iinenüvao vő.

— Vas •atacgj'«v ;aZií>í»:a k r á l .  p » ? d c  p a z i i c l a  j j r o s n y a .  1‘o.stö- 
váne porcie piacsnike proszim, da nájmre vu csésztnom poszli dosztakrát 
poíújem. i tak szám od kancallárje daíecs, — i záto cse na moje imé piszma 
sze poslejo, ona z-tálom, cse szó na recepísz, mi neprídejo v-rouke, — z-tá- 
lom pa sze za poszebue piszma szpoznajo, sze vu kaueellárii gori neftrgnejo, 
i tak sze vu poszeo szpunyávanye szamo te vzemejo, gda jász donion prí- 
deni. Záto moje imé nej trbej 11a piszmo píszati, liki szamo: „Vasmegyei 
kir. adófelügyelőnek“ imenúvati. — Z-pozdrávlanvcm Kassai F. József, m. 
kir. adófelügyelő.

— Sziaart. Mészáros Sándor fiskális z-muraszombata szó etoga mesze- 
cza 22-ga dnéva 52. lejt sztaroszti po dugom betégi vö preminoli.— Na skri- 
nyo szó priátelje eden lejpi vejneez djáli, na steroga bejion szvilnon pantliki 
je  etaksi ojiiszek bio: „Mészáros Sándor — nyagovi postövanczi 1885.* Naj 
pocsiva vu méri.

— K a  v o io  követszkoga voutuma pót lejtnoga valánya or-=z. ravnitel- 
sztvo, kak sze csűje, vcsaszi po orsz. visemyein szpráviscsi vredűványa op- 
rávlanyi. pravdeno preporácsánve 110 ri dá követszkomi szpráviscsi.

-  l i ia ía * í :z1 e !*<» d c lo .  Na katasztera oprávlanye i reklamatii gle- 
dócs oposzláni orszacski krog je v-Budapesti preminócsi tjeden pod predszed- 
nika minisztera Gróf Szapáry Gyula tanács drzso. — Dokoncsonó je, ka sze 
pri kataszterszkom gori jemányi 11a czejloga vogerszkoga országa zemle vö- 
racsunani csi.szti dohotok od 155 millionov 752 jezér i 8S > raniski z-eden 
millión 792 jezer i 755 raniskim poménsa. Z-ete sumrne 11a szomliathelyszko 
krajino szpádne 14 millión 4 6 jezer i 905 raniski vöracsunani csiszti doho
tok, steri je  104 jezer i 826 raniskim nizse posztávlani - - po reklamatii. V- 
toj krajini je  gori vzőto 992 jezer i 24 parczellov, od steri je  po plűgi 4 
raniski 12 kr. csiszti dohotek vöracsunani bio, te 4 raniske 12 krajezare je 
járáski krog na 3 raniski 82 krajezara nizse posztavo i od krajine krog 11a 
3 raniski 89 krajezare povéksao, i tó je orszacski krog na 16 járásé gledócs 
za fundament vzeo; 11a 9 járásé gledócs je  pa novo oglejvanye zreudelüvao.

—  V « f f la c s k o u v c z i  szó etoga mejszecza 24-ga dnéva vnocsi tóvaje 
ki szó derva kradnoli, lógára gori príjali, odnyega piikso vkraj zéli i szó ga 
zbili. K i szó tó vcsinoli, szu zse szveczkoj oblászti obtozseni.

— V - t s a k o v c i  szú z.iens/.ko drü/.stvo z-nouvics v-«>dínilo. Za eluöka 
szó zébrali Zakal Ilenrikovo zseno, za aleluöka Sirosi Ladiszlava zseno, za 
nótáriusa Margittai Józsefa zst-no, za titkára Jeney Gusztáva i za pénztárosa 
Pálya Mibálya zseno.

—  1 ö l ö v t ö n i .F e k r in g i z k a  z i c l c z n ic z a .  Pouleg ausztrianszkoga 
orsz. ravnitelsztva dop&scsenyá szó Krepesch Gyula. Krausz Lajos i I>«-t- 
telbach János részvény drözstvo szklenoli, pod -Fölöstöm-Feliring mejszta 
szlűzsécsa zseleznica, glávno meszto Grácz* iménom.

— K a s t i g a  n i  (lam es ie  á v a - iy c .  Lakatos Stevan zsandára, ki je 
szvojega prejdnyega, po iméni Treitl Sándora, na steroga jc> záto, ka ga je 
za nemárnoszti yólo tózso, zse dugsi czajt cseméri meo, 11a tisza-roffi vu ka
szálni dőli szí rejlő, je szoldacska birovia na strangon szmrt oszódila. —  Ta 
szó.lba je z-ednyim dojirnesena v-Budapesti etoga mejszecza 23-ga dnéva v- 
gojihio oh 7 vön gda je  gori ohejszon. Nyagva szlejdnva rejcs je  bijla: „1‘aj- 
dásje bog zvanu, oddojuiszfile menü*

^ !1 - í ,,,s! v á ro fd  A is te r ik c ,  v-New-Yorki szó zsidovje
za nsnyega dühovmka tőrabbi z-nagv várada dül.ovnika (rabbinuso) 
Kölnit Samlora odebrali. 1‘lácso de meo 12000 raniski.



elültetett fa gyökerére, vagy vízzel jó l megöntözik, vagyis műnyelven: be- , 
isziipoljik azt. Azonban a két mócDzor egyike sem közelíti meg tökélyre 
nézve a budai svábét. A betáplálnál ugyanis azért még min iig  maradnak 
üregek n fa gyökerei között, melyekben aztán penész tenyészhet, megönlözéa 
pedig sokszor csak ront a dolgon, m- l t  ha a fa gyökere alatt laza föld van 
oda lehatolván, azt összeiszapolja, s igy a gyökerek között szintén üreg fc 
mos. A budai sváb élj írása pedig a következő: ha elkészítette a g.üniölsl'u 
számára szánt gödröt, t. i. trágyás földdel s/.inig töltötte, akk >r aztán 
annyi vizet önt a földre, a mennyit az csak fölvesz, egy fiival néhányszor 
jól össze kavarja, hogy hig sárrá változzék s a hig tócsába belenyomja a lát 
a gyökér nyakáig, s aztán egy tenyérnyi porhanyó földet húz reá. Ki ne 
ismerné cl oz ültetési módnak teljes ráczionálisságát, mennyivel gyorsabb 
munka a gondos ültetésnél s mégis mennyivel biztosabb.

—  A z  e m é s z té s  gyorM ü ’tífcg.'kra vonatkozólag dr. Jessen egy 
egészségrs emberen kísérleteket téve. azon eredményre jutott, hogy az il
lető ember a nyers marhahúst 2, a nyers borjúhúst 21,. a disznóimat 8, a 
sült marhahúst 4. a nyers tehén tejet 3Vt, a főtt tejet 4, az aludt tejet 3 
óra alatt emésztette meg.

— ftza lscs ilM av  a gabonaüszög ellen. Egy tudós német gazda a 
széltében-hosszában használt réz-vitriol pácz helyett a következő szert és el
járást ajánlja a gabonaüszög ellen: A  vetőmag egy fakádbau konczentrált 
szaliezilsav-odattal öntendő le. Ebben csak addig hagyjuk, inig a szemek 
külső fele jó l megnedvesedik, de dagadni nem kezd, amihez 2— 5 perez 
szükséges. Azután a gabonát kellőleg megszorítjuk. Ez a kezelés elégséges 
a szemekhez tapadt üszögcsira elölésére. A szalicziloldatból ner.i kell 
nagyon sok, mert a visszamaradt folyadékot több Ízben is használhatjuk. 
Mindazonáltal mégis költségesebb ez, mint a vitriolpácz, de azzal szemben 
többféle előnye is van. Először a szemek nem dagadnak meg s könnyen 
megszárithatók, másodszor a szaliczillal való leöntés legkevésbé sem támadja 
meg a szemek esirázó képességét, a mi a rizvitriolpáczról teljességei nem ál
lítható. Végül még abban is van némi előny, hogy az esetleg visszamaradó 
gabonát bátran elhasználhatjuk bármely czélra.

— M é rg e z é s  p ó k h á ló  á lta l!. Egy rajnamelléki községben egy pa
raszt nem rég megvágta az ujját, 8 hogy a vérzést clállitsa, a uémelyek 
által annyira kedvelt pókhálót vette igénybe. A pókháló használata azon
ban tietébo került, mert a szerencsétlen ember vérraérgezés következtében 
mcghali.

—  Á Jm ntla ires ííg  e H e n . Egy angol orvos érdekes fölfedezést tett; 
rájött, hogy a vöröshagyma igen kitűnő altatószer. A tudós orvos ugyanis 
álmatlanságban szenvedett, s minthogy auarkótikus szerek kóros hatásáról 
bő tudomással birt, ártalmatlan altatószerek után nézett. Sok minden meg
próbált, végre a vöröshagymával tett kísérletet s imo kitünően aludt tőle, 
sőt szépeket is álmodott. Most aztán úgy eszi a hagymát, mint akár az 
almát, s betegeinek is javasolja. Persze nem mindenki adja reá magát, bogv 
esténként nyers vöröshagymát egyék,a főtt vöröshagymának pedig már nincs oly 
altató hatása mint a nyersnek. A bajon úgy lehet segiteui, hogy friss vörös
hagymát finoman összevagdaluuk, ezt egy pohárba tesszük és jó pálinkát ön
tünk reá; a pohár álljon 8 — 10 napig mérsékelt meleg helyen, aztán nagy 
mennyiöégben 6zürjiik le a levet és adjunk hozzá tetszés szerinti főtt ezukor- 
nedvet. E keverékből 1— 3 kávés kanállal kell bevenni esténkint az álmat
lanság elien. — Ez sem nagyon jóízű ugyan, do mindenesetre kovésbbé 
kellemetlen, mint a nyers vöröshagyma és ezenkívül a tavaszi katarrhusok
u. ni. köhögés, nátha, torokfájás stb. ellen is ig»n hasznos.

—  A  B íio s y ü ró fi i- fü r t fá o i tudvalevőleg igen alkalmas szer a zava
ros >ör derítésére és igy ez igen kapós kereskedelmi cikk. A  mogyoró cser
jé t vagy fát súly szerint adják el, jó l megfizetik, s ennek következtében 
némely vidéken igen megritkult. Mostanában kísérletet tettek e célra 
hársforgácscsal. de az eredmény többféle okból nem kielégítő s igy nem 
pótolhatja az előbbit. Nálunk még nem eléggé ismeretes a mngyarófa érté
kesítésének e neme s igy nem tartjuk fölöslegesnek erre a figyelmet föl
hívni. Németországban újabban már ültetés és gondos visszametszések által 
is kezdik a mogyorófát tenyészteni és alkalmas területeket épou nem saj
nálnak e keresett kereskedelmi czikktól, mely szép hasznot hajt termesz
tőinek.

— H o g y a n  !e ! t e f  a sertések súlyát mérleg nélkül meghatározni ? 
Egy zsineggel megmérjük a sertés hosszút annak nyakcsigolyától egészeu a 
farktövig; azután közvetlenül a szélső lábak mögött a kerületét mérjük 
meg, — a háttól függélyesen lefelé; az ez által nyert czentiméterek számát 
megszorozzuk a hosszúsággal, a szorzatot pedig 11 -el osztjuk, ha a sertés 
jód ki van hízva; |2-vel ha középszerűen hizott, s 13-mai, ha a hizlalás 
tökéletlen. Az igy nyert szám a sertés súlyát adja.

— A>su  IwjaBsk a  i y u k o k  !  Ez a panasz járja most sorát a gaz- 
dasszonyok közt; hanem aztán arra egyik sem gondol, hogy voltaképen mi is 
az oka s nem-e lehetne azon segíteni. Pedig a dolog nagyon egyszerű s 
két főokra vezethetjük az egészet vissza. Legelőször ugyanis többet koll 
azoknak a szegény tyúkoknak fázni, mint a mennyi meleget képes az a 
kevés eledel, a mit kapnak, előidézni. Meleg ólak vajmi ritka helyütt van
nak a arra, hogy a hideg szél és hó be no hatolhasson, kevés gond fordit- 
tatik. A második ok pedig az, hogy ilyenkor nincsen por, a mibo a tyúkok 
fürödhetnének s igy elszaporodik rajtuk a tetük serege, a melyek aztán a 
szegény állatot annyira elsanyaritják, hogy biz a tojásra még gondolni 
sincs kedvük. Ennek is elejét lehetne venni azáltal, ha heteukint legalább 
egyszer cgy-<gy kis teknő hamut adnáuk az ólba. Meleg ólat és hamus- 
fürdőt a tyúkoknak s aztán nem lösz panasz, hogy nem tojnak a tyúkok.

A p r ó  váM zo :i< lu ra b »l( é r té k e s ít i* * !* .  Ama apró darabokból, 
melyek a jelenleg divatos ingszubásnál megmaradnak, törülköző aggatókat 
készíthetünk, ha annyi fáradságot veszünk magunknak, hogy a réz3utos vé
geket mindkét oldalról egymás felé feltörjük és azután a varrógéppel egy
másra varrjuk.

A  Iso a ílék  i;;«*i» L is  r«*p«*<2é»>ci betömésére közönségesen 
faggyú basználtatik, de ha a repedések nagyobbak, akkor a következő szer 
ajánlatos: 2 rész faggyú, 2 rész viasz és 1 rész márványpor, mely alkat
részek jól összekevertetvén, sűrű pépet nyerünk, melyet a használat előtt 
•szettel feloldunk és igy üutjii be vele a repedéseket.

Obcsinszkoga vérsztva tao.
— j?» r e ;»a . Orisáko cuker-repe je zdaj viditi vu orszácskoga 

vérsztva drüzstva obesin /.kog i grüufca múzeumi. Vu szvojem szpouli tou 
brezi pára repo szó z-B oiyháda poszlali notri. st ra sze jena Percelek 
imínvi szpovala. Dóiga 43 cinetrov, szkouszue more 21 cmetrov i v-kolobári 
nájkujse-u pojáazi 7 » cmeirov; vága vocs 10 kilógnia uov.

—  B-!d<**i b á d in s z k i  s v á b  je  jáko prákticsen doub najso pori na 
to gledoucs, kak trbej z-haszkom szádoveno drevje szaditi. Zníno je. ka ökö
lig korenyá szá lovenoga dréva, more gosta zemla biti — uaj sze prímé. 
Na té czio gledoucs zemio ali moc.no dali za k lá isijj na korenyé poszajenoga 
dreva, ali zvodov dobro polijéj. otoje: popívajo. Ali med téma dvöma návoda 
(módszer) eden nedoszégne na popolnoszt gledoucs — tóga büdiuszkoga svába 
návod. Ár pri klácsenyej záto dönok ökölig korenva —  vszigdár prázuo 
meszti) osztane, vu sterom plesznyicza (penész) razté. C.si pa polijémo — to 
je pa d Kztakrát na kvár. Ár esi je  pri korenyej retka zemla — takvoda med 
korenyom vö operé zemio i votlino naprávi. — Büdinszki sváb etak szádi 
drevje: Gda je zse priprávo jamo, to j e : daje jamo zgaojom zmesanov zem- 
lov napuno, te telke vödé vlijé na zemio, kelko szamo more gorszpiti i 
zednim lejszom te dobro vküp zmejsa i tak meko blato naprávi, v-stero 
zdaj zse drevo-dosinyeka korenyov-vtiszne i te na eden dián drovno zemio 
gori potégne. Sto uebi prevido szpametuoszt tóga szájenyá? N'a kelko je  fris- 
kejse i tüdi szigornejse delo.

— 3ía h i i r o s z í  p r e b r É v l je n y ü  gledoucs je  dr. Jessen pri ednom 
zdravom csloveki na on naszled priso, ka zdrav eslovik nej kúhano govédlno 
za 2 — , nej kúhano telétino. za 2' . — , szviuszko meszo za 3 — , pecseno 
govédino za 4 — , nej kúhano krávje mleko za 37« — , kúhano pa za 4 — , 
szédeno mleko za 3 vöre prekilha.

— S z :í I i e i l ' ia v  p r o l i  N zn e iS ivon s l s/ .lljt. Eden modor nomski 
vért je za zrnye páezanye meszto galicza — té szalicilsav pácz za bogse 
vözpozno proti szuetlivnoszti. Té pácz szc takso formo rédi ka zrnye v-jedno 
leszeno kad denemo, té szaliczilsav-uov vodov dőli poligyemo, vtom szomo 
tak dugó spicski vlasui na grátajo - -  ár zrnye nadűtl nyáti neszmimo; te 
zrnye posisímo, i szteui szmo sznéti kliczo zapravili. Ka nam ztoga pácza 
gór osztana tiszto lejko szránimo i rlrgocs ponticzarao. Té szaliczilsav-ov 
pácz je raalo draksi kak vitriolov-gálicz pác/ali tűdi je doszta vecs vrej- 
den ár zrnyo lejko posisimo, pa sztem páczom zrnyi kliczo uapokvarimo, — 
hanszovitno je záto tüdi ka zapáczauo zrnye lejko 6z;mleti dámo ár je to 
no csemér — tak kak driigo páezanye.

— Zn  K i f ín n y e  «<I |)UV<K*NÍa>«*. Polek vödé „Rajne* vednoj vészi 
szí edan vért prszt vre/.o — kabi krr sztavo je pavocsino gór devo — ta 
pavocsina nyerni naszrec3no szrmt naprávila — ár jo právuk cseraóren bio 
— ino zsnyagovov pavucsinov sze csemér v-krv püszto.

—  K iden  íctegSushi d o k t o r  je  nej szpati mogo, proti tóm bi vrásztvo 
moj zadoszta ali szakse bi zdrávji skodilo. — Poleg dosztoga probanye jo 
vözgrünto, ka lük szintek szén d á ; záto zdaj zse nej szamo ka szán te lük 
jej, ka gyáboka ali szvojim betesuikom tüdi tanácsüje lük jeszti. Szojo taksi 
sterin po vecseráj lük jeszti sze ne vidi, záto ka szamo szirovi lük szón 
szprávla, ár küjaui lük zse nikso mocs néma. — Záto je  náj bogse lük na 
drovno zrezati, v-edein glas játi, z-palinkov gori na lejáti i tak 8— 10 dnévov 
sztáti nyáti; te palinko dőli ocziilimo, pa szté palinké po vecseráj 1— 3 máié 
zslicz szpijemo; bár te izzak lükav zsmaj má ali zmalin ezukron lejko notri 
zememo. To je tüdi vrásztvo proti náscczi i kasli pa proti gutevnomi bole- 
znoszti.

—  Z u A m o , k a  j e  Ic s n y c k o v o  a ik ííS je  prevecs dobro za pivo 
csisztenyé, pa poleg tóga sze lejko odá. Lesnyekov lesz poleg zméosc (po 
fünte) odávajo, dobro czejno má ino to je zrok ka v-nisternoj kroglini tóga 
leszá zse maío nájti. Probali szó zse z-lipov-leszon tüdi ali té na csiszti tak 
dobro. Plánász escse nevej lüsztvo, ka je lesnyekov lejsz vrejden, ali na 
Nemskom za té poszeo zse lesnyáke szadijo pa lejsz za lejpe peneze odávajo.

—  KAak s ze  o d  s z v ís íy é  zsm te^ a  brezi váge zpozna V Z-ednon 
mctvouzon zmerimo szvinyo kak je  duga od sinyeka doréjsa, te pa pred 
zadnyem nogami szc kusztoucsa zmejri od hrbti dőli. — Keliko centimeterov 
tü dobijmo, tou telkokrát vzememo kak je  dúga i tou 11 -ti raztálamo esi je 
szvinya dobro zkrmlena. —  z-12-ti esi je szamo naszrejdnyo szkrmiena, i z- 
13-ti esi je  nej dobro zkrmlena. Tou vödá szvinyé zsmecso.

C S A R N O K .
Eg y  szakács  k a 1 a n cl j a i.

(Folytatás.)

Én hiszem, bogv ő álmában már maga a király volt.
Másnap reggel felébredvén, ismét kisietett a rakpartra.
Már egészen biztosítva vélvén a magas katonai állást és a jövendölt 

királyi barátságot, nem is látta a nyomort és szomorúságot, mely öt lépten- 
nyomon környezte.

Nem bírván a szükséges összeggel, hogy vissza utazhassák Franczia- 
országba, egy olyan hajó után kellett néznie, mely őt viszonszolgálatok 
fejében ingyen haza szállítsa.

Már több helyen megfordult, de mindenütt elutasitó választ kapván, 
vissza akart térni a városba, midöu hallja a háta mögött:

— Pszt! pszt! pszt!
Erre hátrafordult és megállóit.
Egyike azoknak, kik vele beszélni akartak, közelebb futott hozzá és 

integetett neki, hogy térjen vissza.
— Uram, monda a matróz egészen elfnlladva a gyors futástól, itt van 

egy Bangkokba utazandó hajó, melynek szakácsa ma reggel meghalt, nem 
volua-e hajlandó ennek helyét betölteni?

Szegény János! a helyett, hogy közelednék hazájához, még messzebb 
távozik attól. Hitemre, annál jobb; teljesedjék legalább sorsa.

És János csakugyan elfogadta a bajószakácsságot.
A lig  telt bele két óra, már elfoglalta helyét, a hajó konyhájában két 

zsíros és bűzös cliinai kukta között, kiknek feladata volt neki segédkezet, 
nyújtani a houi ételek elkészítéséhez, mely ételek között a romlott bal uralta 
a helyzetet mennyiségben és zamatosságban.

Ili.
Egy reggel a mint János Bangkok királyi város főterén sétálna, ál- 

mélkodva szemlélvén a nagyszerű pagodákat és a tenyes palotákat., —  egy 
csapat embert látott közeledni, a kik puskával kezükben épen fegyvergyakor
latokat tartottak egy öreg siámi parancsnok vezetése alatt, a ki sokkal 
inkább hasonlított egy majomhoz, mint emberhez.

Elfeledtem önöknek megmondani, bősünk annak idejében katona is



olt és pedig, ha jól emlékszem, káplár ; azonban e csekély rangfokozat 
egkevésbé sem hátráltatta őt jövendő fé nyes sorsa eléréséi' u.

Annyi bizonyos, hogy az a kecsegtető fényes jövő most egyszerre fény
telenné v.ílt; most alig gondolhatott többé a jövendölt királyi barátságra. 
A  szomorú való egész testében megremegtető.

A karóba huzattatás nagvon szomorú k látás.
E per ez ben fegyveresek lépteinek zöreje volt hallható. A katonák fu

tottak gúlákba rakott fegyvereikért és csatarendbe állottak. Most valami 
összhangzattan, európai fülnek elviselbetlen zene hallatszott, mire Jánosunk 
tisztába volt azzal, hogy valami rendkívüli esemény van készülőben. Figyel
mesen .tekintett a hely felé. hol a nép csoportosult.

Észrevett egy gazdagon aranyozott, gyöngyökkel és drágakövekkel ki-
pompás mívű gyaloghintót, melynek karmazsin színű bársonynyal 

; és arauyszegukkel kivert négy rudja selyembársonyba öltözött 12 rab
szolga vállain nyugodott, a kik egyszersraiud pompás napernyőket tartottak

ülő egyén feje fölé, hogy őt a forró napsugaraktól megoltalmazz 
A hintóbán ülő magas személyiség aranynyal és ezüsttel bimz tt b-

töst viselt, fején gyémántokkal gazdagon kirakott koronával, mely nagyban 
hasonlított a sekrestyések által használt gyertyádtogatóhoz.

Ü felsége, — mert e magas személyiség Sziáui ország királya volt —  
bőreim ára emlékeztető redős ábrázattal és hatalmi nagyságához mért büszke 
tekintettel birt.

Azon mértékben, a mint a király kíséretével közeledett, katonák és nép 
földig borultak és semmiségük jeléül homlokukkal érintették a föld porát. 

................................ íiváutá'k őrei, hogy hasonló módon üdvözölje fenté-

mondá, hogy én franczia létemre e vőrösbarna

Jánosunktól is meghitt 
ges uralkodójukat.

— Csak nem akarjátok,

nagyon sok

Az örök megvoltak rökönyödve és most már kényszeríteni akarták, 
hogy a királyuk előtt porba boruljon; János azonban egy heves mozdulattal 
kiszabadítá magát és őreit kézzel-íábbal való hatályos működéssel egyenesen 
a királyt vivők lábai elé röpité.

E hőstett után kezeit mellén keresztbe rakva, a vakmerőség láttára 
majd sóbálváuynyá vált siáuiiuk közepeit büszkén tekintett a siámi felség 
szeme közé.

A király, ki mindent látott, összeránczolta szemöldökeit és szemláto
mást halványult, a mi ó nála nem éppen a jókedv jele volt; végre a szol
gákhoz fordulva parancsol.!, hogy vigyék őt vissza a palotába, melynek 
már a kapuja hirdető azt a valóban pazar fényűzést, m> lyly.-l ezen ázsiai 
királyi lak épült és berendezve volt. — János még mindig a király kísére
tében levő herczegeket és mandarinokat bámulta volna, ha egy szolgálat- 
tevő tiszt nem parancsolja neki, hogy őt kövesse.

A szerencsétlen szakácsot, a ki alig negyed órája, hogy őreivel 
hős tettet elkövette, majd a hideg lelte ki ijedtében. Volt is rá 
oka, hogy számot vessen vakmerőségének következményeivel.

A félelemtől nem látta azt a pazarnál pazarabb pompát, mely az egész 
palota bensejéu elomlóit, nem látta azon ázsiai kényelemmel berendezett 
termeket, melyeken keresztül vezették, — folyvást csak arra az Ítéletre 
gondolt, a mely szegény fejére kimondandó lesz.

Most egy selyem függönyhöz értek, melyet a vezető tiszt fölemelvén, 
egy terembe jutottak, melynek hátterében ragyogó drágakövek közt ült a 
király; mellette földig borulva, kik a király parancsára várakoztak.

A  trón közelében állott az majom fonna tábornok is, a ki heves tag- 
lejtések kíséretében valószínűleg a reggel történeteket —  a szakács idétlen 
beavatkozását az ó dolgába —  beszélő el a királyunk.

János e fényes, de szolgai népség közepette átlátta, hogy a vakmerő
ség az egyedüli eszköz, mely által e hínárból ép bőrrel k- .............

bán cseppet sem hátráltatta őt, hogy egész testében ue 
—  Franczia vagy? kérdő őt a király.

~  nekem, mi történt ma reggel közted és öreg tá-

kiszabadulhat; ez

Amint a királytéren
koztatui akarván, láttam, hogy ott az ön katonái éppen gyakorlatot tar
tottak. Megvallom, hogy oly roppant tudatlansággal sz. niben,‘  mely.-t az ön 
csapatai a fegyverforgatásbau tanúsítottak, nem tudtam megállni, hogy a 
furcsa, előttem annyira nevetséges exercirozás lattára, ama óc.,árló szavakat 
ki no mondjam.

— Azt akarod ezzel mondani, hogy az én katonaságom nem érti a 
- fegyverforgatás mesterségét?

— Egy napos ujonezok miuálnnk többet értenek ahhoz a mesterség
hez, mint az ön kitanult öreg katonái.

A király kezdett furcsa szemeket vetni az öreg tábornokra, a ki a 
vetett királyi pillantásokból azon következtetésre jutott, hooy feje a 

eu nem a legbi/.losabban nyugszik vállain. 
ona voltál? kérdő Jánost újból a 1Kát,

-  Igen, felség.
— Ismered ezen mesterséget ?

király.

— Mi a jelenlegi foglalkozásod?
—  Hajószakács vagyok.
— Mitéle mesterség az? Ott is kell katonáskodni?

Igen, replikái J „ura, magái., fojtva a már kitörni készülő nevetést,
en ott puska helyett a nyársat kezelem.

—  Akarsz letelepedni Bangkokban ?
Jánosunk arczát íhitorgulta.
—  Az attól függ . . . .
— Ha kineveznélek tábornoknak ?
A  sokat hányatott szakács fejében kezdett valami dcranin-iii 
Eszébe jntott a jóslat, „  mely teljesedésbe menni L S  
Tálán fölösleges is mondanom, hogy János elhatározta murát ott ma

rad,, Bangkokban, a hol a aiámi ^ h a d s e r e g é n e k  " Z Z Á l L löu “ n 
a hol azt a híres zászlósiját amazonokból 
utazó útleírásában megomlittetik.

Folyt. küv.

Szerkesztői üzenetek.
halé K ? " T k “ ’ í * , 1 « < " « • » .  -  A csikk használható. k. V. T M latej «, .tartant. -  !>. J. ar.iak II. ii Hza.Ht a ttra jin á .m  -

: i . .1......V . J* ur a c. Kis-Czell. A c-il<n mulattat i. Hasznos istne-
:jirásálioz alkalmaz.a. Ver-

íly valamennyi

Röviden, ma'varán legymi irva s

;ni.t i az azok e'l-ni vóvl,tke/.( '̂\!s'r'k-s!et'e"s. — 
* • s* mnaa Zala-lstváinl. 1,-az. lapunk az ákala

• utján téved: oda, de e-vattal tudatom, lio/y au 
leié.re mr# is rendelte. A. i*. T. Mi a -ző t

H eti-n ap tá r
1S«Ű. évi márczlns 1-től március hő 8-lk nap já ig  

— ----- ~
Ilét i < protestáns nap id ő já r á s

1 Antónia
Hétfő j  1 Simplic p.
Kedd Kunigunda
Szerda 1 Tbeophil
' .ütörtök ! ő Euscbins
l’éntek | <i Frigyes
Szombat 7 turnus

, Holdtölte 4 óra 1

verőfényes 
| és kellemes,
II kissé hideg 

napok

Ni!

10 óra 57

F e l, 1 ő s s z e r k e s z t ő :  V  a k á e s  K .  U a 4 v  A n .
• d. e 10—11-ig.

K ia d ó - la p tu la jd o n o s  : « r é n b a B M  M .

B S S ü ’ í S e É é s e E i .

Egészséges, csiraképes tiszta

v e I ö-l ó Is c r ni a g o  t
lite r jé t  55 lírc r t

ajánl eladásra V O G L E K  G Y Ö R G Y  vendéglős 
T ó ilii& e gk a tcn  (Vasmegye).

1578 84. Árverési hirdetmény.
A muraszombat! kir. jbiróság, iultit teleik, hatóság részéről közhírré té

tetik. boái/ K I ár lerencz tótke reszt ári h’kós végrehajtat ónak, hűtős Ptter u.
„ hkó.<"ré-;r. hajtást szenvedő ellen 27 f r t  62' , kr. s jav . iránti végrehajtást
11 au éhen ' kir. ívszék tér Illet éhez tartozó fófkeresztun sz.
ijkrh.-íi fele■ A /. /' -77 sor és ! a. házsz. V, telekhői Kutos Pétert illető
. f j l  j'rtr.i becsalt 1 rész, — tr.vábhá. a tőtkereszturi 130. sz. tkeben felvett 
A  f ’/. alatti I  l i i .  hsz. sz feleségből ugyanazt illető s 25 fr tra  becsült 
rész, nemki >nben a tóik r  h iri Í36. sz. tjkvbeü felvett A  f  1 -  
a'atti ingatlanból ugyanazt illető s 62 fr tra  becsült 1 .o rész, 
hm a tót keresztúri i f i .  sz. tjkvhen felvett A /. 1—4. sor- és 77. házsz. */» fe
lekből ugyanazt illető s l ' ö  frtra becs."át rész, és régre a most. hiratko- 
zott 173. sz. t 'k r l n felvett A f  1—5 sorsz. alatti hirt okból ugyanazt illető 
II:; frtra  beesőit 1 , rész ingatlan az BS&3. é v i  m & m iu ü  h ó  4 -ik . 
n a p já n  ci. e . SO 6 ;-«!k o r  Tótkeresztur község birájának házánál megtar
tandó nyilvános árverésin eladatni fog.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak az ingatlan becsdrának l0 ° «, vagyis 42 f r t  

10 Irt., 2 f r t  50 krt, (i f r t  20 krt. 15 f r t  50 krt és 11 f r t  60 krt l  ' 
ben vagy órád ékkő ges pap irhán a kiküldött kezéhez letenni.

Verő kő, teles a rétéi árt három egyenlő részletben és pedig: 
árverés napjától számítandó őt) nap alatt, a másodikat ugyanazon 
mi tandó 60 nap alatt, az utolsót pedig ugyanazon naptól számítandó 90 i 
alatt, min,len egyes vételári részlet után a birtokbaléjiés napjától számítói 
t;"„ kamatokkal eyyiiit ezen kir. jb irőság mint telelik, hatósághoz 
szabályszerű kérvény kapcsán a helyi. kir. adó- mint bírói letéti pénztárnál 
lefizetni. A bánatpénz az utolsó részletbe fo g  beszámíttatni.

Az ezen árverési hirdetmény kibocsá}fásával egyidejűleg megállapított 
árverési feltételek <1 hivatalos órákban a telekk. hatóság irodájában, ugyszinte 
Tótkeresztur község elöljáróságánál tekinthetők meg.

Muraszombatban a kir. jbirúsáq mint telekk. hatóságnál 1884. november
12 ik napján. A Ö Ü Ü T IC H  PoN G P .A C Z , kir. járásbiró.

T S S í é ü e t e s  v é ^ e E a e M s .

elsőt

a in. kir. posta melletti Hirst-fi

E S T  női divatáru-kereskedésemmel
felluv'vok és iijv a inai 
öltök, dolmányok, ka. 
alsó szoknyák és t!atlrí_ 
pamutok, mioileruk, nöi-

naptól kezdve üzlctonihcn levő 
•mautynk, esernyők, női- é-» 
írok. nyakra valók, kézijük, .. 

férli-I.alapok ; mégis bálok

Tisztelettel Sclilesinger Ignáez,

l!t.58,884

le lik .

Árverési hirdetmény.
A murasz unbati kir. jbiróság mint tkvi hatÓMag részéről közhírré tó

hegy Itborer 
á lakos végrehajtást i

lek. úgy 
1SS.».

osag re
végrehiijtatóiiak. Zsöks Mátyás és Z.MÖks Anna 

védők elírni 50 frt és járul, iránti végrehaj
tási ügyében, a szombathelyi kir. bzék területéhez tartozó vidonczi 54. 
tjkvben f  Ivett, A 1. 1 - t í  sor és 9. házszánm 446 ftra becsült V, telek.ti 
az A. f .  alatti 350. hsz. sz. s 130 ftra becsült hegy vár..birtokok, 
í » * i  í5. n a j j já n  i!é E ? lc l l  IO  á r a k e r  V i"
birájának hazánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.

Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak az ingatlan becsárnak 10#'o vagyis 44 frt. 

liO kr. illetve 13 frtot készpénzben vagy óvudékkőpes papírban a kiküldött 
kezéhez, letenni.

Vevő köteles a vétel.írt két egyenlő részletben, és pedig: az elsőt az 
árverés napjától számítandó 30 nap alatt, a másodikat ugyanazon naptól 
számítandó60 nap alatt, minden egyes vételári részlet után, a birtokba lépés nap
jától számítandó 6«'H kamatokkal együtt ezen kir. jbiróság, mint tkvi ható
sághoz czimzett szabályszerű kérvény kapcsáu, a lielyb. kir. adó-, mint 
biiói letéti pénztárnál lefizetni.

A bánatpénz az utolsó részletbe fog beszámíttatni.
Az ezen árverési hirdetmény kibocsátásával egyidejűleg megállapított 

árverési feltételek a hivatalos órákban ezen kir. tkvi hatóság irodájában, 
úgy Yidoucz község elöljáróságánál betekinthetek.

A  muraszombati kir. járásbíróság mint tkvi hatóságnál 1884. dec. 9-én.
AGUSTICH PONGRÁCZ, kir. járásbiró.

Nyomatott Grünbaum Mari könyvnyomdájában Muraszombatban.
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