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Kézirat o'.i, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények a
szerkesz:őséghez intézemlók.

K é z ir a to k  v is s za  uein ad a tn ak .

i: 1 ő f  i z «  t é s I á r :
Kgész évre $ frt. Félévre 1 fii. ö() kr. Negyedévre Tő kr. 
Egyes szám ára 10 kr. Előfizetési pénzek és r e c l n i n a -  

t i ó k a kiadóhivatalhoz intézetniük.

Hirdetési díj : t hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 10 kr 
többszöri hirdetésnél soronkiut 0 kr. liélyegdij 30 kr. 

Nyilt-tér petitsora 25 kr.

Közlekedési viszonyaink.
Már a legrégibb népek vallották és az állam, úgy az egyesek 

anyagi jólétének előmozdítására irányuló tetteikben bizonyították : 
azon meggyőződésüket, hogy egy országnak vagy vidéknek jókarban ; 
tar.ott utjai azon csatornák: a melyeken a vagyoni felvirágzás al- i 
katrészei befelé vándorolnak. Az ókor leggazdagabb és legmiveltebb , 
népei az egyptomiak, a rómaiak oly utakat építettek, a minőket az ] 
utódok még leire nem hoztuk, s a melyeken két évezrednek viharai ! 
is majdnem nyomtalanul vonultak el; — és hogy virágzó kereske
delmük volt, — nztta&2ínt a tn fenntartott utaknak köszön
hették. Ma már a vraragíft féuyv,,^. an a közönséges utak jelentősége 
csökkent ugyan, de »kv^te.ivezők azok, a melyek különös
figyelmünket érdemlik meg.

Az állami és megyei utakra kevésbbé lehet panasz, ámbár azok 
is sok helyütt oly anyaggal fedetnek, a mely ink- bb megtalálná ren
deltetését a vályogban, mint az tit közepén: azonban községi utaink 
olyanok, hogy azoknak elhanyagolt állapota minden emberi képzőimet 
felülmúl.

Már pedig mily könnyen megérthető az: hogy egy község hatá
rában szétágazd utak elhanyagolt állapota senki másnak nem válik 
közvetlen kárára — mint a/.on község lakosságának.

Midőn a földinives ember valamit eladásra szállít a városba, a 
rósz utak miatt lépten-nyomon sülyed a szekere, s mire czéllioz ér, 
ember, állat, annyira koldusa lesz az ut fáradalmainak, hogyha az 
eladásra szánt tárgyak legjobb árát adják is meg: alig van megfi
zetve a fáradtság és az idő, melyet a szállításban elpazarolt. Nillés 
máskép akkor sem, ha a vevő, a termelőnek helyébe, falujába megy 
a megvásárlandó áruért; a mit a vevő az áruból lealkuszik, abban 
bizonyosan benne van azon költségtöbblet, melyet neki a szállításnál 
az utak rosszasága okoz, sőt határozottan meg is mondja az eladó
nak: „hja nem adhatok többet érte, rósz az ut, drága a fuvar; mert 
lassú es nehéz a szállítás."

Akár igy, akár úgy, — a szegény ember látja kárát — amint 
szokták mondani. Pedig hát ez esetben egyedül attól a sokszor em
legetett szegény embertől függne, hogy segítsen magán! — Annyi a 
kavics mindenütt, akár Murát rekeszthetnénk vele! Próbálják meg 
gazdáink, a mikor a kavicsozás ideje van. hordja meg lelkiismere- 
teseu mindegyik a saját útrészét, ne a más kedvéért, hanem a sa
ját érdekében évről-évre — s észre sem veszik, hogyan fognak 
eltűnni híressé vált rósz községi utaink. K. K.

Xase obhodne primejrnoszti.
Zse to nájzdavnyejse lüdsztvo je vadlűvalo i potrdjávalo, kaj 

ednoga országa ali edne k raji ne vu dobroj szlávi drzsáne potí oni 
zslebouvjc jeszteo, po steii eden tál nase vrejdnoszti notri sztácse. 
Tóga sztároga czajta najbogatej.si i nájosznovlenejsi národje ti cgiptan- 
csarje ino rimh.ncsi szó tákse polí zgotovili, káksi szó porodje doszéga 
mao escse nej posztavili naproj. i steriin je tüdi dvej jezero lejtni vihéro 
vdérjanye szkoro nika nej moglo skouditi. Kajjenyihovo trzstvo lepou 
cvelo, tou szó z-tála rávno szvojiin vu dobroj sztávi goridrzsánim 
potam meli hváliti. Vu vezdásnyein cájti szó zse te prouszte potí. da 
je véksi tál szvetá z-zseleznicanii prevlecseu, toti máié znamenitoszti, 
ali one i déndenésnyi táksi oupravnici jeszteo, steri z-pámeti püsz- 
titi neszmimo.

Prouti orszacskim ino vármegyövszkim potam ka novejnio 
praviti, esi gli szó i té v-dvszta mejsztaj meszto kamna z-táksov 
zemlouv poszípane, z-stere bi sze zlelika cigel dao biti; ali n.ise 
veske ceszté szó tak zapüsztsene, kaj nyihove preliííde sztávc 
cslovek niti ncmore doliszpíszati. Pa kak zlelika sze dá ráz mi ti, kaj 
je zapflsztsenu sztáva oni potio, stere po odne vészi határi 
razídejo, nikoini nej rávno tak 11a kvár, kak one vészi mesztan- 
csarom.

(Ida polodelccs kákso sztvár k-od.iji pela vu varas, za volo la- 
goji potio sze nyerni koula pri vszákom sztopáji do náredi pográzs- 
dzsajo, i dokccs k-cíli pride, cslovek je z-inárliov vrét nateliko za- 
lehcaui i zmantráni, kaj esi za ta k-odaji nakányena dugoványa i to 
nájbougso cejno dobi, döook sze nyerni komaj placsa trűd i vrejmen, 
stero je z-prevozsnyouv tázapravo.

Nej je nacsi tou i teda, esi kűpec 11a pouvca meszto, domou 
vu nyegvo vész ide blágo küpüvat; ka on z-eejne doliztrga, v-tom 
je zagvflsno notri foringe prevísek, steroga nyerni pri vozsnyi la- 
goje potí zrokűjeo, i ka je vecs, 011 tüdi sztanovitno povej oiávci: 
„priátel nemorem vecs, dati za vasé blágo, vidite pout je lagoja, fo- 
ringa pa drága, ár prevozsnya nuidno i tezsko ide."

Ali etak, ali tak. te sziromák cslovek — kak je sega praviti — 
vídi szvoj kvár. Pa bi v-tom táli te vnogokrát szpomínyeni sziromák 
cslovek szobi mogo pomágati, esi bi scséo! Telko je tóga droubnoga 
kamna 11a vsze kraje, kaj ki Műro leliko z-zsnyim pregátili! Pro- 
bajte vértje vu cájti poprávlanya potio, povozi vasz eden vszáki pou- 
leg dttsne vejszti szvoj tál ponti od leta do leta, nej za drügoga 
volo, nego za szvoj lasztiven liaszek, i vasé lagoje potí nedovejdno 
tálejlinejo.

TÁECZA
E g y  pav(íka titkai.

(Életkép. „V. N.“ után.)
llo/.zátok a papot! —  szóla Kondoros Péter, a falu bírája, midőn 

egy este a disznótorból haza érkezvén, magát az ágyba dobta.
A lelki atya csakhamar ott termett Kondoros Péter ágyánál, tudako

zódván tőle, hogy mivel lehet szolgalatjára.
—  Tisztelendő atyám, — monda biró uram ő kelme, — én a májas 

hurkát nagvou szeretem, olyannyira, hogy boldogult apám uram — ki 
pedig okos és előrelátó ember volt - többször azt monda, hogy a hurka
evés lesz halálom oka. Boros komám uramnál ma disznótor volt s én e l
felejtkezvén apám uram intelmeiről, annyi hurkát ettem, hogy máris érzem 
—  a szörnyű halál közeledtét. Adja rám az utolsó keuetet!

— l)e  édes Ham, — elleuveti a pap, — igen sok ember van a világon, 
ki a májas hurkát szereti is, eszi is; de azért tudtommal még sem halt 
meg attól senki sem.

— Hát tudja, tisztelendő atyám, —  okoskodék Kondoros Péter biró 
uram, — végtére is mindegy, akár a guta, akár pedig a hurka üti meg az 
embert, egyszer mégis meg kell halnunk.

—  De hát miért nem hivat doktort? tanácsold a pap. —  hisz a dok
torok okos emberek, kik — bizonyos vagyok benne —  a hurkán is kifognak.

— Hiszen hivattam én doktort, — mondá Koudoros Péter.
— És?
__ És a doktor azt mondta, egyek kolbászt.
Az ur szolgája meglepetve nézett Kondorosra. Eleinte nem tudta el

képzelni, hogy találkozzék Aeszculap ivadékai közt olyan, ki betegét gu- 
nyolja. —  „Szeget szeggel*, - gondold magában; végtére is igaza van, 
ha igv cselekszik ; mert én magam is azt hiszem, hogy sokkal jobb volna, 
ha a doktor urak a latin konyha lóg leve s gyomorrontó csuszspáisza 
helyett háziszereket s különösen íogbagymás kolbászokat rendelnének a be
tegeknek.

Szkrivnoszti edne pároké.
(Zsivotopisz.)

Pripelajtemi popa fdühovuika) véli Kondoros Peter veski poglavár 
(richtar) gd.i je cukrát iz koliu domou priso iuo sze je v-posztelo vrgo.

Dfihovni ocsa hitro pridejo ino sze k-poszteli Koudoros Petra poszta- 
vijo, szpitavajócsi nyega - szkém morejo nyerni 11a szlüzsbo biti.

—  Postenyá vl’edni goszpoud ! právi Kondoros poglavár nyihove miloszti 
—  jász jéterne klobásze jáko rád mám, 11a teliko, da szó mi pokojni ocsa, 
ki pa szó szpameten i naprejvidócsi cslovik bili —  vecskrát to pravili • 
.110, tvoja színre pa zagvüsno klobásza bode.* — Pri mojem botri kiírni 
Borosi szó duesz koline meli, pa jász sze szpozábivsi z-opominanya mojega 
pokojuoga öcsé - -  teliko klobász szám jo, da zse zse csütim, ka de mi 
nirejti. - Naj mi polozsijo szvéto poszlednye mázanye !

__ Ja sziliek moj! — velijo dühovnik —  vnogo je lüdih 11a szvejti,
ki jéterna klobásze radi májo i jejo, ali ka bi sto za volo tóga mrejti mogo, 
to mi je  nezuáno.

Znájo posttiváni goszpód! — zacsno modrüvati Kondoros Peter biró 
uram — na szlednye vsze je edno, uaj koga guta vdári ali pa klobásza 
ednok pa cslovik li mrejti more.

A li zakoj pa po doktora ne poslete? velijo dühovnik — vem szó dok- 
torje szpametni mózsje, ki escse klubászo vsztráj zemejo.

—  Ja vem szem zse meo doktora. — No — kapa ? — Ja doktor szó 
mi pravili, naj li klobásze jeni. Szluga bozsi csüdovajócs gléda Kondoros 
Petra. —  Zaprva nezuajócsi ali je mogócse, da bi b'O Aeskulapov naszled- 
nik, ki sze z-betézsnika norca rédi. — A li pa „klin szklinom* szi miszli
__ ziijí hiti. da doktor prav má — vendar lii tak biígse bilo, esi bi 11a-
meszto té latinszke kiihinye zsúpé i ezuspaisza szkern szi cslovik szamo 
zsalódecz pokvari — domácse recsi 11a priliko sz-csesznekom paprikom pre- 
delane klobásze betezsuikom prepiszúvali.



cí:

• 'á lyog tulajokon

— Ka? . . . kertié tovább a pap.
Hurka az életem, burka a halálom; kolbászt éli nem eszem, feleié 

a meghalni készülő bíró.
A/, oki azzal az erős meggyőződéssel M az ik  la ágaiba, l,o.-v néhány 

.,ra mnlvo maghal s mágia j.. kedvet bir mutatni, s ít humorizál' az nem 
csak hogy nem rósz ember, hanem hozzá még — nagy bölcs is ’ 

Kitlöuben, aki a halál iránti félelmet az ember szivébe

A 1 enucí-ze! szói ii iiyÓLty- és élei ni,álról.
- I Jr. Is Hl; orvos nvoiuún ina: l.ntliár I’á] basonszeavesz. -

(Folytatás.)
A I v v v  g  « .

Még fontosabb annál, mit meguszünk az. mit belehelünk. Mig a friss ! 
levegőben mimlen életiivilvámilásunk j >1 folyik, addig a romlott levegő foneiu- 1 
zöje a görvélyes, sorvaszt,', és ideges bajoknak; a rósz levegő t. i. előninz- ! 
diljit a korcsnak képződését, mig a tiszta az ő élenytartalmával azokat szét- | 
rombolja.

Legnagyobb fontossággal bir azon levegő, nn*ly hálószobáinkban, illetve l 
ama lielyiségekben van. hol az ember életének körülbelül ugybarmad részét. tölti j 
ei. KI non bili-tő. mekkoriít vétenek ezen pont ellen. Számos hálószoba nem i 
má'. mint valóságos köliőF-szke ama nyavalyáknak, melyek az emberi ne- j 
unt pii-/.tilják. Ibilós/.obáül közönségesen a ház legrosszabb, leghidegebb, 
legsötétebb, talán legm-dvesebb s majdnem mindenkor legkisebb szobáját I 
választják az emberek : mert a jó, vagyis legjobb szobát teremnek használ- [ 
ják. hol szép bútoraik és szőnyegeiket mutogatják. Így hozza a megvakitott ; 
ember legfőbb javát, az egészséget hiúsága s tudatlanságának áldozatul; | 
mert sok betegségünk feltétlenül hálószoba-betegség. I)r Dock orvos állí
tása szerint Zürich városának koródájában a betegek többnyire nyitott ab
laki.ál alusznak s m< IIette igen jól érzik magukat. Félre tehát az éjjeli le
vegő iránti előítélettel; habár az némely posványos vidékeken meg van is 
romolva, nálunk mindenesetre százszorta jobb a hálószoba levegőjénél. Az 
ember azonban betett szájjal alndjék, mert betett szájjal aludni egészséges, 
mondja a példaszó.

A i i  ss |>.
Éppen oly dic ö szere egészségünk fentartása s betegségünk eloszlatá

sának a nap. „Az égi napfény a mi életünk- mondja M ilt/'-r, „azért há
lószobáinkba való behatolását ne gátoljuk, hegy ezek szárazuk s a levegő 

izséges Jegyen.*
.Sokan azonban, mivel elpuhiilt emberek, a naptól félnek; de ezen ul- 

hnltság is ke a í vesen iii'-gbosznlja magát bizonyos betegségek, mint sáp- 
, izom- és ideg-gyengeség, rósz emésztés, liibiís vérkeringés, csiíz stb. 

.lakjában. A nálunk szokásba vett nyári fürdők sok esetben, nevezetesen 
érszegéuység és gyengeségi állapotok, ideg- és tüdőbajoknál stb. igen ki
nő szolgálatot tesznek.

Azért mindenkor több-több levegőt és nap-fényt élvezzünk!
A  V í

\ iz-győgyniőd története túlér a legrégibb hajdankong. E cura, mely
i ■ -. ii egvoldaluságiínál fogva - gyakran háttérbe szorittotván, az

' in évti/edekben ismét szép fejlődésnek indult, s igen szép jövő vár reá, 
Különösen ha :.z életrendet, levegőt, mozgást stb. segédtársakul elfogadja.

A víznek tőhatása abban áll, hogy az idegrendszert iugerli, illetve erő
díti. a vérkeringést szabályozza, a lázt és gyuladást a melegség elvonása 
által legyőzi. Nemcsak a heveny, hanem az idült betegségeknél is kitűnő 
szolgálatot teszen a viz, miután hév-ingerével, melyet az idegekre gyakorol, 
majd ébiesztőleg, majd csillnpitólag hat. Hogy mily fontos a viz/eli orvos
lás legtöbb esetben, könnyű átlátni, ha meggondoljuk, mikép ez által a vér, 
a helyett, hogy a belső szervekben maradna, a test telszinére szólittatik ; a 
nedves melegség s gyenge dörzsölés által t. i. a számos apró bőrerecskék kitá
gulván, vérrel telnek meg, mi által a belső szervek megszabadittatuuk a tehertől.

(Vége küv.)

A trágyázásról.
(Folyt, és vége.)

A trágya minőségének megítélésénél •'» fokozatot különböztetünk meg, 
szerint lehet: fr is s , é r e t t  és t ú lé r e t t .  A túlérett trágya értéke vajmi 

csekély, mert itt már a vegyi-folyamat, t. i. az erjedés végbement, minek 
pedig igen fontos szerepe van a talaj physikai tulajdonságai uak megvál-

llogv mikor használjunk friss trágyát avagy érettet? fiigg a talaj phy
sikai összetételétől. Kötött talajokon legczélszeriibb a friss szalmástrágva al
kalmazási.. mert ez esetben a korhadául folyamat a talajban folyik le, miál- 
lal a talajt porhanyóvá teszi, s mintán minden szerves-anyag bomlásánál 
hő fejlődik ki. e szerint a talaj hőmérsékletét is emelni fogja.

Az érett trágya szalounás kinézésű, de még a szalmaszálak megkii- 
löuhöztelIndok: itt már a korhadad folyamat kezdetét vette 
be nem fejeződött. Használható a könnyebb lazutern
a használati értéke az előbbinél ennek nagyobb, a mennyiben a friss trágya 
halasa csak a _-ik és 15-ik évben nyilvánul föképeu, míg az érett trágya 
már az első évben eredményinél hat; de hatása nem terjed ki hosszú időre.

Nem kevés figyelmet érdemel ama körülmény sem, hogy a trágya 
mielőtt a szántóföldre kerülne, minő gondozásban részesül otthon? °

Gyakran láthatni, különösül! a földmivelés-osztálynál

nit.
oly

olajat és

becsempészte, az — az emberiség roszakarója volt. A haláltól nincs 
lelnünk, lusz-n a halál csak — az álom folytatása; pedig az álom 
-des, oly nagyon éd.* . . . .Legyetek igazéi,-tüek, -  szokta volt mobuu- 
gu t"1 Kondoros 1 elei- luró uram. — s ne féljetek a haláltól- hiszen tud
jatok. hogy a valódi éb t ama országban vau, melyről az Isten Ha oly el
ragadóan szólt.- - Kondoros e nyilatkozatából látjuk, ho<rv ő nem csak 
bölcs, hanem — egyszersmind vallásos is volt.

A pap látva, hogy ellenzése mitsem használ, elhozd a S2 
megkente Kondoros uram testét.

...... . orosmik. ngy látszott, az utolsó kenet jól esett m<
mosolygott. A/ii! .ni kis vártra magához hivatta tiiit.

U.tll.,.1-.- te gyerek, inouilá az atya l ’ali (iához Ka 
"taiva aicg fogok halai.

—  limai, ti hatni! nyafogott a l ’ali gyermek.
- N - nyaiogj. ha a. m a ilt  rá „z íj„.g ;  „ i n  az, aW ,  haláltól

meg,nol. Hallgass ram. Te jól tado.l, hagy ón tág.,1 - mióta boldogult
; “ ».va.l johb latra .......lartilt -  véghetetlaiiiil szeretteiéit ás a szánhat
kas/tatt reá. hogy szála,alfa vagyont szerezzek. Szereztem is. Ram. l'áriliim
ilnlt magi,‘ lati végrendelet....... melynek mása a I,Íróságnál vau. Tiz ezer
irtat ara tol,Ihöt,.kot házat hagyok reád. Azonban óa jól ismerlek s 
t lulom. hogy könnyelműbb gézengúz nincs a világnak náladnál. Különösen
»  ..... tyerskéket és azt az. átkozott kártyát szereted. — Pedig tadd mag,
hagy a alanyon.!,,, is. a k irtya is rontja az emher erkölescit. Esküdjél aia.T 
hagy kártyázni tühbé nem fogsz. (Vígé kör.)

Ivaktla niámn pmileg natúré zsivoti i mise zdrávje, 
kuk nájdnigsi kincs oburvatií

vékso tézsnoszfi :a poj'-jni0. je toll. 1 
áki cejli zsít. k nas

ka vii i szó
ié te-

Z r f ik .
o.l onoga, ka

pinio. Dókecs vu csrsztnom (frisnom) /rak . . .
csnsz ja le iinkviirjaai arák gliivua roflitelie. betegor. kakit zsajdao. 
i ,-iitaiasaoga tr|,l.ji,yi.; te lago.ji arák napmjponaíga bctogui.v vkornyava- 
nyu, dokecs t«» csíszti z-szvojim zdrzsttkom kiszluca nyihovi ki 
vanye razrűsi.

Xájvéksc tézsnoszti je on zrák, steri vu nasi szpálnicaj. tou je vu 
nicjsztaj jeszfe. gde cslovek szvojga zsítka szkoro elun tréfji tál ] 
Xevervan.) jp. kelko sz« vu utoj piknyi pregresí. Vuouge szpálnice szó piává 
mujszta pomora i lézsna gnezdá <>ui betugov, steri te cslovecsáns/.ki liánul 
opiisztsávajo. Za R/pálnico s/.i liidjé uávadno to nájzbozsnejso, nájinrzl.jso, 
nájkmicsn-jso, 1,-hko nájvlázsnejso i szkoro vszigdár to uájméuso hi/so odu- 
bo'réjo; ár to vékso i uájzdravejso liizso za szalouu DÜcnjo. gde szvoje lejpe 
bizsué onprave ino prusztrala kázsejo. Eták prineszé te oszlepnveni cslovek 
szvoj iiajdragsi kincs to zdrávje szvojoj práznoszti i nezuauoszti za áldov; 
ár vuogo betugov nasi iicgoridjáno szpálnice pozávajo napruj.

Dr. Dock vracsitel tou právi, kaj vu spitáli Zürich 
carszkom) b*-tezsnícke uavékse pri odprujtom oblouki szpíjo 
jáko hasznovito. Vkraj tak z-onov krívov mís/.cljov, kaj bi u(
1 ívi b io; esi rávno on vu nisterni mocsvarni krajínaj pokvarjeni jeszte. pri- 
nasz je vszugavejcs sztouknlt. zdravejsi, kak te szpálnicsni zrák. A li cslovek 
naj z-zaprejtimi vűsztami szpí, ár je  zaprej.imi vüsztami szpati zdravo, véli 
ta prílicsua rejcs.

(vu Svaj- 
tou nviin je 

zrák skod-

Kiívno tak dícsuno vrásztvo je  ohdrzsányi zdrávja i razgányauyi hetega 
to szunce. „Ta nebeszka szvetloszt szuuca je nas zsítek" véli Bul- 

tzer: „záto nyé z-nasi szpálnic vö ne zapérajmo, naj té szüsne iuo zrák vu 
nyih zdrav bode.*

A li v :ogo liidi szó. ,1a szó czárti podáni, sznuca vroucsi tráhov hojí; 
i tá zmékny un oszt sze hriiko zado neszt í vu forrni blejduice, szlaboszti mísk i 
csűtnicz, szlaboga prekűhanya, hűdé cirkulácie krvi. csújsza itv. Te prinasz 
návadue lejtésűé koupelice na in vuogokrát na velki haszek szlflzsijo, naimro 
vu malokrvnoszti iuo rzlaboszti. vu csűtnicsui iuo plöcsni betegaj itv.

Záto vszigdár vecs-vees zráka ino szuncsni tráhov vzsívajmo!
V  o  <1 a .

Mutoudus voudnoga vrácsunya goriszégne do tóga nájzdavnyejsega oajta; 
za volo szvoje nupopolnoszti vecskrát zavrzsen, sze je vu ti szlojdayi deive- 
tinnj lejt lépőn vöosznouvo, i uyega lejpa prisesztuoszt csáka, poszobuo esi 
zsivlcjnya réd, zrák, gihauye itv. kak pomocsníke k-szebi vzeme.

Vödé glavna moucs vu tóm sztojí, kaj mia rudovnoszt (-sütnie draszti, 
tou je  krepí. cirkuláció krvi regulejra. vroncsnico (vroncso trésliko) i ucj- 
tico po vkraj-jemáuyi vrocsíne dolipohíje. Nej li pri hitropretekoucsi. n«*go 
i pri dngotrpácsi hatagaj ja vada jáho haszuovito vrásztvo, da ona po draszt- 
11 ősz ti toploucse, stero na csűtnice oprávla, gde zbüdjuvno, gde pa vtisavuo 
szkazsűje szvojo moucs. Kak tézsno je z-vodouv vrácsenye vu nájvucs hete- 
gáj, toii sze zlehka dá pr-viditi, esi premiszlimo, kaj po uv-j ta krv, 
mcszto tóga. kaj bi v-znotrojsni orgánaj osztáuola, sze na zvöuojsnye tálo 
tujla pozové; ár sze po vlazsnoj toploucsi ino szlabom ribauyi te máié 1 ‘ 
zsilicse raztégnejo, z-krvjouv uapunijo i tak ti znotrujsui orgáni o,l I 
odszlobodíjo. (Kon. pride.)

no p r e z r e j l i .  
kaj prueti, stero

Od gnójidvi.
Troje-fule gnój sze locsi, nájmre: f r i s k i ,  z r e j l  

Prezrejli gnój je niálo vrejdnoszti, záto ár pri tóm zse m 
pruejuye pa zemla vu szebi vszegavejcs zselej.

Gda tnoremo friski ali zrejli gnój uiiezati? Tou od nasi nyív sztnji. 
Vu krapicsno ino ilojesno zemlo je  nájbolsi friski szlameni gnój, záto ka 
etaksi gnój na nyivi more prueti ino sztun tálom orátjo zemlo jáko prejko 
naprávi iuo da povszédik gde kaj prnej je k-tomi gvüsiia vrocsijnu potrujbuo, 
záto etaksi friski jirnécsi gnój nvive telikájse bole sztgrejva.

Z r e j l i  g n ó j  masziio vövijdi, ali záto escse szlamé bétevje itak leliko 
keb/iijenio, pri utóm guóji je zacsétek prnejnya zse vcsinyeui ali nej je escso 

ii. Etaksi gnój je  jáko pripraven za lezsejso zemlo ino je od fris-
3-je leto szvo 

ka etoga mocs ne trpij

doko
koga gnója
vökázse, zrejli gnoj pa taki prvo 
tak dugó kak szlamenoga friskoga gnója.

Nej málo delo je ua gnój gledoncs tou zuati, vu káksem rédi sze gnój 
szprávla prvle liki sze nyive vövozi. Vecs krát szpametüjemo poszebno 
pri páverszkom lüsztvi, ka je gnój po czujlom dvoriscsi tá razliicsani ali

N o? nadale pita diihovnik, ka pa te bó? No 
zsivlanye — klobásza je moja szmrt, zdaj zse

je bila moji 
jo  klobásze, pravi

Kondoros Kiró uram ■— ino sze k-szmrti priprávla.
— Táksi cslovik, ki szí v-posztelo lézse sz-tem mocsnim mislenyom, 

da nyerni je  za neke vöre nirejti, pa je  denok vészeli i sálivi, je nej szamo 
nej la gojen cslovik. nego je  escse szpanieten cslovik i moder.

Ar. ki je  sznirtiio boja/.livoszt v-cslovekovo szrce veejpo oprviin, je bio 
ueprijátel cslovesztva, szmrti sze uemamo kaj bojati ár je  szmrt Szamo ua- 
daljávanye szpánya —  a szpánye je szlatko, ja tak jáko szlatko.

„Hodite pravicsni* — pravo je Kondoros Petur, pa sze nebojte szmrti, 
znájte, da právo zsivlunye tani, gde naui je szin bozsi zsivleuye nájdti

U  tóga vidimo, da ja nas 1‘at.r nej k o u o  móder nego i voren cslo- 
vik bio.

Dfihovnih videvsi, da sy.prejcsanye nihaj nchászni, —  z-szvetim oli- 
jimi pounízsc t.'ln Ivotldoros Páter aroma. — Zdai sze je tak zdelo

.!« ......... ; ; .........<__________ i i  J . v
telő Ko

Vtri. tla nyerni jc szvóto mítzunyc doljro djalti. zácseo sze je szlatko 
hiivnli. — A za krátek csasz pa k-szebi pozové Havaiéira szilfa l ’avla.

— Csrii l‘s ll “ tője! yeli ocsa szvojemi sziui. Jász za nckc minute

zacseo je Palek kiinczkati. 
mi úti, norcsek, zderé sze te sztári; — ne- 

zmrti boji. —  Poszlühsaj méné. — Ti znas, da 
SZU... tebu 0,1 tiszti niao, kak je pokojna mati sze vbógsi kraj odszulila, 
vszigi.iir liibo 11.0 ta llihav nm prisziljiivnla t.b i kaj priprnviti. l’a szem 
tudi s/pravo moj szin! — Pod blazinov nájdes moj tustament, moje szkrádnyo 
porocsilo — udno glihno pa je  pri biroviji szhranyeuo. Duszét juzér vrud- 
noszti zemelszko poszcsztvo i vesz lírám tebi niliáni. A li jász tebé dobro 
póznám, da szí mai,, vrejden, da nuga na szvejti bole nesztauovituoga cslo- 
veka kak szí ti. Poszébno zsen.szke pa kárte rád más. Pa vondar nu pozábi, 
da zseuszke pa karte pokvarijo cslovekovo cseduoszt i jákoszt. -  l ’ riszégni 
mi, da sze nebos kártao vecs. (Konecz prídc).

— Hmm -  Ili
—  Nekiinczkaj, 

volun cslovik ja ki 
szem tebé od tisz t



!\|*IIV Veszt-
l'- 'iig  l»v.

ni "omlóivá in *g azt, hogy 
pénzt; ni. rr ezáltal jelentékeny trá-

tr iirva eyész udvarban szétszórva vagv promo]volihan hever, kitevő a ló " 
kÍM . ■- j* •! lí«,k általi ki! ign/tat,is i ik. iiiiali.il j "'l••ut.ék»*„v vesztes -get s
v.'.l ••r!  ̂ |,a 1. -:] 11 a z esözési idlszak. akkor p-.|ig levezető árk
ásnak i'iin -k i drága lének az elvezetésére 
ezen elj.ir ->:.i sajat zsebéből dobj* k
gyatoke 11. i y v<■- z»*n<í1 ►?»•*, no lv t-'kedús kamatot lio/.liatna.

A / lii trágyázás keie.siibé elterj- dt ; a még ki nem zsarolt talajokon 
kitűnő szol" : 1  ltot tesz.

li':l !" !' :r a melyen gyökerező növények. mint pl. a cmbehnr. 
l>ükkó:-\ I <‘ . i ~ • nn Iy irvökiTZftii<di közűi a tatárka s az őszi ro/.s is 
használható. A választott növény, a szerint a mint őszi vagy tavaszi, a 
töldii vetem,•■nynyel egy időin n vcttrttik el s mielőtt még a magképzödés 
beállott volna, jő nelié/. sima hengerrel lehengere/.tetik s alászántatik. Ha
tás abban nyilvánul, hogy a harmatgvökerek n iélvn behatva a talaj als.íbb 
rétegébe is. a talaj jártál.':k tápszer-készletét felhozva átliasonittatik s az 
utálnia k"%e|ke/o n• v.•:iy11■ k kés/, állapotban szolgáltatja át; de a talajnak 
iolytonos h.-árny ék olása által az jobban beéredik s fellazul.

Mesterséges trágyák leginkább feíűltrágyázásra használtatnak főleg 
kertészetekben, hol rögtöni hatásra vm  szükség; ezenkívül ott. hol a talaj 
valamely t;.palkatri‘.-zlieii szegény. A mesterséges trágyák lehetnek gyári
lag előállították; ilyenek: a hal-guanó. siiperpho<,phorát, csoutliszt; az ás- 
vílnyoiszágből valók közül nevezetesebb fősz (gypsz) mész, konyhasó stb.

\égr".etfil felemlítem még a hig-trágyát. mely nem egyéb, mint a trá
gyáié. M 
k> II vízzel

ónba agában véve igen maró hatású, f»0 ’ százalékra fel 
'"kább csak rétek s kaszálók trágyázásánál nyer al

kalmazást. melynek keresztülvitele legc/.élszerübbeu télen vagy kora tavasz-
S/al történik 

Meg k, 
szabad mé|v

1'* ’ ’ n gveziieni még. hogy az istálló-trágya alászántását sohasem 
-v*‘'1 ' '/közölni; mert az által az altalaj s nem a felső) réteg já

rni tátink. de egyuttal a levegőt, mely mint ismeretes, minden korhadásnál 
iontos szerepet játszik — a trágyától elzárnék.

BABOS JENŐ, oki. gazdúsz.

Helyi és vidéki liirek.
—  L a p u n k  t íp r i l  M  t jé v e l  a I I i h  évneyyedhe lépvén, tisz

tele, tel k é r jék  azon tiszt f i t  e/n fizetőinket, akiknek előfizetése n iárczius  
hó i rij<‘i r l  le jár, annak kellő oláhon való szives megujitása- és a 
hátralékoknak mielőbb leendő beküldésére, hoyy a lapok kellő menny i- 
seyeben való tt ja  altatása és szétküldésében fennakadás ne történjen.

. i  a s n ie jr je i  t a a i l ó t e M í i l e i  azon szándékból, hogy minden
népnév »■]esi eszközt vagy annak tokozatát, minőségét vagy akár a népneve
l ő  !,,'vaor;it képezhető anyagot v. tárgyat múzeumban összeállítson, kebeléből 
megbízott néhány tanítót, gyüjt-nének annak czéljára. Nagy feladat az, puszta 
•ezzel gviijteni ott. Ind az ember mit sem tud. Ismervén azonban Vasmegye, 
e *i oiioseu ..Muraszombat es vidéke* érdemes és a tan ügy iránt mindig 

nemesül viselkedő^ közönségének jó indulatát, könyörgöm: méltóztassanak e 
cze ra adakozni. El tógád az egylet bármily ásván v. növénygyűjteményt vagy 
akar pe danyt, fagyiijteményt, bármily régi tankönyvet, nemkülönben leg
újabb irodalmi terméket. Szóval elfogad a múlt és jelen tanügybe vágó esz- 
o»z anyagot, azt lapjában - .Tanügyi Érte8Ítö*-beu — nyugtázza. E b. la
pok olvasóit pedig ennek hasábjai,, is. Gyűjt pedig: Sl-bieli lgnácz tanító ur 
. ur.iszom ).it >an, Adamovich l ’al tanító Tiirkéu. Es e lapok szerkesztősége 
IS Igen szívesen küld n ml-Itetési helyére e czélu küldeményeket. Nagyér
demű közönség! támogassák ez ügyet! Önök érdeme. A. Í\

* niiir.-&*zom l>ní i p o v la  vezetője Dienstenhergor Kálmán posta
mester dollár Pál postatelügyelő által niárczius 21-én és következő napokon 
telje.Mfett hivatc’-vizsgálat szerint, a kezelése alatti posta pénzekből D l53 
Htot elsikkasztott. A sikkasztást vádlott még múlt évben kezdette, és 
(sak az által volt képes mindeddig palástolni, mert az elsikkasztott össze
gekre vonatkozó számadási tételeket meghamisította. — Dienstenherger a 
li iva tál vizsgálat befejezte előtt márezius 22-én reggel a bíróságnál önként 
jelentkezett, a hol kihallgattatván, ellenében a vizsgálati fogság elrendelve lett.

~~ <» !•■*»* A g g j  ö l é s i  képviM dv^V iM aM ZW ikal, amenynyiben a
valasz1 ok névjegyzéke minden május hó első felében összeállittiitik, ideje
korán figyel in ezt etjük, hogy akik múlt évi adóhátralékaikat f. évi ápril hő 
l.i- !g  le nem fizetik, a lajstromból kihagyatunk; a minek azután az a hát
rányos következménye les/, hogy az esetleg bekövetkezhető választásoknál 
választási jogukat nem érvényesíthetik.
.... , jEos'úii. A múlt \ásár alkalmával Ilodossv .Mihály szomhathclvi rő- 
los kereskedőtől ismeretlen lettes ál al egy éltékes lópokrócz lón eltulajdo- 
mtva a mely feljelentés folytán Knész Istvánnál megtaláltatott. —  Hogyan 
került ezen pokróc/ ide, azt a vizsgálat lesz hivatva kideríteni.

iíSejóu  sokan különféle ojtóviaszkot használnak; 
a iöldet is igen használja a köznép, és ezzel mily lassú a munka; — itt em
lítem a magam készítette módot, mikép készítem én az ojtó-viaszt. Veszek 
1 rész közönséges gyantát a mint a fán van. felolvasztom kis bögrében, , 
adok hozzá ugyan annyi közönséges viaszt.— ha forr: öntök hozzá valami I 
kevés (petróleum) kőolajt, jól felkeverve hideg vízbe öntöm és rudakká gyű- j 
rom, papírba göngyölöm, használom. Ujjamat sem szennyezi, nincs mit fél- | 
nem, hogy forrón kennem fel a fára. Olcsó, viz lenem mossa. Jó az ojtrányt 
közönséges papírral némileg begöngyölni. Petroleum miatt a méhek sem 
hordjak el a gyántás viaszt. . A. P.

3 3 i i r a * z o m E » ; i f 188-5. év mártius hó 23-ik napján tartott 
országos marhavásáron felhajtatott 256 db. tehén, 265 pár ökör, 7‘J db. 
iiszo. -!.i db. bika, 65 pár tinó, összesen 1230 db; melyek nagyobb része 
eladatott. I- igyelim-/.tétnek a lótulajdouosok, hogy eladni szándékolt lo- 1
vaikat a muraszombati vásárra hajtsák, mivel lővevó sok jött. de sajnos, lo- j 
vak pedig a vásáron nem lévén, a lókereskedők kénytelenek voltak házról házra 
menni lovakat vásárolni. lí. J.

. n ó m a  im »g ).zA 2 ;ii!ilo f I .  Puczinczon egy fiatal legény esés
fo ly tán ,— mely egy pár évvel ezelőtt történt — teljesen szőtalau lett, 
olyannyira, hogy ötét teljesen némának tartották. — Foíyó hő 25-én virra- 
<lora teljesen tiszta hanggal beszélt szüleihez — a kik az ismeretlen han
got hallván, azonnal gyertyát gyújtottak, mert idegent sejtettek; — nagy 
örömükre látják, hogy néma fiuk szólalt meg. —  Az ifjn legény beszéli 
most. hogy azt álmodta volna, mikép faolajt igvék s meggyógyul; ő ezt 
megtette s csakugyan visszanyerte beszélő-tehetségét.

— Oiigjilkossiíp. (ier^ár Anna, tótkercszturi koldusáé, ki már két ízben mostoha 
sor-a miatt öngyilkossági ki erletet tett, de inindannviszor abban inegakadályoztatott, - 
*• e. márezius 2 • én egy kínba ugrott és abba bele is balt.

. Sorsjegy.hamisítás. A hamis sorsjegyek gyártása kezd újabban jó keresetté
vulni. Már meg a l ’- esben rendezett „Arinen-l.otterie- lon.i aranyos főnyereményét vették 
tel hamisított sorsjegvgyel a budapesti nemzeti banknál, bizonyos Wunder József privi- 
{tvei lakos tegnap beküldött Pécsbe egy sorsjegyet, a mely a főnyeremény számát viselte 
s kerte az luoo arany kifizetését. Minthogy az már egyszer kifizettetett, utána néztek, s 
kiderült, hogy a sorsjegy h Hiúsított volt. Most keresik a hamisítót.

A lsó -Ss .ö l jB oJ i-m iirn s/ .o iiiiio li országút 'J. kiménél, annál a nagy 
hegynél időszaki források törnek tavaszszal ki, 1— 2 lábujjra süpped ilyen-

|M na 1-ilpoj KtnuU irzsij <r,l,. K.a szne'g nli -dezscs polaj; >Zro;- vole Ii-lika 
i • "P'-re ino esi escse nu t;> neszrecsini m íl-jny<* prijdemo ka gda na dvoriscsi 
I doszta gn.ijsnic/e mámo te ny«»ii no edniMii árk; lipou vö na viliczo nnpe- 
j lainv iiio | ászt jmo eto néjdrag o zsupo pi.| zkoga ver ztva. g<la sz.i vnogi 

ne/,m.js/.li ka vti sztém t lom vérsztva nij-lingso Iliászt tá pííscsa ino tak 
| sznm -s/.i be ino szvoje uvive na mk-ij sz.právla.

/ len  a g  n o j : d e v je va nasoj krnjiui escsc nej jáko domá csigli 
j vu szrejdnyi zemláj jái.o lejpi baszok prines/é.

z-a z.eléuo giiOjidev je prinasz, náj pripravuejsa gralinvka ino zsito.stero 
sze ali na protulejtje nli vjeszén tá posz-dia ino prvle liki vu zrnye ide 

j sze more zsnudiiitn valekom dolpoválati ino taki podoiati. Haszek sz.e vu tóm 
kázse, ka etaksa zeni la globoko prlika grata ino záto ka je  vszigdár ob- 
széucsaiio sze zeuila od v.-ze tiavine oesijs/.ti.

Irstva gnój, sz.e náj hole zgor-ij na toronyé obrácsa. poszebno pri gred- 
iioin. gde ü hitro trbej pomágati. ali gde uvive nemijo vu szobi vsze tiszte 
lasztivnosz.ti. stere dober rod zselej. Trstva gnóji sz.o éti: ribji gnój. koszt- 
naniela. gipsz, vápen. szol i. t. d.

Nnsz.lejdnye morém éti escse naprojprineszti razid- ni gnój, stero je nej 
drüjgo kuk g'Kijsnicza. Nego da je ona vu sz.ebi jáko grizécsa ino zsgécsa 
sztvar záto pol vödé inoremo zsnyov zmejsati ino pos/.i bno na koséi ino nyo 
razlejvati náj pravej vu ziinszkom ali rám m protolejsnyem vrejnieui.

Escse na edno morém verte oponiijuati, iníjinre nuj gnój nigd.ir globoko 
nepod ívajo, z ito naj zgornyo nej szpodnyo zemlo poprávlnjo ino uaj zráko steri 
je prenyenoszti gmíja tak jáko potr-jben od gnőja vkraj uezapréjo ino nyega 
pred zrakom neszkrijvujo. BABOS JENŐ, oki. gazdúsz.'

Doinácsi i z-iiinszki glászi.
— Na,sí n ov in  p e rv i je r ta o  velkofja trővna  (á p rila ) dő li 

pretecse i  zacsnc sze te d rü  j i  f e r ta o ;  záto oproszimo one postene 
cstenydre, steriui naprcjp laesnlo ete meszecz szlcdnyi dén d ő li p re - 
fecsc. na j on i vn  dosztojnom vrem en i naprejplacsülo ponovijo. nej ka 
hi novin stainpanyc i  vöposilanifc zamiídnoszt terpelo.

V a K V iir in c jt jö v a  v u c s i t c l iK  «3rü'/.’-<23>:i je  dokoucsala. ka vu 
vcsenyá delo szlísajouesa blágo i knige sztarins/.ke vkiip poiszkati i ona vu 
múzeum j olozsiti scséjo. Eto je mmiogouc.se z-püsztnimi rokami vkiip po
iszkati. gda cslovek nancs z i otakse delo i blágo nevej. — Póznámo olier- 
toga Muraszombat krajine mes/.taiicsare vu tóm, kaj sze pri viicsécsem deli 
vszigdár z-nemcskim szrdezora oponásajo; — gori je  npros/imo naj etaksogi 
hlága kak náj vecs vkiip jioiscsejo pri szvoji sztauoj i naj je na to 
czíl preg poroucsijo. Drüzsdba z-radoszt.jov vzeine kakse sté vu náraszi ko- 
piistja blágo i delo — ali zívjzani lejsz. solszke knige sztarinszke, s/.tariu- 
szkoga i zdásnyega vrejmena k-vucsécsemi s/.tani szlisajoucse skér i drügofélo 
blágo. Ono prejg dáno delo sze j>o .Tanügyi Értesítő* telikáj po éti novináj 
zahváli. \ kiip pobérajo etakse blágo i delo vu nasoj krnjiui Slebich Ignács 
vucsitel vu Muraszombat-i, Adamovich Pál vucsitel v-Tiirke, telikáj brodi- 
telsztvo ete novin z-dovolnim szrdezom odpnsle na nieszto notriposzlána d«da.

—  I H o i t s i l E í á i n i a a i  z-Szobote postamester je, —  kak 
sze fou od Sohár Pál postainspektora ohdrzsánom vizsgálati vöpokázalo — 
3153 rauiski pej néz od poste na szvoj sztran ponüezo. Tou je zse preminou- 
cso leto zacsno, i je  szamo záto mogo tak dugó szkrivati, ka je  na t«; za 
szvoj sztran ponftezane pejneze gledoucs hamicsen rácson napravo. Uiensten- 
berger sze pri birovije szán glászo, gde szó ga vcsaszi obdrzsali.

- \*/ .i t is z t i ,  steri na ors/.ácskc követe zbéranye jr.s (votnm) májo, 
esi szó na laius/ko leto pore/.io duz.sni, szn nyin na zuáuye dá, ka naj to 
sztarino do lő-toga velkoga trávna szpunijo, ár steri prejk tóga dnéva duz.sni 
osztánejo, tiszti szvoj jus i votnm na prisesztno leto zgibijo.

iw m a js z l v o .  Pmninoucso szenye je  od Hodossy Mihálya Szom- 
bathelyszkoga trscza eilen drági pokrouvecz od ne poznanoga tou vaja vkrád- 
nyeni, steri pakrouvecz sze pri Knész Stevaui gori najso. Kak je tej pakiou- 
vecz sze priso, tou de sze szledkar kázalo.

— T ű  j e  l i i p  i l r e v j e  v-czeplejnye; pri sterom deli sze vnogeféle 
vouszk niieza — escse i znájvéksi tao zemlou uücz.a, stero je jáko prevecs 
miidno delo. Éti vám odpiseni z-kaksiin vouszkam obmázsein moje liiscsine 
i v-czepancze. Kiipiin eden tao szmolé (dőli z-borovjá pobráno) ono polozsini 
v-panevezo i demo k-ezoj g li telko voszká — pri projezi ga odtopim — 
vlejém gda je raztopleno malo petrolioma, (nli kanieui öli) dobro vkiip 
zgoiiim, i vu inrzlo vodo vlejém, odnut vö zeniem i na stangicza ga vkiip 
zváloni, okouli nyega papér za siicseiu, naj sze na roké nelové i tak z-onim 
voszkam namázsem notri vejkiczo, i esi za dobro szpoznain, escse perlávov 
czapiezov ali z-papéram notri povijem. - -  Petroleum (kameni öli) je záto 
dobro notri vlejvati, ár té sziurdécsi vouszk v-cselé neodneszéjo i mravlé 
ga ne zlüscsijo.

—  V -S / o h o t i 1885. leta mártiusa 23-toga dnéva obdrzsánom orszács-
kom zsivins/.kom szenyi je rozsene márhe bilou prignáue 256 kráv, 265 pá- 
rov gytinezov, 79 telicz, 35 bikouv, 79 párov teocsicsov, vsze vköper 1230 
falátov je liilo prignáno, niedtejmi zveksine sze je zoudalo, ali tou je csiida 
vrejduo, ka je kojuszkin vértom zse eden krat naznánye bilou dáno, ka bi 
naj na szobocsko szenye za odajo valón konye prignali, ali tou szó pozá- 
bili. Kojnszki kiipezov je doszta prislo. pa konyouv je nej bilou, ka szó tej 
küpc/.i prisziljeni bilij od liizse do hizse idti konye küpűvat. B. J.

I . l i n  i io j in i  j e  o d g o u v o r o .  V-Püczonczi eden mladanécz zso 
vecs lejt nej znao gúcsati, ár je nyerni po cduoin szpodáji récs z-bejgnola. 
Ovi dén edno titro pred zorjom nyegovi roditelje liiczki glász zaszlísijo i 
onoj vuzsgéjo poszvejt z-velikiin veszeljom várajo, ka uyibov szia glas/.no 
gúcsati zuá. — Kak te mladenecz szem zdnj práva, ka sze nyerni tou s/.e- 
úyalo, naj dreveni nli pijéj i odzdrávi. —  Éto jc  on probao i k-glászi jo 
prisao, radoszt je tnod vsze rodbenov.

— Xaleányé. Gcrtfar Anna petlarcza z-Krizsovecz (Tótkeresztur) sze je zse dvákrát 
jiouleft szvoje sziromaske sztáve zapraviti stela, ali vszigdár je odvrnyena — niáloga trávna 
22. dnéva je ona ui eden sztüdonécz szkoucsila i tani sze je zalejala.

— Nej duire szó zacsnoli prepisz narájati ti sorsjegy. Wunder József z-Privigyc je 
tak imenüvane „Armen-Lotterie* edno znamenyko notri jiosz.lao v-|{ei > vu 1000 zláti gvina
- i proszo je 100(1 /.lati vö plácsaii. — 1-iki gda je  pa zse ou prvi gvinn vö plácsaui bio, 
preglejüjejo znamenke i poznali szó. kaj je notri poszlana znamenka bamisna bila.

— O il S/.öliaökn «lo  ^/.o3»ot«‘ potéguyenoj orszacskaj czeszti pri 9-toni 
klmeter pri velkom brejgi na szprotolejtje vszigdár vretine gór pridejo jeli 
bi nebi mogoucse bilo ona prepis/.teti esi na zgoriiyem kráji 1— 2 suja glo- 
boki sánecz szkopali — ár sze tani kolo doszta krát 2—3 suje pogrozí. —• 
Csi bi ono pont dőli narédili —  ah! kak bi sze lejko vozili escsc utbiz- 
tosje i vármegyövszki inzselerje.

T ű r l io  v é fiz i (Trtkovi) v u e zU é . Ete mejszecz 16-ga pri szvet- 
lom dnévi na niarofi zse dve leti 1 prászecz odneszo, ali nej szó nyerni mogli 
do skramblov széguoti. Gycginsz.ki Ferenc/, árendás íuarofa csi glih kaj sz.o 
za nyim szledili szó szlejd zgübili. -— Kak je tou kaj právilo no naredejo 
naj bi sze cta nevarna sztvár sztrejliila. — Jali. zná bidti záto ár szó 
v-goszpodszkom lougi z-drzsáva? — Zse nancs solárje v-soulo novBpajo idti.
—  Csi sze etaksa sztvár tani gori szpouva -  jeli je nej nevaruoszt na tak raz-
lücsani hizs sztaluikc? Dokonesati bi trbelo. A. 1‘.



kor íi kocsi kereke abba. Nem lehetne ezen segiteui az által, hogy felső I 
oldali árkot 2—3 lábnvira kim •lyit«-m*k ? -  Ha azt az utat ott a völgyön . 
Vezetné valaki, d>* kényei nos közlekedés volna! Tálán lehetne? I

- F a rk a s a it  'AT irká ii. Folyó hó lG-án világos nappal tfirkei 
majorban már 2 éve garázdálkodó farkas 4 drl*. malaczot hordott el és 
csak szőrét körmét találták a közel erdőben, (lyeginszky , Fcrenez bérlő ur 
több ízben űzőbe vette, de nyomát veszték. Különös, hogy a törvény ily sok 
kárt okozó fene vadra nem alkalmaztatik. Talán mert uradalmi erdőkben 
vau?! A tankötelesek sem télen sem nyáron nem mernek menni az iskolába. 
11a elszap íródnék, nem-e volna e szórványos vidékre baj ? Elejét kellene v nni.

H á r o m  h u s ié i  «*K.v H a jio n . Az idén ugyancsak megünne
peljük a husvét szent ünnepét. Egy napra három vallásfelekezet husvétja 
esik: a mienk, a görögöké és a zsidóké. Ez utóbbiaké f. hó 30-án kezdő
dik, de minthogy 8 napig tart, ápril G-ika beleesik. Lesz hát vigság ál
talános, ha az idő kedvezni fog neki!!

AIsó-1'iilvnii múlt csütörtökön délután, amikor épen oly dü'iös szélvész uralgott, 
egy ottani lakos háza kigyulladt é> a lángok oly gyorsan csapkodtak házról-házra, hogy 
rövid idő múlva 30 ház lett a lángok martalékává. A kőszegi tűzoltók is segítségükre 
siettek, de befogni való lovakat mindjárt nem kaphatván, mire ilyenek kerültek, hiába tá- | 
radtak a kéthelyi dombig, ott csak azt vehették észre, hogy hiába sietnek már most, mi
vel már késő volt, így hát visszafordultak.

— Ló-betegség. Kalocsai András tápió-szt.-mártoni 21 éves nős kocsison nemrég 
egy különös betegség ütött ki, melyet eleinte nagyobb fokú náthának hittek. A haj azon
ban mind veszélyesebb jelleget öltött. Krajcsik pestmegyei főorvos legutóbbi köru'ja al
kalmával megtekintette a beteget s konstatálta, hogy a szegény ember lovaitól megkapta 
a járványos takonykor betegséget A főorvos rendeletére a kocsist azonnal beszállították 
a fővárosba s itt a barak-kórházban helyezték el. Ezen betegségnek emberre való átszár- 
inazá-a a legritkább esetek köze tartozik.

I j  Nagy fa Ívé n (rzt-.-gottbárdi járás) f. márezius lG-ikáu
új postahivatal lépett életbe; Börönd község pedig f. hó G-áu kapott posta
hivatal t.

—  Megölte a „Tauglieh !•• Megrendítő eset történt a Kis-Jenön működő sorozó bi
zottság előtt. Egy fiatal embert vezettek elő, kit, mikor az orvo-ok megvizsgálták, alkal
masnak találtak. Alig ejté ki az njonezozó főorvos a „tauglich“ szót, e fiatal ember min
den hang nélkül a földre zuhant és azonnal haha terült, el a padlón: szöszéi büdös érte.
— Váljon a félelem ölte-e meg, vagy a szive nem birt elszakadni valakitől? — Ki tudja?

— egyesület alakult Pancsován „táromon 
Dezső* név alatt. A mint látjuk, másutt is fáradnak kedves hazánk szép 
nyelvének terjesztése körül. Isten áldása kisérje fáradozásaikat!

— Lapunk k iadóh iva ta lában  megrendelhetők N em en - 
etek .7 nagyliirfl gyártmányai jutányos áron. Az árjegyzék kiadóhi
vatalunkban megtekint hetük.

— SÍHg.var i a i l i t ló  jelent meg Dohnál Pétertől, a kőszegi kath. 
templom orgonistájától, kinek kiváló zenei tehetségéről már oly sok-zor volt 
alkalmunk meggyőződhetni. Az induló „Apollo* cziinü zene folyóiratban je
lent meg először, hol nagy tetszést aratott és jelenleg külön kiadásban 30 
kiért Leitner N. zenemű kereskedésében Kőszegen kapható. Ajánljuk zene
kedvelőink figyelmébe.

— József föhrrrzog. ki mindenkor igyekszik nemzetünk kulturális érdekeit előmoz
dítani, rendkívüli s eddig páratlan elismerésben s kitüntetésben részesített egy deiék, 
szorgalmas iparost, nagylucsü találmányáért. Ez a szorgalmas, eszes, keresztény gyáros 
ki a főváros magyarosodásának is egyik buzgó előmozdítója Nemenesok Jakab, kihez Jó
zsef foherezog a következő magas eli.-merést intézte: „Nemenősek J. urnák Budapesten. 
Ezennel bizonyítom, hogy saját gyártmánya fekete bórkenőoe a tőherczegi istállók ré- j 
szére szállittatik és általam lószerszámok ló-kenésére használtatni elrendeltetvén, minded
dig jó sikerrel alkalmasnak bizonyult. Iveit Alcsuthon Mb. Kiíró Nyáry tábornok. Ne- 
mencsek gyártmányait kitüntette még a földniivelésügyuiiniszter, a tüt. honvéd zászlóalj ke
zelő bizottsága, gr. Telekv <iyilla. gr. 8zápáry (íéza, gr. Károlyi Gyula, Angyelics G. pát
riárka és többen. — Nemencsek J. gyártmányainak egy lelkiismeretes gazda házából sem 
volna szabad hiányozniuk. A megrendelők ügyeimébe ajánljuk Neinencsek J. mai számunk
ban levő hirdetését.

CSARNOK
A r á g a l o m n a k . . .

A rágalomnak éjszakáját élem Sok ellenség emelte rám kezét, de —
És ez éj oly bosszú, oly sötét ; . . . 
Jöbet-u még mentő sajka értem . . .
Vagy hajóm a czéluál törne s zé t? !------

ltágalom volt s milyen rágalom volt ! 
Vágyaimnak most sötét egén,
Uh de akkor volt bitem, s reményem 
S teljesülve is lett a remény. -

Más vihart is láttam ennél én m ég------
8 türelemmel — de legyőztem a z t ;
Most romokban áll a bit, s reményem 
Keni igér virulni uj tavaszt. —

Nem tudott a sárim tiprani;
Volt erőin, mert ellen állt előttem !
Nem tudok most . . . csak sóhajtani! —

Türelemmel hajtom hátamat a — 
Rágalom a c korbácsa alá :
8 j.it tes: o az -.al. ki szemeimből 
A véres í ö ínyek árját sujtolá. —

A rágalomnak éjszakáját élem,
Még a lég is ezzel van tele . . .
De majd ha törve loeud türelmein szála 
I.esz éltemnek derűs reggele! —

......
Szerkesztői üzenetek.

K. J. urnák M. Köszönjük hozni fogjuk. I „  I. Dárkócz. A rővidebb hir nem 
közölhető. — l’erkus J. A mint látom a versírás nem mestersége — nem közölhető. — 
!'• S. úrnak Szombathely. Sajnálom, hogy levele elkésve érkezett, a mint látta, egyes pont
jai fel lettek véve. 11a lehet, úgy kérem kér. s in teljesítését.

NT yilttér.*)

A „G O'N D Ü 2 Ö“
szépirodalmi hetilap

f. évi ápril hó elsejével harmadik évnegyedébe lép és rövid fennállása óta rendkívül dús 
és változatos tartalmánál fogva oly pártolásnak örvend, mely az irodalom terén valóban 
páratlanul áll hazánkban.

A „Gondiizö* erkölcsöt nemesitő és lelket művelő, érdekfeszitő és gondokat űző ol
vasmányaival kimerithetlen tárházat képez családok és egyesek számára-

A „Gondn/o* munkatársai : I 1. Szotlunáry Kiírni;/, Tolnai I.ajot, Komáét)/ Jötte/, 
Kitt Jö-trf. Maryitay Jlezsö, Mikszáth Kálmán, Szana Tanul*, Tóth Emi re. Vértesi A mohi, 
Kazár Emil, Ej*:ül i Károly, Kmlriiili Sámlor, llaliizt Sámlor, Ilóhátuly tlyiizö, Erem József, 
/Icalnl'i r Lajos, Sziklai/ János, lleriezky dyrlo, l'iihíi/i/i l.njos, I.éroy Sámlor, stíl. Stb.

A „Gnndiizö- további megkezdte -Á grnuátkövcs asszony. Mariit!  E. világbirü 
regényének közlését egyedül jogosított magyar fordításban, mely regény egyszerre hat 
liyo'vou jelenik ineg.

Végre pedig örvendve emlitjűk meg, hogy Jókai Mór és llenirxkyné llojza Lenke 
koszorús Íróink ígéretét bírjuk, hogy a „Gniidiizö" számára Írni fognak, miáltal olv kel
lemes helyzetbe jutottunk, hogy hazánk irodalmi kitűnőségeit csoportosítsuk lapunk körül.

A „Gond űző** megjeleli minden vasárnap 3 '.  Ívnyi tanulómmal és ára a kármentes 
szétküldéssel együtt negyedévre csak I írt. őt) kr., félévre 3 frt.

Mutatvány számmal mindenkinek szívósén szolgálunk ingyen és bér ment ve, ki 
o végett hozzánk fordul.

Az előfizetési pénzek legczélszerUhhen postautalványnyal a „Gondűző- kiadóhivata
lához küldendők. Székely A ladár,

a „G o ii d ii z ét- kiadó-tulajdonosa Iiuda- 
(21. 3 —2) pesten, doh-uteza 14.

* )  E rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget a Szcrk.

Letosz dönok obszlű/.sino te hla-— T í ’ i j é  v ü z i i i i  n a  é t ien  ............... - , . . ,
zseni vüzenszki s/vétek. ár tó szvét-k tn j vör vadluvuuye ravnok na eden 
dón s/.pádne. szvetili do krscseniki, sztnro-vorczi í Mid óvja. Zsidovje do 
ti áj liole szretili. ár uyov szvétek 8 dnévov trpí. Csi vrejmeu dopiszti, bode

0,CS1' - s ” p ,* v » i l r , , l , , . i  pr-minom si o m r t - k  « !» .  Svamba pri lan., .^j.óksam  . a r t  
v-pl.méo laki p„ . ..„.j -*> l.i». vpláia... aa lW aolo  1 ' '” 5 ' " “í
o-'ovo lírain/i vidiio te veliki ..... . na ponmucs sz- Hiszajo. i gda szó na lutroma v-spiuz-
, "  • , , Jo. : i „íTi; konvii m i'li do Ketbelvszkoga biejga - tain zag-koncze konye na preg nej doubui, s/.o koiii.ij pn-11 11 •*- • °
lédneio ka ’szo nrekészni s/.o sze nazáj k-doiimi obrnoli. . . . .  . . .

J _  Ka:iv,i!ii l » t n .  Kubmri Aw lw . /-Tápi.-Srail-Mírtom 25 1,-jt sztár kocsis „  
n„j .Itivau cl. ;, „ v , ! ,  .loal.o, steri j.t vsziz.Ur veksi srutá™,, na tchko kaj szó nevar- 
noszti beteg sziioznali. Krajcsik z-p°stvárni -gyáva visnyi do.vtor vu zvojem ‘ 1
lüvanvi ogléduéiO násecz tóga i szpoznuli sz... kaj je  te cslovek od szvoj, pod rokon dob- 

i Vsaiul,aszti konyouv prejg beteg doubo. -  Eto je retki szpadaj, ka je od goveda 
beteg zgrábleni. ... „  <• . • .

_  rtu isva p o s ta . V-Monosterszkoj birnviji v-Nagytalvi etoga ni.*i- 
szceza 16-toga. v-Börönd vészi pa G-toga dnéva szó nőve ponté nasztaoole.

-  Kujla je  rejts wTangllch.« Stro na prigoda sze zgo.lila vu Kis-Jenő malom 
rasi pri stelingi edimga mladéncza po.l mertük poszíávijo. —  Doktor ga ^ íz ite m a ^ ‘ -,d» 
je ogl.íszo rejcs „Tauglicb* — te inladenacz I 
je mrnu. Sto zná zakaj ? ali sze je

o od szvoji lüliavnicz odloucsiti.

vsze glásza sze mrtev 11a tel vdári i taki 
i od sztráha szrdeté razpocsilo ali, sze je  nej

Heti -naptár
1885. évi márezius *2í)-től április hó 4-ik Hajijáig.

Hét napjai
Ivat Imii.ais 

és protestáns nap- Id ő já rá s Hold fény változásai

Y a s á r i ia  |j* 29! B> S  V i r .  vas . 5G p. délután
Hétfő 30 Quirin látható
ív  ibl 31 Benjámin holdfogyatkozás Naphossza 1-éu:
Szerda 1 IlllffÓ esős idő 12 ó r a  49 p e r e z .
Csütörtök 2 N. Csőt őrt. P Ferencz
Félitek 3 N. Péntek Ricbard
Szombat 4 N. Szombat Ambrus

Fe le l i s s z e r  k es z 11 : '!!’ a  Sí  á  v  s 1?. I  N 1 v  á  II.
Értekezhetni n Ilonként d. e 10—11- íí-

Ki d ó -1 aj)t ii 1 a jd < nos : I i  r ti t» h a u m

^02 l e t é s e k .

A bor uj zománozát mindig: megtartja.
JÓZSEF FÖHERCZEG

s a ftÜ tljn ivc lfx -, i js a i ’ - í‘ »  U c  r  cs U cd cl c í t i  í i } !  J n *  ■ h  i ■ 
t o r  és h< ;á iiio :i f ő ú r ,  g jiC íü a  és á l l a t  o r v o s  u lcg ím gyo  > 

elismeréssel tüntette ki

o e s s t * i i t « * s c B i  « i .  ó n  s i i * n a
kizárólago an szabadalmazott találmányait, u. m

fekete hörkenőcs 1 kilós bádogdohozhan 1 frt 20 kr., 
sárga hörkenőcs 1 kiló 1 frt ti > kr., 
gépiiajtó szij-kenörs ! kiló 1 frt 40 kr., 
veleiiezei kettős bőr-lakk 1 liter 3 frt, 
hörniosó szappan 1 nagy darab 1 frt, 
állat-, gyógy- és pala-kenö -s 1 s kiló 2 frt, 
fekete viasz 1 nagy drb 1 frt.M ,

s a híres gyógyerejü SZILTANA N«>VF.NYSZAl11’ AN I doboz 1 frt.
N em  mesék .J és Torsa.

első magvar, kizárólag szabadalmazott fekete bőr- 
kenőcs, liőrlakk, állat-, gyógy-, és pipere-szappan 

s gyúgy-növény pipere-szappan gyara.

A fönt kitett találmányokból kisebb mennyiség is megrendelhető. 

C/.itn: B u d a p e s t .  -V. k é r .  l i ő h á n y a ,  J á » z b e r é n j i > u l ,  
L á z á r - h á z .

Mintán igen sok visszaélés történik áruimmal, figyelmezte
tem u h. é. közönséget, hosy egyedül (i nálam vénáéit es 
gyáramból küldőit áruért vállalok felelősséget.
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A czipö nem zsirositja el a ruhát.
:'TÓ" j

Van szerencsém a n. é. közönség értésére adni. hogy az eddig 10 eveit 
át Muraszombatban a Fuisz Miklós-féle házban létezett

vegyes kereskedésemet
folyó márezius liú lli-ával 170. számú saját házamba lmlyeztem át.

lisztektől Fiirst Albert.
asABs-yeistSi llgyeSiiiólie!

A negyed beálltával hölgy-közönségünk figyelmébe ajánljuk a következő szaklapokat 
megrendelés végett:

I. „M a g y a r  H áz iasszon y44
Háztartási, gazdasági és szépirodalmi hetilap, a magyar gazdass/.onyok orsz. egyesülőiének 
hivatalos közlönye, mely már IV évfolyamban van és nagy elterjedésnek örvend. .Megje

lenik minden vasárnap ...Munka után*4 cziinü ingyenes szépirodalmi melléklettel.

Előfizetési ) Jj£íyvrPévre • • • • ■ •  J frt- I  kr‘
á ra k : ) Negyed évre 1 ” 50 n ,

Előfizetések legczélszerübbi-n postautalványnyal a „M agyar Háziasszony** k i a d ó 
h i v a t a l á b a .  K u d a p e s t, v á c z i k ö r u t 20. sz. a. intézeiulók.

I I .  „IÜ a í;yar G azdasszonyok  Lap ja44
Háztartási, gazdasági és szépirodalmi lap.

Megjelenik minden hó 1-jén és 11-én „Csöndes ú rik44 czimíi ingyenes szépiro
dalmi melléklettel.

Előfizetési ) 6vre...............................t frt’
, , _ 1- el e v r e ..................................................2 n
Jll'ílK : ) Negyed é v r e ..........................................1 n

Előfizetések legczélszerüblten postautalványnyal a „ M a g y a r  G a z d a s s z o n y o k  
I. a p j  a- kiadóhivatalába, 1> u d a p e s t e n, Z o í t á n - u t c z a  13. intézeiulók.

Mindkét lapból levelező lapon való megkeresésre a kiadóhivatalok ingyen és ber- 
meiitve küldenek mutatványszámokat.

Mindkét lapból még kaphatók folyó évi teljes példányok.
Előfizetések ezen két lap bármelyikére minden könyvkereskedésben és póstahiva- 

| tálnál is elfogadtatnak.
A „Magyar Háziasszony*4 vagy a „Magyar Gazdasszonyok I.apjau járatásával

minden magyar nő, gazdaasszony, sokat nyer. E hetilapok mindegyikében a nők hivatá- 
sát és munkakörét teljesen átölelő oly sok és változatos ezikkek és közlemények jelen
nek ineg, többnyire női kezek által irva s a mellett szórakoztató közleményekkel annyira 

I el van látva, hogy az előfizetési árt nem sajnálhatja reá egy nő sem, a ki ismeret körét 
szélesíteni és munkakörében tapasztalatait gazdagítani óhajtja. (18. 5—3)

Nyomatott GrQnbaum Mari könyvnyomdájában Muraszombatban.
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