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Az egészség s annak tanítása.
A .sasról" azt mondják, hogy fiókáit, midőn azok már toUasodui kez

dőnek. a felhők tóié viszi s a sz'd i.ő magasságban hirtelen elereszti. A m e 
lyik aztán le nem Imkik s a fóidón agyon nem zúzza magát, az a sasok 
méltó ivadékának tekintetik s a 'egnagyoím gyöngédséggel tovább ájioltatik. 
Annyi bizonyos, hogy a sasok közt nincs satnya ne.mzeiiek, mindnyája rernl- 
kivili nős  iz-mizatt.nl hir s oly éles s/.eiiuucl. Iiogv bátran a napba is néz
het s nincs senki, kivel elszánt liarczra ne kelne. A sasok e nevelésmód
szere szolgált talán alapjául a régi világ egyik legharcziasabb nemzeteitek, 
a spártaiaknak neveié zeti rendszerül, kik tudvalevőleg satnya, gyenge kis- 
dedeiket egy magas hegyre vitték, s ott, végkép elveszni hagyták. Csupán 
ezni. k illőm ben vallásukban gyökeredző szokásnak köszönhettek, hogy hosszú 
időkig az összes világ urai voltak s bölcsességük, jogi életük, általán tár
sadalmi s politikai vezérelveik még napjainkban is példa gyanánt emlittet- 
nek Aniivi bizonyos, hogy a sntnva, gyönge, folytonosan nyavalváskodó 

.ez vÁgbetetleniil nagy terhére van* nemcsak önmagának, családjának, ha- 
ncm egyaránt a társadalomnak, az államnak is. Ez így lévén. bizonyos. lio-y 
az egészség az ember legdrágább kincse s Így aki egészsége ellen vét, Isten 
s ember ellen vétkezik, sőt megbo-sáthatlan, h a l á l o s  bűnt kövei el. A 
nemzetek krónikái emberóriásokról és törpékről mesélnek nekünk s noha 
mindkét tekintetben itt-ott némi túlzás is van, annyit már a világtörténe
lem!.-,! is tudunk, hogy az ó-világ, de m g az úgynevezett középkor emberei 
is ü'S'ehasoülitliatlanul izmosabbak, erősebbek voltak, mint napjainkban. —  
A ki az egyes fegyvertárakban vagy múzeumokban a tíz—tizenkettedik szá
zadbeli lovagok vasból készült barc/i-ölfőzetét, fegyverzetét látta, az méltán 
elbámulliat ama erő felett, mely szükséges volt arra. hogy a régi. tetőt öl - 
talpig vasba öltözött liarrzos nyílt mezőn csatázzék leírná,-.s:ls karddal, bu
zogánynyal. paizszsnl. A mai kor katonája, kit vasúton .szállítanak a liarczra, 
már a k - kilós borja'an szilva alatt is nyög s igazán kínosan érint: ez em
bert, midőn látja, hogy n nagy fegyvergyakori átok alkalmával feinapi munka 
után százan meg száz o dilitek k: gyengeség miatt a sorokból. De még Joli
ban meggyőző.üietii: a jelenlegi fdytöuo; satnyu’ásáró! a katonai sorozatok
nál. Húsz —hu :/ou.it eves iijti még arra sem Jtuugük", hogy fegyveres kéz
zel „pa"ádét“ csapjon, avagy ped.g valamely várbeli éléstár előtt „silbakot" 
álljon, s a ki p Idád a spártai szók is; íiiiuáluuk i-> be akarná hozni, az kis
dedeink légi! ia., kilenczcizeílrészét volna kénytelen a csecsemők hegyére 
vinni H it lé// mindez nagyon, de nagyon sz-mioru. annál szoniornhl), mint
hogy a tenné z *t -érvén.e sze -in; a gyenge, a satnya — csak gyengét, sat
nyát nemz: igy f<\; i. néhány század nriiva az emberis.-g oly eDatnyulásnak 
néz elébe, miszerint képtelen lesz hivatásának megfelelni, képtelen az ele
mekkel megbirkózni, s a vege az lesz. a mi kezdete vo i:: embryo, csakhogy 
nem a fejlődés, hanem az .enyészet embryója.

A családapa jobban vigyáz barmaira, mint hozzátartozóira s mig pél
dául ökre, lova lm megbetegszik, ő ezer szert f i  I a betegség elhárítására, 
mig nyavalváskodó felesége, fiai, leányaival szemben tudatlan, tehetetlen, sót 
leggyakrabban közönyös is. — Tisztelet a kivételnek.

A gazda'sszony kitűnően ért hozzá, ii-'gy.-ii kell ápolni a tenyészállato
kat, de botrányosan tudatlan az úgynevezett áldott állapotban levő nők ápo
lásában. a kisdedek felnevelésében.

Zdrávje i  mega vesémé.
0:1 oi la tou právijo, ka szvoje inláde, gda zse pernáti gracsft- 

í' jo, gori neszé ölni obtákov i vii toj zavrtéc.si j viszikoszti je uáglo 
t«l»ftszr i. I steri te dőli ne szpádne i na-zemü sze nebuje, tiszti sze 
za oi la vrejden odvejtek drzsí i z-nájvéksov szkí blivoszi jov sze dalé 
gori bráni. Telko ;■ gvüsno, ka med orli uega zatucseiioga odvejlka, 
vszi \ iizré-la mncsno zsilavuoszt m.ijo i táksi oszter pogléd, ka ese.se 
bátrivuo v-sziincze zn.ijo glédati, i negi nikoga, z-kem sze oni ua- 
boj nebi podali. Z iá biti je orlov eta fornia-hraiienyá szlű/sila za 
i'uiidament indasnyega szvejta ediiomi vliojni nájliatiivitejseini národi, 
spártanezom za redovno.szt-liranenyá, ki szó, kak je ziiáno, szvoje za- 
tucsene, szlabe mindé otrokc na eden visziki brejg odneszli, i tani 
szó je navöke vesznoti niliáli.

Szamo szó etoj szvojoj vu nyihovoni vadlüványi lezsánoj návadi 
meli hváliti, ka szó dúga vrejinena navkfipnomi szvejLi goszp.ida bili 
i nyiliova moudroszt, jusni zsítek i vsza popreik nyihovo tüvárisko i 
politicsuo voduo-inislejnye sze esc.se déii-denésnyi zapéld» naprej uo- 
szijo. — Telko je gvfisno, ka zatucseui, sziab i vszigdár betezsaszti 
cslovek je iiedokoiicsano 11a velko zsmécsavo nej szamo szeld, szvojoj 
familii, nego z-sdniin tfiváristvi i országi ti'nli. Eto tak bodoucse, j-- 
gvüsno, ka je zdrávje csloveka te náj-nájdragsi kincs i tak ki prouti 
szvojemi zdvráji picgrelisí, z-ednim tüdi prouti Bougi i csloveki pre- 
grelisí i neodpiiszten, szmrten greh vcsiní.

Národov prigode od cslovecsi-óriásov, tou |e tou : od sztrahsuo 
.velki lfidi ali i tüdi od málics ki iűdi pripovedávaioiesi bár jeszte v-tom 
\ibjuj>:iii niitelko prevéksávanya, telko zse z-szvetszki prigód tüdiznámo, 
ka szó sztároga szvejta i escse tóga tak zváuoga szrejdnyega-vrejniena 
lüdjé tüdi nepriglihno zsilavejsi, mocsnejsi liiü. kak v-zdásnyem ezájti.

Ki je v-t.i edni rozs jen icza j a!i inúzeuuiaj ti deszéte-dva- 
nájszete sztotiue koayenikuv z-zseleza napravleni b ,jnszki oblejk i 
rozsjé vido, tiszti sze vrejdno má csfldflvaii obri one inoucsi, stera 
je potrujbna bíia za ono, ka sze je te indasuyi od gláve do pop'ata 
v-zselezo oblecsen bojnar bojnao na odprejtom pouli z-pou czenta 
zsinetnov száblov. csekányoui i pajzsom. Deiiésnyega czajta szoldák, 
boga na zsdezn iczi pelajo v-bojno, zse pod tov dvej kilo bodoucsov 
telecsov-turbov sztouya i za-jvts • * 'snier.no szpádne cs loveki, B'l» 
vilii, ka na ti velki-m > -Inévá trplejuyoin sztou i
sztou tá prevrzs ■ za szi.ihoszti « \D escse bele sze
lehko odgvüsaino od zdasayega r . e.»e zatucsciioszti
pri szoldacskom brányi. Dvajszeti-pot.il v j . u lejt sztár tnladéuecz 

1 je escse ni za tou nej „taug!ic!c“ (prilicseu), ka l>i z-rozsnatov ro-

TARCZA.
A  k í s é r t e  t.

(Vége.)
—  Ejnye öreg, mi ütött igy egyszerre kendhez? Az nem megy olyan 

könnyen. — IIonnan vénnek oly hamar elő egy alkalmas embert? Előbb 
gyűlést kell tartani, megjavítják a fizetését kendnek; arról már volt szó, 
belátjuk azt, hogy hat gyermek apja.

— Nem az itten a bökkenő, bíró uram. Ilmeru úgy is tudora nem 
hiszi el, amit mondani akarok; dehogy hisz:! Pedig megintelek rá, sze
meimmel láttam. Eu éjfelkor nem akarok többé az utczán kiáltani, még 
most is fázom bele, hu rá gondolok.

— Nem szegyeuli kend vén létére a dolgot? Talán bizony fé l?
—  No, bZere'néin azt az embert látni, a ki nem félne, — vagy ta

lán szörnyet is halna, ha azt látta volna, amit éu. De éu sem akarom többé 
látni és ezért volnék most itt, bíró uram, hogy leköszönjek a bakterságról. 
Szegény ember vagyok, rám férne az a kis fizetés, —  de . . .  . és itt fejét 
•vakarta.

— Már most hadd hallom, mitől ijedt úgy meg kend, vagy talán a
Mózsi zsidó itala kápráztatta meg a szemét, — András bátya, mi ?

— Dehogy biró uram, egy kortyot sem ittam, mert n-m is került
rrá. de amit láttám azt úgy láttam, mint most biró uramat ahogy látom,
ti -/'íi gyönyörűen világított a hold, hogy is ne láttam volna!

—  De hát mit? kinyögi-e egyszer már kend. no.
— Hogy már mint én mit láttam? Kísértétől, a tegnap eltemetett 

Káldosy uraság leányát, a menyasszonyt.
—  Micsoda, mit mond kend Andris bátya? Ugyan nem szégyeuli ma

gát? Mondom, hogy be volt kend csípve becsületein, mert máskép ilyen 
bolondot nem beszelne.

__ De Isten bizony, hogy láttam józan fejjel, úgy mint most biró

Szküsnyáva.
(K om é.)

—  Ejnye sztári. ka sze vám je  pa szmelo ? tou n-de tak na jaguo, niti 
tak z-lehka kak ví miszlite. Gde zeraenio tak frisko za tou ednoga priiies- 
noga csloveka? Prvo morémo gyülejs ineti, plácso vám pobougsamo, zse je  
bio gúcs od tóga — vidimo, da szte ocsa sesztéro deczé.

— Nej je tou ta nájvéksa nevola, goszpon ritar. Nego — vej tak znaui 
ka mi nete vervali, ka naineiiim praviti —  ali ka bi vcrvali, pa priszégueni, 
vej szem z-lászuimi ocsmi vido. Vpou umicsi nemű vecs kricso, escse mi je 
zdaj mrzlo, esi szi na tón zmiszlim.

— Nej vász jé szram, na sztáré dní! Lekaj sze dönok bojite ?
—  No rád bi jász vido tisd-i.ga csioveku, steri nebi bojo, ali esc o

nebi mro. naj bi tou vido, ka szem jász vido. Ali jász tibii m
viditi, za tón pa szem zdaj - ti goszpou rihtar, naj dojzaliválira. rfziroiuak 
cslovik szem — potrebna mi je ta malii ; : vsa — —  ali . . .  éti s/' zdaj 
v-kecsko széga, glavon szi csuha.

—  Te pa naj szlászti estijein, zakoj szte sze 
zcs zsidóvá pálinka vaui je öcsi zmoutila!

— András bácsi, ka li
— Ab kabi, goszpon libtar, niti eden pozserák, nej edno kaplo szem 

pio da uemain zakoj, ali ka szem vido, tak szem vido, kak nyih vidim, g. 
lita r! Vej je  meszecz lepő szvejto, kak nebi vido?

— No, ka pa szte vidili? pov«jte zse eduouk, povejte! 
jász vido, tak káli jász? Tou je bibin sztrasno, to je bi-

sztrasili, morebiti Mo-

raj pok

Ka právite tou András bácsi? Ali vász je ne szrám ? Dobro právim, 
jijani bili. ár nacsi tak nouro nebi giicsali.

__ J)|. I„tun l.;/.uuv, láttam j  íaian f -ji 1, un, mint most üiro i viliim g. ritnl, zmijn, ila pri ikuianav go i/poii-.iii
'iráni t t iró  iir India, hogy Kóldi.si urasig Ilii/a niilUtt a kort sarkánál | gdo po nucsi krioniil. — Kuk pa Ion mmus kn 
von aV én egyik kikiáltó helynili. Hát az éjjel is amint n t k i á l t o m ' á r a  -  tm»  u t n r  z-vöröv m a  je  n tan *. na

m vido pri trezuoj glá 'i, g. ritar. rávuo kak uyili 
a pri Káldosy go jzpod-.r.a o :r:icseki je edno mes/.to,

kricsim: „po pou no ácsi edna 
ogracseki szó sze dvércza

Lapank mai számához a Franklin-Társulat előfizetési felhívása van csatolva.



A rajain tájias. s/i’llü'. niclí'jí oli.kat <pit igásmatliíinak; rsal.idjílt foj- 
I.W  Iivv íw kril r n  alacsony, szak, neilves .is s m « szollá a .soniaszolja ra
kásra *» initi kőt éves csikóját MMlKKlnn u}U'ánilt.zni lingyja s a világért sem 
fogatná liámlia, aililig a gyenge, fcjln.léslien levő tt 1" eves gycllnekct

...........................inka,a használja; a kis borjú virgonrzoskudik
boronái az apjával. A gaz.la’asszony malaczait

gyakran a 
anyja körül. kis fiú szánt.
tisztogatja. kófélgeti. mosogatja: leányai pedig betekig mosilatlanok, fésület
lenek s szinte büdösek a piszoktól. , .. „.

Lejjel, bárki is a népiskolákba, s látni lógja, hogy a 300 leány kozol 
alig van •" ». a kiket naponta rendesen megfésültek, megmostak: a fiuk pe- 
,li.r0|v szurtosak. rongvosak, mintha nem szobákban, de pocsolyákban lak
nának* Embereinknek fogalmuk sincs a tiszta, üde levegőnek az egészségre 
való inl‘ ős hatásáról s azon szabályokról, mik az egészséget, az idegek loly-
....... iideségét föltételezik, s onnan van, hogy társadalmunk ncmzedékröl-
nemzedékre egy r í hanyatlik.

Az államnak, a kormánynak feladatai közé tartozik a közegészség i- 
mert elvész azon, állam, melynek tagjai nyavalyások. Kormányunk egyik lég 
kiválóbb tagúi, Trefort Ágoston közoktatásügyi miniszter, fontolóra vevén 
nemzetünk bdytones satnyulását, elrendelte, hogy az_ egészségtan nemcsak a 
gymnáziuuiokbaii, hanem a népiskolákban is kötelezőiig tanittassék.

A tanító tehát ezentúl nemcsak a tanuló szellemi képzettsége, liánéin 
teste mikénti ápolásáról is gondoskodik. E tantárgygyal újabb teher háram
lik a tanítóra, melyet az. mint a többit, ugyancsak szívesen teljesít: azonban 
méltán megkívánhatja, hogy a szülő őt ebbeli törekvésében mindenkor hat
hatósan támogassa. De a szülőktől jövő támogatás nem mindenkor elegendő. 
Kell. hogy a hatóságok minden közege a tanítóval karöltve munkálkodjék e 
nagy feladaton.

Vajha a szüle végre valahára hallgatna igazi barátjára, gyermeke ta
nítójára. követné tanácsát, hagyná csemetéit úgy nevelni, a hogyan azt a 
bor igénye megkívánja és sújtaná megvetéssel azokat, kik szóval, tettel a 
tanítok rendszerés, eredményes működését kárörvendve megakadályozni igye
keznek főleg azért, mivel jól tudják, hogy a huta népen könnyebb uvargalni 
rajta élősködni, mint a tanulton, képzetten.

A nép pedig vegye szivére, hogy az egészség a legfőbb kincs, karolja 
tehát fel ez újabb tantárgyat is s akkor gondoskodni fog gyermeke testi 
boldogságáról is.

Helyi és vidéki hírek.
— Lapunk ja n u á r  hó elsőjével a TI ik évfolyamba lépvén, 

v j  előfizetést nyitunk, m iért is tisztelettel kérjük azon t előfizetőinket, 
kiknek előfizetése ez év véyével lejár, annak kellő időben való mey- 
vjitására, hoyy a lapnak kellő mennyiséijbcn való nyomatása és szét
küldésében fennakadás ne történjen.

— A  bék e  »u ; » ja .  -Ma a füld kerekségén, a hol csak k e r e s z t é n y 
s é g  lakik — a béke napját, a nagy. szent karácsoui ünnepeket ülik. &lár 
több mint 18 század limit el Üdvözítőnk születése óta s egy ellensé
gének sem sikerült ezen ünnep nagy jelentőségét megrövidíteni, avagy an
nak szentségét elvitatni. A karácson napjai egyedüli napjai a béke- s nyu
galomnak. Az utolsó munkástól a legnagyobb űrig megszenteli e nyugalom 
napját. Mi is letcszszük toliunkat s e néhány napot a nyugalomnak' szeti*- 
teljük. Béke- s áldást! Lollii g  ünnepeket k. olvasóinknak s munkatár
sainknak !

!<onv pacádul delnő, üli pa vn ícsztnngi prűd storim znvisa-magazí- 
„om na nilbaki* satao, — i ki N ** pM® •» spártauszko návado 
pállasz tndi nntri steo piinoszti, tiszti bi ti nasi mrtli uájmcnyn de- 
véukszéti tálov inocao r «  te czi-czátje d.u-zé lm* ndneszii.

língino je vszu tnn prevces i pi-evnc-s zsalosatnn, feni zsaloszt- 
nejse je ár sze pulik* natiirni piául od szlaboga i zatueseuuga számú 
li s/.lal, i zatiir eiii narája, i etak za nikelko sztotin cslovecsansztvo 
pred tákso zatucseiioszt gléda imprej, za stere volo de neinogoucsc 
szvoje pozvónye s/.pnniti, ár sze nedű inoglo z-iievolámi boriti i ko- 
necz nyerni tou bode, ka nyerni je zncsút.-k bio: zavrzseuyák, szauio 
ka nej osznávliinya, nego povelinenyá zavrzsenyák.

Fa.nilie-oc.sa" bole pázi na szvojo nnirli.i, kak na szvoje k-nyemi 
szlisajouc.se, i esi nyerni napéldo jűnecz ali koay obotezsá, jezero 
v rá szíva zná prouti betegi, ali prouti szvojoj betezsasztoj zseni, szi- 
noiii i cserarn je nezeveseni, neniogocsen i navékse poinetávajoncsi.
__ Postenyé tini vözétim! — Vertinya dobro razmi k orioini, kak
terbej dvoriti zsivázni, ali sziv.inotlivo je nezevesena prouti tini tak 
zváuo blagoszlovleiiim, ali obtersai.ini zsenszkam vu nyihovoj dvorbi 
i vu gori hranenyej ti mali. A ért presztrme, Ifiltiiate, tople stale i 
leve dá napraviti szvojoj vozsnoj-inárlii, szvojo funilio, i rasztéesosz- 
návb joucso deczo pa v-eiluo nisziko, teszne, vlazsno i kiuicsno hizso 
sztíszne naküp. i dokecs to dvej leti sztaro zserbé szlobódno uibá 
sze zbrszávati i za szvejt je nebi nnprégao, tecsász to szlabo, vu 
osznávlaiiyi bodoucse 6—7 lejt sztaro dejte dosztukrát nato náj- 
zsmetnejse delo nücza; tele sze okouli materé vészeli, te mali p »jeb 
pa orjé, vlácsi z-ocsom.

Verlinta telező, praszeze pucza, kofa, peré, — ali cseri szó nvej 
po-ty.klni nemujte, nej pocseszane i sze vonynjo od grint. Naj sztoupi 
sio-sté notri vu národno soulo, i vido bode, ka sze med 300 deklámí 
komaj nájde 30, stere szc vszaksi dón redovno pocseszane i mujte, 
— pojebje szó pa tak zárnázani i ezotavi, kuk esi bi sze nej v-liizsi, 
nego vu mlakaj drzsali.

Nase löszivo ni míszli néma od dobroute csísztoga, otávlajou- 
csega lflfta na zdrávje gledoucs i od nyegove redovnoszti, - -  st< ro 
zdrávje i koiiszti nepretrgnyena otávlanoszt zselej i odtéez zliája tou, 
ka naiii národ od odvejtka do odvejtka vszigdár bole naszlabo ide.

Med dú/snoszti országa i ravnitelsztva szlísi tfnli obcsinszko- 
zdrávje, ár veszne on ország, steroga kotrige szó betezsaszte.

Nasega orszacskoga ravnitelsztva edna nájlmlo vöszl ázana ko- 
triga, T re fo r t  Ágoston, obcsinszkoga-vcsenyá miniszter, napimét 
vzévsi uároda vszjgdárno velmyenoszt, je zapovedao, ka sze zdrávja- 
návuk nej szamo v-ti vLisi soláj (v-gymnásiumaj) nego i v-národiii 
soláj tfldi more duzsno vcáiti. Vuoitel de sze tak po elomtoga szvo- 
jemi vuc.-eníki nej szamo za düaevno vcsenyé, nego i za telovno 
zdrávje i za tóga obvarvanve tfnli szkrbo. Z-etim iiávukom s<e noiiva 
zsmécsova inkláda na vucsitela, stero de on tfnli tak kak ovo zdobre

„Ejfél után ütött egyet, már egy nappal éltünk többet.*
— A kertajtó csikorogva kinyi!lőtt a temető felől, (a temető alig van 

oda busz lépésnyire) és egész fehérbe öltözött alak jött be azon lassan lé
pegetve. Én azt gondoltam magamban, megvárom inig kü/.el jön. lmgy meg
ismerjem ki légyen, talán lopni akar a szép őszi gyümölcsökből, azért is 
öltözött ilyen fehérbe, hogy kísértetnek higyjék. Eszembe sem volt, hogy 
féljek, inkább egészen közel mentem a kerítéshez, éppen arra jött és én jól 
megnéztem, llosszu fátyol lebegett a fején, fehér selyem ruha volt rajta, 
az egyik felén véres, a másik felén agyagos volt a sirgödörtöl, mert akkor 
már láttam, hogy kisértet; de ijedtemben mozdulni sem voltam képes, azt 
elhiheti kiró uram. O is észrevett, üveges szemeit rt-ám meresztette, azután 
intett felém. „Isten segíts, minden jó lélek az urat dicséri!* kiálték, mire 
ő azon pillanatban iltiiut, mintha csak a föld nyelte volna el. Én pedig 
lia/.áig meg sem álltam. Soha sem hittem volna, biró uram, hogy a halottak 
feljárhatnak kísérteni, de most elhiszem.

— Nagy szó az, amit kend uio:id ! Jöjjön velem a főtiszteleudö úrhoz, 
az majd megmondja: lehetséges-e az i lyen?

A lig  hogy bevégezték a fentebb leírtak elbeszélését a fötisztelendő ur
nái, midőn a sirásó egészen magánkívül rohan a szobába.

— Fötisztelendő ur kérem, az éjjel egy sirt felhúoytak s a halottat 
ellopták, mert a koporsó üres!

A bukter keresztet vetett magára, aztán minden izében remegve húzó
dott a sírásóhoz.

— ügy-e, a tegnap eltemetett menyasszony nincs ott?
A  biró és a pap egymásra néztek.
— Érti-e biró uram ezt az egész históriát ?
—  Egy szóit sem ön ebből, fötisztelendő ur.
— Ku gyanítok valamit, azért menjünk sietve Káldosi úrhoz. Kend 

megmutatja azt a helyet, a hol a kísértet eltűnt. De ne remegjen ugy, nem 
egyedül lesz, mi is ott leszünk!

Nem tellett bele egy negyed óra, Káldosi és nejétől követve a kert
ben voltak. Közel ama helyhez, hol a kisértet eltűnt. És valóban ott volt 
egy mély veremben, hova a téli zöldséget szokták elrakni; ott feküdt a 
szalmán, mély álomba merülve, menyasszonyi fátyollal fején az, kit oly 
szivszaggató fájdalom közt előtte való nap kisértek örök nyugalomra. A 
bak tér jól látott, csakhogy bolt helyett élót.

A mai kapzsi világban még a sir lakóinak sincs nyugalmuk, ha érez
nek ott valamit. Annyi már a rossz ember, akik nem riadnak vissza sem
miféle gaztettől, csak pénzhez jussanak.

Édes anyja és a szerető vőlegény reá rakták a menyasszonyi ékszere
ket és az adta vissza az életnek a tetszhalottat; kiraboltak, letépték fülbe
valóit. ettől volt véres a ruhája, csupán a jegygyűrű volt még az ujjún.

Vigyázva vitték a házba, hol az orvos megérkezte után csakhamar 
magához tört. Pár bét múlva meggyógyult a szülök és a vőlegény legna
gyobb örömére, s egy hó múlva meg volt a lak dalom, melyen a falu örege 
apraja jelen volt, mert mind látni akarta a halottaiból feltámadt meny
asszonyt.

A  bakter örökös kenyeret kapott Káldosinál; nélküle aligha másod
szor, és ezúttal igazán meg nem balt volna a s-.ép menyasszony.

FÜREDI-GYARM ATI JOZEFIN.

odprla (cd cnod je dvajszti sztopájov do cziutora) i v-belo óbb cscna po- 
douba j • pocsaszoma notri prisla. Jász szem szi miszlo. poc-ákam jo, da 
blizse mi priile. naj s,póznám sto je. zná bili prido krádnot lepi jeszeiiszki 
szád, z .koj pa bi sz • tak v-belo obleko. naj st-imajo, da je  szkfisáváva. Nej 
szem niii miszlo na bojazuoszt. nego szem ■ seso blizse sou k-plmiti. raviio tani 
sze pride i j sz dobro jo pogiéduem. Dug - ívtko ogriujalo je plapotalo na 
glávi. v-zsidauo oupravo oblecsena, na eduoj sztrain kerváva, na drügoin 
blatna, vido szem da je szküsnyáva —  sztraso szem sze —  uiti geno nej 
szem szc. naj mi vi rjcjo. goszpon rítar. Szkiisnyáva me je  tiidi vidila, glazs- 
náte öcsi je v-méne oprla ino mi je kimnlu. — nB')g mi pomágaj, vs/áka 
dobra diisa Boga hváli !* tak szem kricso, v-tisztoj uegnyi je vgasznola tak 
da bi jo zemlii pozsrla. Ja-z pa bejzsi — do domi sz> iii nej lieuyao. Nigdár 
nebi vervao g. rihtar, d i nntvi gorszlantijejo szküsávat, ali zdaj pa zse dti
nók verjem.

— Tón je velko delo, ka v í právite! Hodte z-menom k-visoko postü- 
vauomi g. diibovuiki, oni nama zse povejo ali je  tou mogoucse?

Komaj szó szi poguesati l'arofi, zse je pokoupics tiidi fa'ov pribezso, 
da je bio zviina szélié.

—  Visokovredni goszpod! piosz.iiu poniz.no, nic/.ou szó edeu grob od- 
kopali i mrtvoga vkradnoli, ár je skrinya prázna.

András bakter sze prekrizso, trepeto je v-czejloui tejli ino sze je pod 
pokojiicsa szkrivao.

Rihtar i pop sze poglejüjata.
— Razmijo goszpon rihtar tou historijo?
—  N i edno rejcs ue, v. v. goszpod diihovni.
—  Meni sze nekaj poumli, záto pascsiva sze k-goszpoudi Káldosy. V i 

pa pokázsete tiszte illesztő, gde je szkiisnyáva premiuola. Ali uetrepecsite 
tak prevecs, ne boté szarni, mi mo tiidi tani.

Nej je  niinolo estrt vöre. Od Káldosy i zsene nyegove szpremlávavsi 
bili szó v-ogracseki. Blizo onoga meszta, gde je szkiisnyáva preuiinola. Pa 
zaisz.tiuo tani je bíla vu ednoj globokoj janii, kam szó uávadno zimszko ze- 
lenvavo szranyüvali, —  tani lezsí na sziámi vu glob jkoui szia tkom ezpányi 
imajoucsa na glávi szmdiinszko nirenaszlo ogriuyalo. íjtero szó pred ednitn 
dnévom sz-táksov szrcsnov bolcznosztjov szprevodili na pokoj vekivecsni, 
tiszta je bila. Bakter je döuok dobro vido, szamo, da nieszto mrtvoga zsivo.

V-tom neszmileiioiu nevoscséuoiu vremeiii niti preminoucsi ali poko- 
pani nemajo inéra, esi pri uyih kaj szküszijo. Telko je zse hiidodelnikov, da 
sze nikse sztvári nebojijo, naj li k-peiiezom pridti morejo.

Dobra ni a ti i lübléui zárocsuik na nyou szó pokládali vesz szuebinszki, 
kincs, ino té kincs jo je nazáj szpravo k-zsivlenyi za volo stimaue szmrti, 
vkradroli szó jo, z-vüh szó sztrgali lepoto i kincs za tóga volo je mejla 
gvaut- kervávi, szamo je zárocsm prsztau escse mejla na prszti.

Pazlivo szó jo  v-hizso neszli, gde pridoucsi vracsitco jo je li hitro k- 
z.sivlenvi szpravo. Zn pár tyédna je  ozdrávila na velko vészelje roditelom i 
zarocsuiki, i potom na éden meszecz hilo je gosztüvauye, pri sterom iz 
c/.ejle vészi mls.di i sztári vszi szó bili uazoncsi, ár szó vszi zseleli viditi 
szuelio od mrtvi gorisztáuyeno.

Bakter je meo krüh na vsze szvoje zsive dili od goszpodiua Káldosija, 
brscsasz bi drügoucs uiogla nirejti brezi nvega, tá lübléua lepa sznelia iuo
záró esni cza. (FÜ RED I-G YARM ATI JOZEFIN.)
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.léken ritkító — puc/.im* 
bolti vezet fi tót kérészi un 
még c«ak

kilátás vau 
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kavatott ügy ességéről 
ál. mely jeUs iolajdo- 
iban s ennek vidékén, 

lök köztudomásúra 
nagyobb é p i t k ezé si 

apók utján — irintai kifejezett őszinte és 
innuféle —  érdemeit töm j‘mező — hizel- 
li -lik, a ki megtekinti és közelebb szem- 
zélirányos és kényelmes — párját e vi- 

papiakot. i igyszinte a nemrég bevégzett nagy 
di ;/,**.s ev. szeiitegyliáz épületéi ! Mindezekre nézve

/.I jegyzem meg, Hogy építési miiveit közm -gel -gedésre, szilárdan 
és jutányos áron teljesiti, mit az illető közönségnek tudomására hozni el
nem mulaszthatom. ,, . , ,

_ y.,,ry  Indőréü volt, nniH vasurnap Becsben. Uraniclistaedter ék
szerésznek a Grahenen levő bobjába ismeretlen tettesek behatolván, a 
\Yertli<nni-szekTényeknek rendkiviil ügyességgel eszközöli feltörésével 250 
éks/ertárgvat 400,000 fr t értékben elvittek. A tettcaekuek nyomára eddig 
még nem akadlak.

” \  Knerti-liolgár h ábo n i. A fegyverszünet f. lié. 9-en járt le,
ellenségeskedést, komolyan eddig még egyik tél sem kezdette meg.de ;

közelállónak jelzik ilgVll
éké

ionba
■s liirt tudatnak New-Yorkból. A fekete bőrű 
i tvvliázterületi gyűlést. lartottak ; ez atka* 
lykori — embiT'-vör muniUa be inasát. „Az 
harininczöt éves koromig nagyobbára nyársra 
mióta megtértem és masain is hittérítő let- 
feiiyegeti veszély rész. inról.1* Erre a gyűlő- 

■I azi kérdezte tőle: „Kedves testvérein, hát 
■Solodor erre azt válaszolta : „Jobbára puha 

nagyon különböző volt Valamint sokszor a 
ól megkülönböztetni, éptigy néha lehetetlen 
a hús izére kttiőinbségct tennine.a Nagyon

Egyé Italán békés fordulatot konstat; 
talmak közvetítése utj*n megkötendő bi 

— Hittéritö, a!:i embert eszik. Ki 
methoiiista papok a nnpoklmii 
lóimnál >ol ib*r Jiittérit*. kartáisainak mint c 
ejrvik Eidsi sz-geten születtem*, igy szólott. -* s 
húzott hittfritótból s főit rizsből éltem. l>e 
{■•in. jeleníti kanársamiat terniészétesen mii 
k<z" r elnöke. egy ; ü. pök, látható < nb kiódéss 
lioiíyan izük tiilajdokepen a hittérítők li’isa .■'* 
és 'Zaftos volt, mint az öszvérhus; azonban 
niaj,,m és az ember busát nem bírtam egyuiá- 
volt egv hittérítő és egy óriás kígyó között 
ívfás 'úr, ez a Fiiisi szigetin li hittéritö ur!

_  O lc s ó  I l i i* .  Kolozsvárt egy paraszt ember olyan jól találta ma
gát. a korcsmában, hogy nem akart onnan elmenni, s minthogy pénze nem 
volt a borra, eladta a házát a szomszédjának 3 azaz három forintért! S 
„az ördög vigyen el engem — Írja a szerződésben — ha nem iszom, ha 
nem adnám el* . . . Ilyen bolond szerződést sem látott még a bíróság, de a 
vevő ragaszkodik a vásárhoz.

lV l r o I e i im « s * t ‘ ro i»cs< l2lc*iiss£g. Jás/.-FeFő-S/.ont-Györgyön m. 
hó ifi-én c te nagy szerencséi 1> n-iég történt, Bücliler Lipót kereskedőnél a cse
léd vigyázatlanságból nnggyujtotta a boltban a petróleumot; a tiiztöl meg
volt ii !*•,:! v ruhája is. Ííilcliler, ki ennek szemtanúja volt, gyorsan letépte 

•gmeiitetto a leányt, de ez alatt az egész 
,is nélkül berohant s többek között fel ka
inál' égett s ki akarta lökni, hogy a tiiz- 

•ka. Oly szereltenil Imiül dobta azonban az 
érte, a ki épen a veszélyt ment nézni. A 

hónapos menyei* .két rögtön elbontották a 
épte a fiatul nejéről a ruháit, de az akkor 
gyomrán es mellén, hogy miattuk ma élet 

gette az urczát, kezét, úgy hogy

gy
róla a ruhát s így szerencsesei! ni 
rakodó lángban állott. Megfontol; 
polt egy korsó petrol.-uniót, mely 
nek ne legyen oly nagy táplál* 
udvarra, hogy a korsó a feleseget 
korsó eltörölt » a fiátal, alig két 
lángok. Férje oda rohant s let* 
mar oly égési sebeket kapott a 
és haláí között I* bég. A férfi szintén 
foszlányokban lóg le róla a hus.

— A  k o le r a .  Madridból jel 
tartományban a kolera kitört s olya

ti A

m ű id e t ,  oki

gy.k bé *si lapnak, hogy Hunivá 
rohamosan terjed, hogy a legnagyobb

■Za
: olva— ’! i i számunkhoz mell ékel ve 

megjelenő óirlapo’.- *>lö:;/ t--i fóliiivá.'át. Ez ut*,! l 
évfolyamát élő „V .eártiapi uj áj,", mely nagy kép 
próbált házi buraijának, jövőjére legjobb ajánlás 
és szebb kivitele mellett, k iváló irodalmi erők áh 
tos tartalma, mely teije-en fölösleiíe.-sé tie z i a n 
pok j.ira ’ ásút : m i  tát • i ja  a „ l ’ oöil.a i Ujdnasá: 
és liti összeállításit aiij.i és képes g a id a s t 'i in' llé 
lap* a legolcsóbb he'ilap, a kevésbé vagyonosok 
tató tartalommal, s a politikát tárgyaló rendes 
nika* ezimü képes melléklap, mely eddigi rovatai 
léseket és regényeket is fog közölni 
Képlap“-i 
szaklapul

■-y -1

kiin- Tár-illat kiadásában 
legrégibb az immár 3:i-ik 
az olvasó közönség e ki- 
ról-évre szaporodó száma 

iitott, folyvást növekedő váitoza- 
kozöuségnek hasonló külföldi la- 
politikai h-ai eseményük gondos 

ÓJappal vau bővítve. — A „Képes Kép* 
: vasárnapi újsága, tanulságos és niulat- 
n>vattai ; ezek kiegészít.jo a „Világkró- 
uiellett újévtől kezdve nagyobb elbeszé

lnél}' hetiközlönynek ép úgy, mint a „Képes
....... .............ak 1 frt. Ugyanez iv tartalmazza a „Jogtudomány: Közlöny*

lölizetési fölhívását, továbbá Franklin-Társulat könyvkiadvánvainak jegyzékét.

\oulc szpunyavao. ali zselcti má, ka do nyega rod itelje vu-tom 
ilejnvi vszigdár mogncMiio pomágnli. A li od roditelov prídena pomüucs

1 * "  vszigtliip zutloszta.

drohna j»*, ka viM*snye oblászti vszak.t k o tr ig i more z vnc.si- 
navKflp dclati vu tóm velkom goritlányF Ob, d,. bi rod itel zse 

pc-zlfili.'ao na j-zvojega i.szlinszkoga prialela, na szvojega de- 
teta Mirsitela i zdrzsáva bi nyegov tanácj. nib.io bi szvoje otroke 
tak vCMti. kak toti ztlásnyoga rza jta  potrelmoszt zselej, i zavrgao bi 
vs/.e onc, ki z-reesjouv ali z-csiuejnyom vucsiidszko redovno i vőpo- 
kázano delo z-lagojíuov zasztuviti scséjo záto. ár dobro znájü, ka sze 
na nourom lflsztvi lelizsi noszijo, lehzsi je czéczajo, kak zeveseno. 
Nántd pa naj vzeme na szerező, ka je  zdrávje te uájdr.tgsi kincs, 
naj obiné tak gori ete nouvi návuk tiidi i te sze poszkrbí za szvo
jega  deteta telovno blájzsenoszt tüdi.

Domácsi i zviinszki i*lászi.
N asi n ov in  p ervo  leto z-31-r/a deczembra doh  pretecsé i  

zoc.sne sze te d v iiiji le to ; zuto oproszhno one poptene cstenydre. ste- 
r im  n a p re jp la cm lo  ete mészecz szlednyi dén d ő li pretecsé, un j o n i vu  

I dosztojnom vrem en i naprejp lacsiilo  pouovijo , nej ka b i nov in  stam- 
! panye i  vöposilánye zaműdnoszt terpelo.

íb'-n a lté in . Na ezejloj zenili, gde sze szántó kirszt jeni kje zdrzsá- 
j vajo, szvecsüjejo mér, obdrzsijo szveti dén. Zse je vers kak oszennájszet 
j s^totni minoulo od roditelsztva uasega zvelicsitela, i je escse nancs eden 
; napriátel nej mogo vözkázanye tóga szvétka prikrátiti, ali tóga dneva szvé- 
! toszt doj povedati. I)nevi tóga szvétka, szó ilnévi inéra i pocsinyávanya.
| Szleidni delavecz do míjvéksega goszpouda szvetlij té déli Mi tiidi dőli de- 

nenio naso pero, i té nisterne dni za pocsinek ponüezano. Mér i blagoszlov,
I kak szrecsne szvétke zselejmo nasin stenyáron i tisztin, ki nan pri nason 
j deli poimigajo.

J B a i i d A l in n a  právdo s/.o na 5 leit povduzsali i tak po etom kö-
i veti bodo na 5 leit i nej na 3 leita odebérani.

— 'fin n o i iv o  á l la n iK z k o  s/.o notri dali prosnyou S/tányócz
I vészi mesztancsarje, stere vészi 80 solárov Felső-Petróczszkoj evang. sonli 
i Pronti právdi i za voio nezdrávja vsze neklácseno meszta néma, szó pritisz-

nyeni szvojo deczo zse vecs leit po zsivinszkom brez solárivunya gori 
rászti (lati.

— Ü Scdsinngrji (Muraköz) zalavármegyövi sztráui, kak csujemo, pá- 
lig  sze dopüsztí, ka do mesztancsarje leliko dohán pouvali, da szó doszéga 
mao nej szmeli pouvati.

—  ( r v « l  r í  [ í o s l á n y  v . )  Z-dosztojuim prestiraanyeni inam vöpovedati to
rázumuo szpodobno, mesterszko vcsenyé i neobtrűdno jedruoszt vu Szobocs- 
kom várasi prebivajoucsega mládoga zidárszkoga majsztera g. Plazotta Dá- 
vida. Pri etaksoj uyegovoj mestriji vreidno sze je zsnyega szpoinenouti nej 
li szamo v-Szoboti i okouli nyé krajináj, nego i escse daleka; záto ga zdob- 
rov düsnovvejsztjouv vrejlo porácsaiu vszeini oniin, ki eduo-drQgo kaksté 
véliko zidino goriposztaviti scséjo. Goto pa etakso — v-toj noviui na vej- 
datiye dáno vardenyeno isztino brezi livalécsega polizávanya vöglásziti main, 
z-toga lejko sze zagviisa vszáki, ki blizse pogledue od nyega gorizozidanoga 
czílavnoga rédnoga farofa piiezonszkoga, telikájse zdaj nej dávno dogu*ov- 
leno feubano — veliko, vi.sziko i préczimbno ezérkev krizsevszko. Pri toiu 
dugoványi escse tón náj bnde od méné gori merkano, kaj je on pri szvoji 
zídináj nej drági, nego kak je li mögöttese po fái czejui oprávi to nanyega 
prekzurUpano delo zidárszko, tá isztiua vszeini, stere prizhája, naj nazuánye 
bode dana. C. R.

— V é lk o  r o b lc jn y c  szó je zgondilo preiuinoncso neilelo v-Becsi. 
Graniclistiidtera szrebrnara baoto szó neznáni csiuitelje gori vtrgnoh i z- 
\\ ertli iuszko lado odprli 250 falátov, 400.000 raniski vrejdnoszti drágoga 
blága odneszli. Csiuiteiom szó escse nej niogli na szleid pridti.

— SS iiig& ric  i K K crlK z lte  liw jü c  mér je  ete meszecz 0-ga dőli 
pritekao, od éti mao je  med protivilim seregoiu eden nej zacsno isztinszko 
bitje. To zpoznanio, ka mér bode, ár szó sze ti velki ladárje med nyé zvé- 
zali i pont. rédujo k-vezali míra

T c ru n a t iz lá v lu jo i ic td ,  k i  c - i lo v c k a  j e j .  New-Yorka szmo
zvedili, ka szó ti csűrne kouzse lüdi methodista popi v-Washingtoni várasi 
krouzsni czcrkevui gyűlés derzsali; v-toni hipi Solodor szvojim popofszkim 
pÚjításom, ki je verő nasztávlao, kak táksi, ki je prvo beile kouzse lűdi jo, 
sze jo otak notri pokázao: „Naroudo szem sze na Fidsi zátonyi. Do 30 lejt 
moje sztaroszti szem zvékse sztráui na rázsen z-potégnyeni lüdi, stere s/.o ti 
vöre íiiisztávlajoncsi pekli —  i z-rizse zsivo, i potom szem jász szám vöro 
nasztavlat grátao ali zdaj da szem sze povrno na ilrügo vöro od méné zdaj 
zse naj vász sztráli ne obéde." Na eto te predszeduik kak püspök etak pita 

„Liibléna bratja nioja, kak sze zsniaja to meszo oni lüdi, ki vöro

— A  „ 3 i in  a s z ó m b a ! i  d a l-  í*» 7*«,i»< -t,í í j  l c í “  a muraszombati 
fára-ieiriplonihuii négyes-hangú templomi énekekkel cím lte a mai nap ünnepét.

- Kétezer mairyar népdal zongorára alkalmazva! A „Magyar Dal-Album* ezimü 
eRvetemes mairyar népilal-.uyiljteuiéiiy Ciliiig megjelent öt kötete ezer magyar néjiilalt fog
lal magában. E/.t 
küld-tett be az orszn 
közzététele után, a má 
denkit e hazában, hogy i

ser dal is a n. é. közönséghez intézett töhh'zörös felszólitásunkr 
í különböző vidékéről s reméijüiv, miszerint jelenlegi kérelmünk 
ódik ezer dal is rövid idő alatt eg\begyül. Felkérünk tehat min- 
x ki csak ismer egy vagy több oly magyar népdalt, a melyek a „Dal- 

albiun*-ban még nem jelentek meg, szíveskedjék azokat egyhangra lehangjegyezni s azok 
teljes szövegét is leírva, alulírott szerkesztőséghez beküldeni és mi a dallamokat zongo
rára alkalmazva „Magyar Dalalbumban*, a szöveget eddig a külön megjelenő szöveg
könyvben, a „Magyar Daltár*-ban fogjuk közölni. Meg vagyunk győződve, hogy Magyar- 
ország minden leikes fia és leánya készséges ölömmel telje-ótendi kérelmünket, annyival 
is inkább, mert ezzel a nemzetiség oltárára áldoz s oly mii létesítéséhez nyújt segédkezet, 
mely megbecsülhetetlen örök kincse leeud a magyarnak. A „Magyar Dal-Album* szerkesz
tősége Győrött.

—  ^ u r a s z iu i ib a l  belvizeinek lovezetesere metszett árkuk Németh 
József állami s. mérnök s Kolozsváry Ödön cultnrmérnök által e hó lfi-én 
tüzetesen felülvizsgáltattak s a czélnak teljesen megfelelőknek találtattak. 
Ugyanekkor ajánlatba hozatott, hogy az árkok felügyelete a muraszombati 
ntbiztnsra bizassék.

— Eredeti regény- és elbeszélő Irodalmunk körül nagyobb érdemeket nőin sz •• < t: 
magának vállalat, mint a „Gondüző* szépirodalmi hetilap, mely öt negyed évi tVnn ii i a 
alatt a magyar regények és heszéiyek egész tárházát nyitotta meg a müveit olvasó kö
zönség előtt Itendkivül gazdag és válogatott tartalma által a „Gondüző* a müveit olva
sóközönség kclveiicz lapjává lett. Ajánljuk e kitűnő vállalatot, mely olcsóság tekinteté
ben is egyedül áll (előfizetési ára neg\ed‘•venként I frt. öli kr.) különösen most, mert új
évkor az előfizetés legalkalmasabbat! esiközölh- tó A kiadó mindenkinek ingyen és bér
mentve szolgál mutatványszámmal, ki e végett levelező lapon a „Gondüző* kiadó-hivata
lához (Budapesten, Dob-utcza ff. szám) fordul.

- Komárom városának hős ve,lőj \ Klapka György, a Fraklin-f irmlat biz miinyá- 
ban 8'jtó alá rendező 1HI8 - I S 10-iki emlékeit. A ki e rendkívüli erélyű s az önvédelmi 
barezunkban oly kiváló szerepet játszó férfiútól meg akarja hallani, hogy a dicső napok
hogyan vették kezdetüket, mikép folytattatok s 
fizetni. Előfizetési árá 5 fit.

hogyan végződtek, az siessen e műre elő-

nasy.távlajo?* Solodor na eto odgovori i právi: „Na vek se je niehko i pun 
szafta bilim, kak oszeluicze nieszou, liki dötiuk sze je truo loucsilo. Doszta- 
krát cslovecse i opiezé meszo szem nej mogao razloucsiti, ravuo tak B/,eiu 
nej mogo razloucsiti edooga verő uas/.tavláeia i oriáske kacsa meszo.* Vídi 
sze, ka je  té z-Fidsi zátona rojeni goszpoud jáko spajszen.

— Cáolo/.sv á r i  eden páver v-ostariji dobro gór najsao, ka sze nyerni 
s*/e vidlo, peueze je nej meo, ka bi víno pro,szó, za tou je hizso oudao za 
3 raiuski, na stero pogodbo szó escse kontraktus tüdi napravili, de szó je 
doj zavézao izso odati. Taksi fái koutraktns birovia na reiezi vídi. kiipecz 
sze kontraktusi derzsí.

—  l*i*i / .go rn y in i • lá K z -S z ru t- f íy ö i 'g y i sze preminoucsega me-
szecza 29-ga dnéva vecsér velika neszrecsa zgoudila. Vu Bücliler Leopolda 
staczuui je lampicza po nepazlivoszt) petróleum vuzsgála; od ogna sze je 
tüdi deklé gvant vuzsgao. Bücliler, ki je  nazoucsi bio, zsuyé hitro gvaut 
dőli vtrgue i tak doklo szrecsno obráuo, nego po tóm je czejla pütra v-ed- 
nom plaméui bíla. Brezi vszega premislávauya zgrábi edno pütro, stera zse 
tiidi gorejla i kabi ogeu nebi véksi kvár narédo, jo vö na dvor lücsí. Vu 
tóm glili nyegova zsena. sterov kornaj dvá meszecza ozsenyeni bio, na dvor 
sztoupi, glédat. ka szó gödi; ta gorécsa pütra iiyou zavadi i ona enkrát v- 
ednoin plaméui sztojí. l̂ou/.s odo sz.kocsi i zsnyé oblek trga, ali zse je kouli 
zsalodcza ino prszi tak zpecsana, ka med zsitkom i szuirtjouv viszi. Mouzs 
sze tüdi tak szpeko, ka uyimi zrouk ino zlicza fal a tje meszá dőli viszijo.

— E io lc r a  escse vszigdár na szaksem kráji lűdi béré, zdaj — kak 
nam glászijo —  v-Madrid várasi ino na tiszton okroglíni jeszte.

A  k i in i i '. 'iH b c .á h D tr i iy a i  vasút irányára nézve azon figye- 
lemre méltó javaslattal lép föl Sihrik Adorján, hogy ezen vasutat ne Iveik:1 
Németfalu. Mogyorósi! és Jánoslulva felé vezessék, miként ezt az engedmé
nyesek tervezik, hanem Körmend alatt a hegyalji korcsmánál Nádasd mel
lett Zalapataka és Zala-Lövő szomszédságában vezessék el, mely pontokon 
a közeli községek köunyeu érnek a vasúthoz.



— X e u iz e l i  s z ín é s z e t .  Szombat deczember 10-én adatott „Csókon 
szerzett vő legénybohózat Szigeti Józseftől. A terem zsúfolásig telve kö
zönséggel s az előadás eredmény • a nagymérvű érdeklődést fényesen iga
zolta. A dicséret «d'ö sorban Ács Flóráé, a kunk több oldalú jól felfogott 
alakítását soká nem fogjuk felejthetni. Olasz úrral (Csoutay) úgy voltunk, 
mint Ábrahám volt gyermekeivel, midőn azt mopdá: -•> hang ugyan Jákobé, 
de a kezek Ezsané.* Alakítása, taglejtése, összjatéka illett, ugyan a meg- 
őszült agglegény modorához, d« kevéssé átalakított arcza inkább az életerős 
fiatal embert mutatták. Különös derültséget Krassóy (nyugalmazott katona- 
orvos) keltett. — Vasárnap deczemb *r 20-án „A t«ít leány", népszínmű 3 
felvonásban. Az előadás kitűnő a darab kevésbbé. A mi jó benyomás ma
radt n végén, az inkább az előadók jóakaratának, egyöntetű játékának, mint 
a szerzőnek érdeme. Közönség, csekély számban. — Kedden deczember 22-én 
„Jgmándi kis pap* Bérezik Árpádtól. Az álló csillagok Tarján Erzsébet, Ács 
Flóra, Leőveyné, »<eővey, Krassóy, Siméufalvi voltak, a melyek körül az ösz- 
szes szereplők kifogástalanul tölték be helyeiket. — Szerdám deczember hó 
23-án „Setét pont" C.-nky Gergelytől. Az elismerés első koszorúja legyen az 
igazgatóé, a lei ezen irodalmilag feltétlen becsű s/inmü előadásával a kö
zönség Ízlésének í.iiiértéke iránt adta bizonyítékát; a második a darab fő
szereplőié. kik hivatást igazoló játékukkal a szerző igényeinek mindvégig 
becsülettel feleltek m -g -  s a csokrok a mellékszereplőké, kik az előbbie
ket. teljes erővel támogatták. Közönség kisebb számban, mint e jeles darab 
s az összevágó előadás megérdemelné. — El nem mulaszthatjuk ezúttal új
ból is telkérni a t. közönséget, miszerint ezen, ügyes, szakavatott egyénekből 
álló színtársulatot érdeméhez méltó pártfogásban részesíteni szíveskednék.

C—s.
— J la g y a r  e m b e r  h álá in  M e n u y e y  F e r ó n  ez

1848—49-iki lionvédfóhaduagy. M e n u y e y  József vasm-gyei tanfelügyelő 
testvére Olaszországban, Tnrinban elhunyt.

— Hová ragaszszuk a levélbélyeget! A levelező közönség közt az a szokás terjedt 
el, hogy levelein a lovéljegyet a pecsét helyére illeszti, mivel azt hiszi, hogy igv a level 
utközi rosszhiszemű felbontás.t s a netáni pénzelorzást lehetetlenné teszi. Kz utóbbi fel
tevés azonban téves, mert ily levélén pecsét nem alkalmaztatván, a levéljegy óvatos lesze
dése után az annak helyén történt roszkiszemű fölbontás nyomait az újból ráragasztott 
levéljegy még el is takarja. Mig tehát e tekintetben a levelek ilykópeni lezárása a köz ín
ségre nézve semmi haszonnal nem jár. addig azt a postai kezelést s különösen nagyobb 
városokban, hol naponként sok ••x>‘r levél adatik föl, az átlndvegzést tetemesen tnegnehe- 
ziti s feltár .'ózta f ja. í-tnételve felkéri tehát a közlekedési mini-zter a levelező közönséget, 
hogy a fennálló óostai szabályokhoz képest levelén a levéljegyet, mindig a czimoldul felső 
jobli sarkáu alkalmazza. A mi pedig a közönségnek azon, tudvalevőleg szintén igen elter
jedt szokását illeti, hogy közönséges vagy ajánlott h-veiben pénzt küld. igen kívánatos 
volna, hogy a közönség e tói elálljon s csakis pénzes levélben vagy az oly kényelmes s 
olcso p sta-ntalványok utján küldjön el pénzt.

— ( l y i l k o t  v a d k a n . Koburg herczeg cserépfalvi birtokán nagy 
vaddisznó vadászat volt a napokban. Rövid hajtás után egy hatalmas vadkan 
tört elő a siiiüböl; Foris József erdőőr három golyót röpített bele; erre a 
kan visszafordult s rá rohant Focisra egy hatalmas lökéssel a földre terí
tette. Kétségbeesethen kiáltott Foris segítségért, de mire a vadászok oda
értek, a vadkan súlyos sebet hasított agyarával a szerencsétlen ember ezomb- 
ján. A  vadkan csak a kilenc/.edik golyóra esett el.

A muraszombati gazdasági fiók-egyesület
folyó évi deczember 5-én tartott választmányi üléséből kifolyólag a következő felterjesz

tést bocsátotta ui:
TaWhtetes közigazgatást bizottság!

A muraszombati járásban az úgynevezett macskóczi uradalomhoz tartozó, a macs- 
kóczi 13. sz. tjkvhen (1—9. 11—18. 20 — 20. 41. 52—58. Cl. 02. 04. 00. 70. 71 75.) hsz. 
szám, a kölesvólgyi 20. sz. tjkvbeu + 1—4 sorszám, a da ikóczi 45. tjkvben 101. Itsz. sz. 
a pecsanczi 7-1. sz. tjkvben 1 — 4. 8—12. 16. sorszám, együttesen mintegy 1000 hóid, na
gyobb részt erdőségekből álló ingatlanok muli i. > vént bér ben eladat van, mint az itle A) 
alatt csatolthivatalos  ̂bizonyítványból kiderül, az uj vevők által az összes erdőségek ki- 
puszti'ása fogantha v .tetett.

Egyesületünk a akulásának alapszabályszerü rendeltetése leven a mezőgazdaság ér
dekeit képviselni, az okszerű gazdálkodásra hátrányosan ható hiányok avagy akadályok 
megszüntetése- és elhárítására vonatkozó intézkedéseket indítványozni: kötelességünknek 
tartjuk a tekintetes közigazgatási bizottság, mint az erdőtörvény 25. szakasza szerint első
fokú erdőrendészeti hatóság Ügyeimét a fentebbi körülményre irányítani, mint olyanra, 
melyből a mezőgazdaság általános érdekeire káros visszahatás — a törvény határozott 
rendel kezéseinek megsértése követtetik.

Jelzett uradalom erdőállományának teljes kipttsz titása határozottan veszélyezteti a 
muraszombati járás azon községeinek mezőgazdasági érdekeit, melyek Micskócz és 
Muraszombat között fekszenek, azért, mert az erdőterületek a legmagasabb pontokon fe
küdvén, azok összes esővizei az említett községeken át Muraszombatnak haladó Lendva- 
és puczinczi patakokra bírnak eséssel; ha tehát az erdőállomány lepusztittatik, semmi 
természeti akadály nem lévén a romboló erővel haladó esővizek útjában, az emlitett pa
takok mentén fekvő községiünk gyakori vizöntésoknek, szántóföldjeink, rétjeink káros 
partszaggatásoknak lennének odadobva. Ezenkívül a szándékolt irtás minden kétséget ki
zárólag törvényellenes.

Ugyanis az 1870. évi 31. t  4. §-a szerint „az irtás tiltatik oly erdőben, melyeknek ta
laja másnemű gazdasági növelésre (.szántóföld, rét, kert vagy szőlő) állandóan nem alkalmas.

Már pedig a mondott uradalomhoz tartozó erdők túlnyomó részben olyanok, hogy 
amennyiben azokon a fa kivágatik. a visszamaradt puszta talaj részint talajnnnósége, ré
szint fekvőgégénél fogva semminemű emberi inni ka gyüinölcsóztetését nem fogja biztosít
hatni s a jövő.nemzedék évtizedek után is fogja látni ezen, a jelen meggondolatlan pusz
tításnak szomorú nyomait.

Ezen, a talajminőségre és a fekvésre vonatkozó állításunk oly határozott alappal 
bir es a valósággal annyira támogattatik, hogy szükségét ismernénk annak, miszerint 
kerdeses területek hivott törvény 2. szakasza szerint mint véderdők kijelöltessenek.

lla még felemlítjük azt. hogy ily nagy terjedelmű erdőterület, rohamos kipusztitása 
karos visszahatással van a vidék éghajlati viszonyaira, ha utalunk végül azon tényre, 
miszerint járásúakbaa ezen egyen kívül alig vau okszerű használattal tüzelő anyagként 
értékesíthető erdőié*, aminek sajnos bizonyítéka, hogy Muraszombatban a hasáb tüzelőfa 
meterület 13 tnért vagyunk kénytelenek vásárolni, ugv bátran kifejezést adhatunk azon 
szerény meggyőződésünknek, hogy e lépésünk teljes indokolt és nem az egyese kitek hu- 
item a közgazdászat általános érdekeinek védelmét czélozzuk akkor, midőn a tek. köz- 
jgnzgatasi bizottságnál tisztelettel és az irái.t esedezünk :

Miszerint a tényállás mibenlétéről magának tudomást szerezve, a ntucskóczi urada
lom hoz tartózó erdőállománynak az erdőtörvény 4. tj-ára tekintettel megmentése iránt ha 
ladektalannl intézkedni meltoztassek.

Mély tisztelettel az 1885. deczember 5-ón tartott választmányi ülésünkből :
GRÓF BATTHYÁNY ZSIGMOND s. k., 

elnök.
KOVÁCS KÁROLY s. k., 

titkár.
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Heti-naptár
». é li deczember bő 27-töl január lió 2-: k napjáig.

Hold f 'nyváltozásaiHét napjai és prot">táns nap-
t.-i r

Id ő já r á s

V a N á n ta p 27 S& j.mos ev. Ind' g szel
Hétfő Apró szent. TTtol-ó nvi - , 1 1 ú.

Kedd 251 :s P ':- 3S j). délután. i:ios<: négy d 28-án
Szórdu 
Csütörtök

;’<>
31

Dávid kir. 
Szil veszten

Fentit nid,
havazás 1 óra S8 pk. délután.

Péntek 1 t 'je v / íc n d b á I l i i n d 1)
Szombat o Ma kár apóst. h i d e g  i dő

- , . | _

F e l e l ő s  s z e r k e s z t ő :  '3 ':» k  i i  <• h á5. I s i t  á  eí. 
Értekezhetni naponként d. e 1<> ll-ig.

Ki adó- 1 uptnlajclonos ; GpíinbaaiiH  M arit .

Ilcszuiiheicdik évfolyam.

K T, Ö F I Z E T É S I  F I I É  I I I  V A S  A ,

BUDAPESTI BÁZAR
188ü-ik évi folyamára.

A „Budapesti Bazár* egy év lefolyása alatt 2>'!>0 illiisztric/ión - 1;épeken is áb
rákon -- mutatja be niiitdeu idényre a !< gujalib divatot, a fellőni' miiek legszebb min
táit, a kézimunkák minden ágazatát én Híres mavyiír.-.zatokkal Isisewi*. niu n száma 
mellett felváltva hoz szabás rajzokkal nagy ivet hímzőt.ijzol; kai, monogramokkal és papír
ból kivágott szabásmintákat.

•• „ udape-ti Bazár* minden száma midié «gy művészileg rajzolt, színezett párisi 
divatkép ........ ellékelve. . . . .

A „Budapesti Bazár*4 gazdag szépirodalmi részével, díszes kiállításával es hasz
nos mellékleti ivei páratlanul áll a diwolapak között.

A „Budapesti 1'nzair** szépirodalmi részit egy iv regénymelléklettel bővítettük meg, 
melyből i övei csinos könyvtárt gyűjthetnek az előfizetők.

A jövő évi regéiiviuelléklei, a kedvelt fraiuzia ivó, Dilidet Alfons

„ V E S T R I S  K I S A S S Z O N Y -
czimíl rendkívül érdekes regénye lesz.

A „Rózsas/.iuborítékot** annyira megkedvelt „Társalgó c.-.ir»ok“ -ot — kérdések 
és Tálnszok közlésére - továbbra is t. előfizetőinknek engedjük át.

A „Budapesti Bazár** előfizetője megrendelhet saját nevére inouogr.nininot fehér
neműinek jelzésére.

A „Budapesti Bazár** a megrendelések rovatában ismerteti a főváros legjelesebb 
és legjutányosabh üzleteit.

Csalt is a „Budapesti Bazár* részelteti vidéki t. előfizetőit azon kedvezményben, 
hogy elfogad bármily tárgyra megrendeléseket.

f < * l í  <' »<*Si!*?i :
A „Budapesti Bnzár**-ra a regény mellék tettel egy ül t :

Egész évre (jai.iiártól -di ez-mber vé.....) ..................... 1‘ fit — kr.
l el évre januártól— junius végéig; ...................... 5 „ „
Kegyed évre (januártól—márczius végei ............... 2 „ 50 „

Kc,dvez;*’ ó»y-{irl):iii í’oitd^lhettk ;tií*£ t.. tdt'ífizrtrii:• k ;
A „Kilcn z n.ílliomos ember** czimii regényt; 8> kr. - Bolti á.a i frt 20 kr.
A „Belén** rémil r -:é;iyt : >'• kr. Bolti ára I írt 2‘l kr.
A „Méregkeverőuö szerelme c/in.ü regényi • 511 i-.r. - !: !•' -
Az előfizetési pénzek a „Budapesti Bazár* kiadóit!vata'á.ioz k .ideadok (koro* 

naherezeg-iiteza 17. szám).
’***“"' ”  Mtitatváuyszámo! küldünk sziveden. -

Egy szalon-zongora eladó,
m ajdnem  uj. lerjjobh szerkezet. >'■< va.<páufókkal van ellátva. M in d en  

bővebbet m egtudhatni e lapok nuomdójában.

— t m — x w ^ c c t t t i
Mária-czelli gycmorcssppk

jeles hiittisu gyógyszer :• «iyotiK)r mÍMien !> i 
talmai ellen, és felülntulhiiiinti az élvn^ylii.'u 
gyoniorgyeitgeséjc, rósz sza^n li hellet, szelek, s 

i Yunya fel Ilii l()f»és, kóükn. gyotnorliut üt, ««;y»i«w 
i égés, bngyUő-képzőilés, tuísénos i:yálka-kéj-/.rii!
! súrgusiíg. undor és hányás, löi.ijás (lia az a gv 

niorlíól ered), gyomorgörcs. s/.ék szór illa t, n gv 
: mórnak hull rln ltsége étel és ital által, giliszta.
| lép- és májbetegség, úgyszintén arany-eres lián- #  

tál ni tik ellen. ^
I E g y  ü v e g c s e  á r a  h a s z n á l a t i  u t a -  

_ _ _ _ _ _ _ _  s i t á s s a i  e g y ü t t  S S  k r .
központi szétküldési raktár ungvban és kicsinyben: - '?

I i l í A  D Y  K Á R O T . Y
czim/.ett gy i így szer i;í rába u R r c n i z i e i ’b e í i ,  

Morva országban.
Kapható Muraszombatban* LÖt.CS ÜK!.A g>..,?ytárában a „Magyar Koronához,11 

valamint az ország minden gvóüvszertáráhan. (46. 62—33)a© m m w i

Karácsonyi- és újévi ajándékok!

az  ő ra iiR ja lh oz**

Alkalmas

karácsonyi- és tijévi ajándékokul
ajánlom t. ez. vevőimnek a következő czikkeket az alábbi olcsó árakon :

Arany és ezüst férfi- és női órák és őrnláin zok, arany fülbevalók ő- jrviiriik 1 frt 
50 kitől fölfelé. Arany keresztek, inednilloiiok, fcarpererzek, kézelő-, iiiggomhok és uvnk- 
keiidö-tük 2 frt öt) kitől fölfelé. Gyéinént függök és gyűrűk, arany nyak-ékek és'fel- 
szerelvények nők részére. Ezüst gyüszük. kanalak és evőeszközök.

Bátorkodom egyúttal t. vevőim figyelni, t felhívni inga- és faliórák, varrógépek, 
eliina-eziist evőeszközök és kanalak, ugv mindennemű asztali készülékekből álló nagv 
raktáramra és kérem, becses rendeléseivel szerencséltetni, ut 'ívnek pontos kiviteléért ke
zességei vállalok.
(80.5 5) Teljes tisztelettel iP c i- íill órás Muraszombatban.

Karácsonyi- és újévi ajándékok!
Nyomatott GrQnbaum Márk könyvnyomdájában Muraszombatban.
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