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„Feltámadt Krisztus e napon* harsogja hálaadó énekét a ke
resztény világ napkelettől napnyugatig, a forró déltől a rideg éjsza
kig. „Feltámadt Krisztus e napon,* hogy bebizonyítsa, hogy meg
mutassa az emberiségnek, miszerint csak a test az ami múlandó, de 
a lélek, az ige megmarad örökké. Mint egy óriási hangyaboly izeg, 
mozog a mindenség legnemesebb és emellett legnyomorultabb tagja 
az ember; egyik a másik nyakába kapaskodva, gyakran egyik a másik j 
nyakát kitekerve krtzködik, hogy habár tmunnak romlásán is, de ma- ! 
gónak anyagi jobblétet biztosíthasson, hogy vagyont gyfljtliessen; I 
pedig egy pillanat . . . .  és elmúlik minden, szétfoszlik mint a ködpára i 
a napsugarainak első felvillanása alact, s a nagy közködésből, a moz
galmas csatatérből, mit egy ember életének nevezünk, —  nem marad I 
más hátra, mint az ami a halálnál is erősebb, mert halhatatlan, nem j 
marul más, mint az ami elkísér bennünket az örökkévaló itélőszeke 
elé: a szeretet, az embertársaink iránt gyakorolt, jó cselekedetek, egy | 
szóval csak az, amivel megmutattuk, hogy bennünk egy halhatatlan i 
lélek is székel, amelynek igényei a mindennapi tápláléknál messzebb j 
terjednek.

E napnak emlékezete lelkűnkbe oltja a meggyőződést, hogy aki ! 
úgy szerette az emberiséget, miszerint megtudott halni érette, aki | 
legfő erkőlcsszabály gyanánt állította az őt követők elé a „szeresd | 
felebarátod* magasztos parancsolatát: világokat mozgató hatalmával j 
támogatja is mindazokat, akik életük göröngyös utait, magasztos aka
ratának szem előtt tartása mellett iparkodának megfutni. Ö tehát, 
aki a mai napon legyőzte a halált, aki bebizonyította, hogy van a 
halálnál is nagyobb hatalom, lelkünk, a mely azt túléli, mindenesetre | 
erőt ad ahhoz, hogy szeressük embertársainkat, mint önmagunkat, 
hogy azok jólétének előmozdításán úgy mint saját javunkon munkál- ; 
kodjunk. —  A ki erre képes —  akinek életczéljai között ez is ben- | 
foglaltatik, az fölemelt fővel nézhet bi zonytalan jövőjének, —  de a 
végén, a biztos kifejlésnek, —  feltámadásának eléje; az bátran vall
hatja, hogy nem élt hiába!

„Feltámadt Krisztus e napon, hogy az ember vigadozzon!* 
Alleluja!

Na vüzenszki dén.
„ E te  dén jn gór sztano K risztus* na szvejti krscsansztvo szpeva 

eto vészéin peszem od szuaczevnoga zhoda do záhoda, <>d toplog.i 
polduéva d i zorja. „K e dén je  gór sztano K risztus,* m j pos/vedorsi 

I naj pokázse cslovecsausztvi, ka je  szamo te jio  premiuoucse, aii díisa 
ősz tané na veké.

Kak eden veliki mravlinyek sze gibla szem-tam te nájszpodob- 
nejsi i pouh'g tóga te nevolen cslovek. —  eden drügoga za sinv«*k 
zgrábivsi. vec.skrát eden ovogo sinyek scsé vö zvinoti, tak dela, esi 
drűgomi bár 1 1 a kvár, naj szamo szobi dobrouto zagvíisa, —  naj szi 
számú vrejdnoszt szpraviti more; pa je szamo edno ocsno uiegne- 
nyé . . . . i piejde vsze, razpüszli sze kak megla gda s/uuc/.e na 
nyou obszine: od vélik? delavnoszti, gibajoucsuoszti ka eduogi cslo- 
veka zsitek imetiüjeino, —  ne osztáne drügo liki ono, ka j ; od 
szinrti mocsiiejse, ár nemrtelno ne osztáne dtügo, kak ono, stero 
nasz szprevodi pred te pitani szoudni sztolecz: ta lübézen, prouti 
blizsnyim szkázaiio dobrocsinejnye, z-ednov recsjov szamo ono, sterov 
pokázsemo ka prebiva vu na mi edna nemrtelna düsa, stere zselejnye 
vise plava od tóga vszákdenésuyega zsivisa.

Etoga (Inévá szpoumenek vezipi v-nász ono zapopadnenyé, ka 
ki je tak lübo ete szvejt, znao je ínrejti za nyega, ki je kak nájvékso 
?apoved posztavo pred one, ki nyega naszledüjejo „lübi blizsnyega* : 
szvojov velikov mocsjov pomága vsze one, ki szvojga zsitka brasz- 
klave poti, nyögve voule pred oucsmi drzsányem sze pepascsijo 
tá szpuniti.

0;i je tak, ki je ele dén szmrti moucs prevzeo, ki je poszve- 
docso ka od szmrti escse jeszte véksa oblászí, ta düsa, stera naveke 
zsivé, ona dá moucs na tou nej lübimo nase blizsánye tak, kak sza- 
moga szebé, naj nyiliov sors dobrotivno tak naprej poinágamo, kako 
szvojega. —  Ki je na tou priszpodoben, steroga zsitka czíli sze tou 
tüdi notri zderzsáva, ou z-viszikov glávov lehko negvüsnoj priseszt- 
noszti prouti gléda, —  na szlednye k-toj gvttsnoj oszuovlenoszti, —  
k-tomi gór sztanejnyi ou lehko bátrivuo vadlüje, ka je naj zaob- 
szton zsívo!

„Ete dén je gór sztano Krisztus, naj sze te cslovek radüje.* 
Alleluja!

TÁRCZA
A pokol torkában.

Elbeszélés. (Irta LÁSZLÓ MIHÁLY.) Ötödik fejezet.
(Folytatás.)

Hét falunak őrölt a Zúgó Márton malma, s hét falu pletykája járta a 
a malomban, de azért még nem volt olyan ribillió, mint a milyet Selymes 
Mátyás esete keltett.

A molnárné, Zúgó Márton felesége, összecsapta kezeit és háromszor 
keresztet vetett magára.

A Böske. a Zúgó Mártonék Böskéje, harmatos orczával fekszik és har
matos orczával ébred, mint a mezei virág, s úgy óröl valami a lelkében, 1 
hogy reszket belé minden porczikája. Nem vigasztalódik, hiába kerülgeti 
Selymes Pista.

__ Kém adnak engem kendnek, ne is járjon kend utánam Pista I kö-
nyörgött Böske a legénynek.

Selymes Péter megszorította a  lány kezét s pokoli lánggal szeme közé 
nézett, és szilajbangon mondta:

—  Hát csak olyan legény vagyok én, kinek tegnap még ajtót nyitot
tatok, s ma már elveszed előlem a padkát és berekeszelitek az a jtó t?  No 
lelkem, Böske, nöjje be a fű a malmatokat s egye meg a héja a sziveteket.

A legény egyet fordúlt s ott hagyta a leányt. ^
Nem futott el ily hamar Selymes Mátyásné, a szegény Zsuzsa asszony, 

midőn a molnárnéval: Kata asszouynyal találkozott, kiuek úgy a lelkén* 
beszélt, hogy ne bántsák a fiatalokat, ne büntessék őket, mikor <>k nem 
hibáztuk, nem vétettek senki ellen, hadd sleressék egymást, kudd legyenek 
egymásé.

A molnárné a fejét rázta.
— Nem lehet a’ lelkem Zsuzsám; mondta a molnárné. — Mi megve- 

nültünk becsületben, adott is az Isten eleget, nem is panaszkodniuk ; de re- 
szegos nemzetségbe nem adjuk a leányunkat. Tudod Zsuzsa, milyen a veu

TÁRCZA.
Vu grli pekla.

Tripovedka. (Piszana po LÁSZLÓ MIHÁLYI.) Péti tao.
Fordította—r —r. (Nadulivanyc.)

Szedmérim veszniczam je mleo Zúgó Mártona miin, szedméri vihziiícz 
brbotanye sze mlelo vu rnliui, ali záto je  escse nej bíla taksa ribillia, kakso 
je  zgodba Selymes Mátyása zbüdíla.

Mlínaricza Zúgó Mártona zsena, je vküp djála roké i trikrat sze pre- 
krizsila.

Örzsa, Zúgó Mártona Örzsa, z-roszov na liczi szi lézse, z-roszov 11a 
1 liczi sztáne, kak polszki czvejt i tak sze mele nika vu nyénoj düó, ka 

trpecse szaka uyéna kotriga. Nepotrousta sze, zamán budi za uyouv Sely
mes Pista.

— Ne dáo méné, k-vám, niti nebodte za menőm P ista ! — molila sze 
Örzsa legéni.

Selymes Pista je  zgrabo za rokon dokié, i zsárjávi kak pekeo nyoj vu 
öcsi glédao i nezavüzdano pruvo.

— Hát szamo táksi legéu szám jász, komi szó vcsera escse dveri od- 
prli, dnesz pa vkraj vzemes sztolecz pred menőm, i dőli z tkleueto dveri ? 
No düsa moja Örzsa, naj vara tráva zaraszté ralin i pujej kouvran s/.rczé !

Legéu sze obrno i tara osztavo deklino.
Nej je odbejzsala tak hitro Selymes Mátyásévá, uevolna Zsuzsa z«**na, 

da je  z-raliuarczov, z-Katov vküp prisla, steroj je  tak k-düsi gnesala, naj 
nebautüjeo te inláde, nckusligao one, da szó oui nej krivi, nej dúzsui prouti 
nikomi, naj sze lübio, naj bodo eden drügoga.

Mlinarcza je z-glávov kivala.
—  Neraogoucso tou düsa moja Zsuzsa, véli mlinarcza. Mi szmo nb- 

sztarali posteni, dáo na in je  i Bong zadoszta, niti sze netou/.simn, ali v-piáni 
rod nedárao naso csér. Zuás Zsuzsa, káksi je  sztári cslovik ? munogoucse 
nyerni gnesati. Joukala sze je  Örzsa, lehko szám sze i jász plakala, ali Zúgó



Az első segély-nyújtásról a rögtöni szerencsét
lenségeknél. (Folytatás.)

A halál a vízben kétfélekép következhetik be.
1. Megfulás által, oly formán, hogy levegő helyett víz jut a tüdőkbe.

gyomoré.*. .
2. Rögtöni eszméletlenség következtében; a szív és tüdő megszűnik 

működni, â  gége görcsösen összebuzódik, levegő a tüdőkbe nem hatolhat.
Az ólet az utóbbi esetben könnyebben menthető meg mint az elsőben.
Minden vizbe fultat tetszhalottnak kellene tekinteni, mert sokszor elő

fordul, hogy az illető órahosszat feküdt a vízben és visszanyerte életét.
Az életmentési kísérleteket azonban nyugalommal, nagy gonddal, s 

eréllyel kell eszközölnünk, s a következő szabályokat tartsuk m eg:
1. Azonnal orvosért, száraz takaróért és ruházatért kell küldeni.
2. Legfontosabb teendő a légzést helyreállítani, a mennyire lehet a 

szabad levegőn, s ha ez sikerült, csak ekkor következik a vérkeringést és a 
test melegét elősegíteni.

3. A vizbefultat nem szabad fejtetőre állítani, vagy lábainál fogva le 
lógatni, hanem fektessük mindenekelőtt hasra, egyik karját a homloka alá 
téve, olyformán, hogy a fej mélyebben feküdjék, mint a test többi része. Ily 
helyzetben a szájon át kifolyhat a viz.

4. Nyissuk ki a szájat, távolítsuk el belőle s az orrból az iszapot.
b. A nedves és testhez szoruló ruhát különösen a nyakon és mellen 

oldjuk meg s távolítsuk el.
6. Az öukénytés légzés előidézésére izgassuk az orrlyukakat dohány

porral, a torkot tollal esi klandjuk, a mellet és arezot dörzsöljük hideg 
majd meleg vízzel felváltva, s a mellett csapdossuk hideg vizbe mártott
kendővel.

7. Ha mindezeket siker nélkül alkalmaztuk, ne késsünk tovább, hanem 
forduljunk a

m e s te r s é g e s  lé g z é s h e z .

i

Ennek czélja a mellkast felváltva kitágítani és összeszoritani, hogy a 
tüdőkbe friss levegő jusson. Ezt többfélekép érhetjük el. Legczélszerübb a 
Silveszter-féle módszert alkalmazni, mert szükség esetén egy ember is elég
séges hozzá, és pedig a következőképen :

A tetszhalottat hátára fektetjük, a fej és vállak alá valami puha tár
gyat teszünk, hogy azok magasabban feküdjenek. Az életmentő a tejhez áll, 
a két felkart a könyökizület felett megfogja s egyidőbeu a fej fölé emelve 
2 mperczig ott tartja.

Ez által a mellkas kitágul s levegő szívódik a tüdőkbe.
Ezután a karokat ugyanazon az utón visszavezeti s 2 mperczig a mell

kas oldalához szorítja.
Ez által a tüdőkből a levegő ismét kiszorittatik. Ha két mentő mű

ködik, akkor oldalt állva egy-egy kart foguak, s 1, 2, 3, 4 vezényszóra 
végzik a már leirt mozgásokat.

Ezen karmozgásokat perczenkint körülbelül 15-ször mindaddig kell is
mételni, a mig a légzés magától meg :iem indul. Az első légvételt a meg
változott arezszinen vesszük észre. (A halvány pirul és megfordítva.) Ha 
egyszer a légzés helyreállott, a leirt eljárással felhagynak, mert most a szív 
működését és a test melegét kell fokoznunk.

8. Ezt elérhetjük, ha a testet meleg ágyba fektetjük, meleg takaróval 
befödjük, dörzsöljük ; meleg vízzel telt üvegeket, melegített köveket teszünk 
a hónalj alá, lábak közé és a talpakhoz.

9. És ha végül az élet annyira visszatért, hogy a szerencsétlen nyelni
képes, nyújtsunk neki kanalankint meleg italt, meleg vizet, theát, kávét, bort, 
de csak kis mennyiségben. (Vége köv.)

Helyi és vidéki hirek.
— in t  ö r ö m m e l  é r t e s ü l ü n k ,  a gazdasági egyesület által a 

székesfehérvári uiéntelep parancsuokságához intézett azon megkeresésnek, 
hogy Skrabán Iván martyánczi lakosnál levő fedező állomásra pótlólag egy 
angol félvér méu adassék — meg lett a kívánt eredménye; a napokban egy 
kapitány személyesen itt járván meggyőződött a gazd. egyesület, által tett 
előterjesztésben foglaltak valódiságáról, és igy Skrabán Ivánhoz pótlólag egy 
szép angol félvér mén osztatott b<\ Ajánljuk a lótartó gazdák figyelmébe.

— A k ö z s é g i  k é p v is e lő ié -» tü I r t  azon határozata, mely szerint 
a fóutcza két oldaláu gömb akáczfával beülteltessék, részben már foganatba 
vétetett, amennyiben a templomtól húzódó utcza egy része már beültetve 
van. Óhajtandó volna, hogy — úgymint az első napokban — tovább is a 
háztulajdonosok szorgalmasan öntözzék, gondozzák az ültetvényeket, és kü
lönösen, hogy mind ők, mind pedig mások, azokat, kik a fákat akár szán
dékosan, akár gondatlanságból megsértik, a hatóságnál felj.-leutsék.

— S ik e t  n é n in . a k i  m e g s z ó ln i . Folyó évi márczius 22-én Szent- 
Got tliárdon egy 30 éves, erőteljes, meglehetősen jól öltözőit férfiú, ki ma-

Pervo pomoucs dávanye pri nedovednoj neszrecsi.
Fordította ZISKÓ GYÖRGY. (Xadalivanye.)

Vu vodi sze szmrt dvoje féle doubi p rip tti:
1. Po zadávnonzti, tak ka meszto lüfta, sze vu pliicsa i zsaloudecz 

voda szprávi!
2. Po náglom pamet zgüblejnyi; szrdeze i pliicsa gorhenyajo z-delom, 

gut sze vklip potégne, luft vecs nemore k-plücsam kezuj. V-toui szleduyein 
sze zsitek lezsej obarje liki v-tom pervejsem.

Vszákoga ki sze zab-jó, bi mogli za devnoga mertvecza stiiuati. ár s^e 
vnogokrát zgodi, ka je  vu voudi vecs vör na csrvej lezsao, vö vzéti z-vode 
je  ozsivo. .

Zsitka obarvávanye moreino z-velikov imrovnosztjov szkrblivosztjov 
doprneszti, i ete redovuoszti moremo zdrzsati:

1. Hitro po doktora, po sziiho odevko i gvant moremo poszlati.
2. Naj znamenitejse csiuejnye, odühávauye uazáj szpraviti, na kolko je 

mogoucse viinej vu szlobodnom zráki, i esi je  tou mogoucsno doprneszti, 
teda moremo glédati naj krv szematama ide i naj to tejlo toplo grata.

3. Tóga zalejanoga ueszmimo kumesz na glavo posztaviti ali z-nogami 
vísziti dati, nego nyega zaprva dőli polozsmo naj na cservej lezsí, edno ro- 
kou nyerni pod cselo deumo, tak ka te glava uaj globse lezsi, kak tejla ovi 
tálovje. Tak z-lamp ta voda vö sztecsó.

4. Odprimo nyerni lampe, z-puczajmo z-nousza, ka tam jes/.te.
5. Te raoker gvant, steri na sinyeki i na prszaj jeszte vkraj vzememo.
6. Ka szí naj odühávle nousz uyegov giblimo uousza liikuye z-tobá- 

kom, gut pa z-perora scségécsmo. Pritom te obrász ribajmo vcsászi z-mrz- 
lov, vcsászi z-mlácsnov vodov, i vecskrát ga z-mrzlov vodov poskropmo.

7. Csi eta vsze brezi baszk a opravimo, teda sze obrnmo
7 'a p r a v c  o d ih á v a n y i .

Tóga czil je  te prsz kosár raztégnoti i vkiippotégnoti, ka naj vn pliicsa 
friski zrák pride. Tou z-vecs féle uioudusoin lebko zadobimo. Naj prilics- 
nejse je Silvestera priliko nüczati, ár v-potrejbuom vrejmeui je szamo ed- 
uoga csloveka pomoucs zadoszta, et.ak:

Tóga víd mrtvoga na herbet polozsimo, pod glávo i plücsa, nyerni nika 
méhkoga denimo. ka naj ona vise lezsijo. Te zsitka branitel szi glávi s/.toupi, 
nyegvi dvej rouki pri lákti prime, i glávi odneszé tani 2 minuti drzsi. Po
tom sze te prsz kosár razpresztre i lüít ide uotri v-plücsa. Po etom te toké 
rávno po ouoj ponti nazaj nesze i na 2 minuti k-prsz kosári sztiszne. Z- 
etim sze te luft z-plücs vö szprávi. Csi szta dvá, steri te zsitek nazái szpra
viti scséta, vszáki na ednom kraj te luké prijévsi i 1, 2, 3, 4, vö povejdauye 
C8Ínijo ta povejdana gibauya.

Rönk gibauye vszáko minouto okouli 15-krát doprneszti terbej i tak 
dugó ka sze to odühávauye obszebi zacsne. To naj prvo odiihávanye na ob- 
rázi na pauiet vzememo (to bleduoszt ali na opik) csi ednok to odühávauye 
na meszto sztoupi, t»da gór heiiyajmo, ár zdaj szrdcza delavuoszt i tejla 
toplocso moreino naprej pomágati.

8. Tón leliko zadobimo csi to tejlo v-toplo posztelo szprávimo z-toplov 
odevkov odeneuio i ribanio, z-toplov vodov napunyeue gluzse, vroucse na- 
právlane kamué nyerni denemo pod prszi med nouge i poplate.

9. I csi je  zsitek tak szrecsuo uazáj priso, ka te neszrecsen zse zuá
pozsrejti, poinidmo nyerni po zsliczi toplo pitvino, toplo vodo, tlieo, kávo, 
vino, ali szamo malo. (Kouecz pride.)

Domácsi i zvünszki glászi.
— K a k  z -v c s z é lo n  tálon csüjemo, od vérsztva drüzsdbe sztráni 

v-Székesfehérvár tam lezsécsega reginieuti poszlano prosuya v-sterom Skrabán 
Iván v-Martyanczi escse ednoga augliskoga kervij valón zsrebcza proszijo 
je  mijein mejla, ino zselejnye sze szpunilo, ka té duéve je eden kapitan tii 
odo ino sze od vérsztva drüzsdbe sztráni gór poszláne prosuye zavüpao. Tak 
Skrabán Ivátii poton escse eden lejpi engliski kervij zsrebecz bode vö iláni.

— S z ö k n ie  k é p v i s e l ő  l e s t ü l  e l  je  dokoucsao, ka ta naj véksa 
vilicza sze ua obedvá kraja okácz drevjom (bozse drevje) zaszadi i tou sze 
je  szpunilo na kolko je  prouti ezérkvi pelajoucsa vilicza z-táksin lejpim 
drevjom zaszajena. Zselno bi bilou, kak sze je v-ti prvi duévi, tak i uadale 
ti bizsui goszpodárje uaj tou drevje szkrbno polevati dájo, ua nyé naj szkrb 
májo, i náiiure kam oni, kain pa ti drügi, one ki tou drevje kaksté zban- 
tiijejo, pri toj naprej hodécsoj oblászti obtouzsijo.

— 4 » lü p i n é m á k ,  .s te r i  x á e s e  g ú e s a t i .  Etoga leta márcziusa 
meszecza 22-ga je  v-Monostori eden 30 le jt sztár, dobre moucsi, zadoszta 
dobro oblecseni inoski cslovik, sto je  szebé za gliipioga i nemáka derzsati 
dáo, po dárai odo. uáimre dári je  proszo na sztran ednoga pogornyeuega 
glüpoga nemáka, z-Győrujvarasa bodoucsega Bauer Ferdinánda sztran, sto 
ka je on, kuk deczo imajoucsi sziromaski ocsa, szveduueso je z-ednim, po 
győrszkoj zsidoszkoj vadlíiványe vöre vészi 188ti-ga leta oktobra 7-ga duéva

ember? annak nem lehet beszélni. Sirt. a Böske, tan én is sírtam, de Zúgó 
Márton famíliája, kevély és becsületes, nem adja a virágot olyan kertbe, a 
hol tolvajok is tanyáznak.

Zsuzsa asszony vörös lett mint a pipacs, s keservesen mondta:
— Kata, ti szigorúabban büntettek mint a biró. Én u**m védelmezem 

az uramat, mert sokat vétett, nem mások ellen, hanem mi ellenünk, és elle
nem, akit élve megevett, de a szegény gyermekeimet nem hagyom, azok 
ártatlanok. Es ót se mondja senki tolvajnak! Kitől lopott? kinek a pénzét 
itta  el, ha nem a mienket?

A uiolnárné erre felfortyanva kérdezte:
— De bát hol van a templom pénze ?
Zsuzsa asszony n-m ijedt meg a kérdéstől, liánom szomorúan igy felelt:
— Mtjd megmondja ő, ha haza kerü l! Mikor a pap átadta neki a két 

ezer forintot, hogy a takarékba vigye, éu eleget nógattam : menjen édes 
Mátyásom, Isteu megfizeti, menjen es tegye be a takarékba, mert addig 
hordja magánál, rî ig elveszíti! Hát el is vesztette; de nem lopott, nem Kata, 
ezt ne mondjátok 1

A uiolnárné vállat vonva hidegen szólt:
— A faluban beszelik, a Kovács Macska János mondta, aki vele czim- 

boráskodott; aztáu a Zeliua Mihály is említette, hogy a te urad csak úgy 
szórta a pénzt.

— V i-It Iliiből! fakadt ki Zsuzsa asszony. — Hiszen Selymes Mát,vas 
sohse maradt adós a zsidóknak. A hol nyolc/, ökör szánt és nyolez ló jár 
be az udvarba, ott nem éheznek, s krajc/úrnak sincs szűko.

— Nincs szűke, sót ti még gazdagok is vagytok, Zsuzsa, — mondta
a molnáráé, — hanem azért Zúgó Márton mégsem adja oda a lányát. Sely. 
nies Pistának. Azt mondta: a poklokkal nem k-veredik atyatiságbú! a hol 
n pálinka az úristen: ott az ördög már a háztetőn ül. így édes Zsuzsa! 
Áldjon meg az Isten ! (Folyt. £öv.)

Mártona família je  gizdava i posteua, nedá szvojo korino v-táksi ográdecz, 
gde i tátje prebivao.

Zsuzsa zseua je  erdécsa grátala, kak dívj! mák i britko právila.
— Kata vi bole szigurno kastigate, kak birouv. Jász nebránim mojga 

mozsá. ár je  doszta pregrejso, nej prouti drügiin, nego prouti nám, i prouti 
meui, stero je  zsivo pojo: ali uevolno mojo deczo nedopüsztim, oua je ne 
krivicsna. I nyega tüdi niscse naj ueprávi za táta ! Kogu je  okradno ? Koga 
pejueze je  zápio, csi uej nase ?

Mlinaricza ua tou zdühto je  pitala:
— De hát. gde szó ezérkveni pej nézi ?
Zsuzsa zseua sze je nej vezágala od tóga pítanya, nego tuzsno etak 

odgovorila:
— Vej zse povej on, csi domou pride. Da szó pop prejk dáli nyerni 

dvej jezer o raiuski, ka bi vu sparkassi ueszo, jász szám ga zadoszta gouila: 
idi drági moj Mátyás, Boug ti pláti, idi i notri doni vu sparkasszo, úr boa 
tecsusz pri s/.ebi nos/.o, ka zgübis! I ’a je  tüdi zgübo, ali nej vkrudno, nej 
Kata, tou ne pravite!

Mlinarcza zdigne jam o i mrzlo véli:
—  Vu vészi guesijo, Kovács Macska János je  pravo, ki sze je z-nyim 

pajdAsivao; zatém je  Zelina Mihály tüdi szpouiiuao, da je  tvoj uiouzs li 
tak lücsao pejueze.

— Bilou je  z-koj! zdrnjla sze je  Zsuzsa zseua. Vej je  Selymes Mátyás 
nigdár nej diizscu osztano zsidovom; gde őszem jünezov orjé i őszen konyév, 
sze povrné notri vn dvor, tani nagledüjeo i krajezur je  nej vzséli.

— Nej je  vzséli, geto vi szte escse i bogáti Zsuzsa, právila je  mlinarcza, 
— ali záto Zúgó Márton denok nedá tá szvojo csér Selymes Pisti. Tou je  
pravo: z-peklami sze neziuej'a v-rodbiuo! gde je  pálinka gos/.pou Boug, 
tam vrág zse na sztrehi szedi. Tak drága Zsuzsa. Blagoszlovi te Boug!

(Nad. pride.)



gát siketuemának tetette, adományokat gyűjtött és pedig bizonyos győr- 
ujvárosi illetőségű tűzkárosult, Bauer Ferdiuánd siketnéma részére, kinek 
szegénységi voltát, s mint könyőradoiuányokra szorult családapát önön sze
mélyében egy. a győri izr. hitközség által 1880. október 7-éu kiállított s 
pecséttel ellátott bizonyitványnyal igazolta, igyekezvén ezzel, valamint a 
közönséghez czimzett külön kérvényével a közönséget jószívűségre serken
teni s köuyöröletre bírni, ami sikerült is neki, mert a mint a két gyüjtő- 
ivböl (egyik magyar, másik német szövegű fejtzettel) kitűnt, szép összege
ket áldozott a szives közönség a szerencsétlen siketuéma részére, ki nem 
lenne más, mint a gyűjtő jómadár, ki a begyült pénzből magának jó  na
pokat csinált. — Csendőrségünk, mert már jól ismeri az efajta tollatlan 
jóniadarak it. s mert ez a madár egyéb hatósági bizonyitványnyal nem birt, 
bekísérte őt a szolgabiróságboz. Ahol, mert németül ir, olvas; magyarul jól 
ért és ir is, vele irásilag érintkezve, magát győrujvárosi illetőségűnek és 
határozottan siketnémának állította. Mire a szolgabiróság által a győri 
főkapitányhoz intézett távirati kérdésre azon válasz érkezett, hogy ottan 
teljesen ismeretlen. Midőn ezen távirat vele a fogiiázör által közöltetett, egy 
felvilágosító iratban értesítette a szolgabiróságot, hogy Rotcsite Ferdiuánd 
s Trénerén megye szkálaujfalnsi, majd hogy Bité községi illetőségű. Erre i l 
letősége iránt a trencséui szolgabiróságboz távirati kérdés intézletett, hon
nan ismét azt válaszolták, hogy ott ismeretlen, „valószínűleg szédelgő." Ez 
a távirat is közöltetett a siketnémával, ki értesittetett, miután a valótlan 
állításaiból szédelgése kitűnt, hogy inig illetőségi községe kitadbató nem 
lesz, addig itt marad, egyúttal a fogházőr egy papírra irt kérdéseket adott 
át neki, hogy azokra a választ Írja meg, s magára hagyta. Midőn a vá
laszért bement, azt „mondta" a fogházőrnek, hogy ő mindent megmond, ve
zessék a bíróság elé. Minek folytán elővezettetvén, a szolgabiróság előtt 
előadta, hogy B l a t t  H e n r i k  izr. vallása, J a c n b i a n i  illetőségű. Hat 
éve már nincs otthon. Atyja B l a t t  Salamon, ki életben van, vagyontalan 
izraelita. Múlt évben Becsből Szerűjevóba ment, a hol a „Koronához* c ím 
zett vendéglőben háziszolgának szegődött be. Innét 3 hónap múlva, folyó 
év február 1-éu elment, s Zágrábhoz érve vette észre, hogy irományai el
vesztek. mely baját egy vele utazó, előtte ismeretien egyénnek elpana
szolva, az a tőle elvett okmányokat adott neki s betanította a aiketuémaság 
színlelésébe, amiért neki adta utolsó forintját. Onnan Csáktornyán át Mu
raszombatnak ment idáig; „útközben azonban csak akkor kéregetett, ha 
pénzre volt szüksége “ Említésre méltó, hogy egész árkusra menő kérdéssel 
s mondatokkal naponta ostromoltatok (melyekre röviden, de értelmesen vá
laszolt, daczára hogy az irt kérdések alig olvasható írással voltak Írva) s 
hogy ennek daczára csak márczius hó 31 -én vallotta be, hogy nem siket- 
néma, valószínűleg azon meggyőződésében, hogy a hatóságot félrevezetni 
nem képes, de megszökni sem. Nevezett egy hónapi elzárásra Ítéltetett.

— A v i lá g o n  a  le g iiu g j-o h h  á g y u l  most készítették el Porosz- 
országban Essen nevű városban. Az ágyú csövének hossza 14 méter, vagyis 
maga a cső oly hosszú, mint a közönséges ágyú az elébe fogott lovakkal 
együtt. Súlya 2420 vám mázsa, egyszeri lövéshez közel 4 uietermázsa lőpor 
szükséges. A lőport, e c/.élra készített közönséges bordókban a bői dókkal 
együtt rakják a csőbe, 7 ilyen hordó lőpor képez egy töltést; egy-egy bordó 
körülbelül egy síkos. Az ágyúgolyó, melylyel ez óriást megtöltik, egy méter
nél hosszabb, 21 mázsa súlyú, és 12 kilométer távolságra visz, vagyis oly 
messze, mint amily messzire jó lovak egy óra alatt futni szoktak. Az ágya 
szállítására külön vasúti kocsikat készítettek, két kocsi miután uz ágyú reá 
helyeztetett, 4360 mázsát nyomott.

— E g y  iij ü z l e t á g  honosait meg az utóbbi időkben a vidéken, 
t. i. levágott borjaknak Gráczba szállítása; azonban ezzel kapcsolatban gya- 
koriabbak a borjú lopások is, Pecsarócz vidékén a limit betekben uégy eset 
fordult elő, anélkül, hogy az illető községi biró által a cscndörséguek beje
lentve lett volna. Felhívjuk a csendőrség figyelmét ezen borjukeieskedők 
által levágott borjakra vonatkozó körüli szigorú felügyeletre; az olyan 
községi bírák pedig, akik a községükben történő tolvajlásokat a csendőrjá- 
ratnak be nem jeleutik, kíméletlenül a szolgabiróságnak feljelentendők, a hol 
méltó büntetésben fognak részesülni.

— S e m  v é g e l a d á s  — c s u k  ú g y .  Az ipartörvény ugyanis akként 
rendelkezik, hogy azon esetben, ha valamely kereskedő tömegesen és egyszerre 
mindenét eladja, és ezt közhírré is teszi, úgy a befolyó pénzből egy bizo- 
nyes összeget iparügyi czélokra fordítás végett a hatóságnak kell ál szol
gáltatnia. — Ascher Regina muraszombati kereskedő szintén kihirdette, 
hogy a rendes árnál alább miudenét eladja, de hogy a törvénynek a szemét 
bekösse, ho/./.á tette, illetőleg előre bocsájtotta a hirdetményben, hogy ez 
m ég  sem  v é g e i  ad ás. A szolgabiróság azonban nem ült fel a szarvas- 
okoskodásnak, s az élelmes kereskedőt lOO írtra büntette meg a törvény 
ilyetén kijátszása m ialt, amely határozatot az alispaui hivatal is jóváhagyott. 
Megemlítjük egyúttal, hogy szintén helybenhagyta az alispaui hivatal a szol
gabiróság azon határozatát is, melyben Heuberger Simon mészárost Mura
szombat község birájáuak hivatalos eljárása közben történt szóvali megsér
tése miatt, lő  írttal büntette.

—  M é g is  c s a k  k i t u d ó d o t t !  Halász Márton szepetnnki lakostól 
még a* 1885. évi október 1-én ellopták a lovát; az erre következő éjjelen 
pedig Bölecz Mihály ottani lakostól egy kocsit. A hosszas utána nézés és 
folytonos kutatás azután végre is eredményre vezetett, mintán a lovakat 
Roli Dohányos József kis-kanizsai lakosnál a napokban megtalálták.

— E m b e r t e l e n  e r d ő * .  Kele István rigyáczi lakos 30 éves fiatal 
ember márez. 24-én kiment atyja szőlőjébe, hogy egyúttal az ott czéltala- 
nul heverő fegyverét is haza hozza. Visszajövet útja az erdőn vivén keresz
tül, fegyveréből a régi töltényt kisütötte, mit az erdős meghallván, csak
hamar ott termett, reá támadva a fiatal emberre, hogy puskáját azonnal 
adja át. Ez azonban megtagadta a jogtalan  kívánalmat., mintán ő csak a 
levegőbe lőtt. Az erdős erre válaszul a fiatal embert térden lőtte, annyira, 
hogy sebe életveszélyes. A durva erdős ellen a vizsgálatot megindították.

— B u d a p e s t e n  Müller Károly borkereskedő kőbányai pinezéjében 
van a többek között egy hordó, amelynek űrtartalma 2100 ak ó ; a fenekén 
egy egész czigány banda van bevésve, s ezen faragvány maga 4000 írtba, 
az egész hordó pedig 11 ezer írtba került.

— Z a la  v á r m e g y é b e n  az alispán által folyó hó 4-én â  megyei 
közgyűlés elé terjesztett kimutatás szerint, 1886. évi október 1-től 1887• 
április 1-ig terjedő félév alatt előfordult 14 5  tüzeset, melyeknél az összes 
bár volt 188 ezer 788 frt és 25 kr., ebből biztosítva volt 30 ezer 242 írt. 
■— Ugyanott szintén biizdulnak Vasvármegye példáján, amennyiben megal- 
kottatott a szabályrendelet, melynél fogva a közutak mellékei, ngy mint 
nálunk, szintéu befásitaudók.

— T is z te le tte lje s e n  fe lk é rjü k  la p u n k  azon tis z 
t e l t  p á r to ló it , a k ik  előfizetése v a g y  a  je le n  évne- 
g y ed d el, avafi^y m á r  r é g ebben le já r t ,  m is z e r in t  elő
fizetési d ij ja ik a t  hozg&nk b ek ü ld en i BEiveskaiijeaok.

vöposztávleniin i z-pecsntom potrdjenim szvedocsáDsztvom. pascsir.ri s/.e 
tem. kak pa zsuygovov pí zunov prosnvov lüsztva szí ezé ni ■• . i, j na 
S/.'iii len oszt. nagío iti. iiu -ze uy.-tiii in-mouhi. ár i,.., j. d e  ■ eduon: 
néniskoiii i na ednom vogr-szkoiu dárovnoiu lis/.ti stéii. dos/rn j,- vkfi,- doubo 
pejneze od milns'.ti vnoga lü-ztva na tóga iiemakoga sztrán, 'In bi m-j bio 
drügi, nej szán lé dob**r vtics, steri je  te dare pobénm. i slo z,-li vl.iipdoó- 
l**nimi dárin; szebé dühre duéve rédo. Ali de pa czigauyi a ma konecz. té 
tticsek je liidi notri pos/.távleni bio pr»*d okrogh-ni sziiiy..Nbeiii szmb ez (szol
ga bíróság), gde je touti dos/.ta Jázso, ár je némski pi'Z .ti i esteli, tak lávuo 
vogerszki tiidi znao, i pnpiszanyeni szó zsnyiin niogli guesati, eduoiik v-elo, 
eduok v-drűgo vész valóim ka je — je piszao. i s/.vojo mié j»* tiidi vszigdár 
obrucso, ednouk je bio Bauer Ferdiuánd, ed nőnk Roic-ite. Vszaki dán s..o 
ny< uji edeu pnui nupiszuni árkus p'tanya gon dj.ili, ua ntero je sze lepou 
odgoyoro, pa je  komaj mogoricse biluu esteti, ka szó nyerni piszali. je dö- 
U'di znao vcsaszi sze precsteti. Ednok s/.o temnic/e varivács edno tákso 
szpitanyen napiszano czedulo nesz.li nyerni uotri, i priuyem niháli, unj od- 
govor goj szpise, da szó nazáj prisli, je  uyin zácso govoriti, ka on z-reés- 
jouv povej vsze, ka je potrejbno, naj ga uaprejpelajo pred birovijo. i uaprej 
ie P'ip'dan bio, i pred biroviov pravo, ka je  on Blatt Henrik, zsidov, z-J.-.- 
kubiáne vészi valón, v-steroj vészi nyegov ocsa, edeu sziromaski zsidov, po 
iméni B latt S álamon escse itak zsivé. — Te povedjeni Blatt Henrik je na 
eden mesz.ee/. vouzse oszojeni.

, —  \ ji s z v c j l i  te naj véksi stük szó zdaj dokoncsali Nénskon országi
Essen várasi. Czejv od stuka je  14 méter duga tón j -  tak ka tűje c/.ejv 
sz.áma tak duga kak ovi stliki konyami vrét. Zsmécso *2420 czeutov in í, na 
< deu szteiláj 4 czentov püksenoga prája terbej l*ráj n i té sztrau delani 
lílgvami vrét denejo notri v-czejv, 7 táksi lagvicsov zadene eden s/t'Tláj, 
eden lagvics kouli akouva derzsij. Kruglo ezoj sliiki steron ualójejo link-, 
kak eden nieter 21 czeutov zsmetna, ino 12 kilometrov dalecs neszé. '■ ■■< 
tak dalecs kak dobri konyi v-ednoj vön dalecs bojzsati nmrejo. X;. lé s!b;  
pelaj sz.tran s/.o pri zselezniczi zousz'-d konla napruvili. Dvmiju koula du 
szó stüke gór gyáli 43(50 czentov vágató.

— lE ó ito  is t i i i in  trx sK Z tv o  sze té szlejdeiiye dnévo zac mdo po 
veszuiczaj, ka doj szpokláue teocz.e v-Gradecz vozijo. ino poton je liidi krad- 
nejo, koulik Pecsörovecz krája preniiuoiicsi tyed- n je v-stiri niejs/t.aj s/.o 
lak zguudilo, brezi tisztoga ka bi veski riftar tón zsandaran nőin glász-o. 
Gorza/.ávamo zsaudáre, ka naj na tákse küpcz.e dobni pá/.ijo; táksi veski 
rittarje pa steri vészi naprej prijdjeno delo zsandáran notri ne povejo, bre/.i 
nnloscse sze náj birovijo notri dájo, de do tiidi kastigani.

— * > j  a a i z l V r i u i i i r  szatno tak ! Právda v-ton dugovánvi tak jeszte 
esi káksi terzsecz hantos s/.vojo blágo na eduouk ino Sze ódává, tón na 
znaiiye da sztoga uotri prijdeni pejnez eden tao biroviji more prejk dati na 
mesteisz.ki sz.tran. Ascher Regina S/.obote je  tiidi vö dal i  oziiauoti, ka 
czejlo vrejdnoszt fái odá. Ali sztoga dela je biroviji uika nej na znaiiye 
dala, poulek steroga szó nyou na 100 rainski strofali, stero szkoncsávaiiyo 
szó viczispán tiidi na illeszti uyáli. Nadale tiidi uapívjdámo, ka viezi.-páu 
s/.o ono szkoncsávanye, poulek steroga s/.o Heuberger Önnön ineszara hirouv 
na 15 rainski strofali, poulek riftaia, ka uyiu je  prouti guc.sao tudi ua 
meszti nyaiio.

— B á n o k  nzc v ö  z v e t l l o !  Od Halász Márton Szepelueka szó escse 
1885-toga október pervoga dnéva dvá konya vkraduoli, ua drüjgo noucs szó 
pa Bölecz Mihályi tiidi od tisztecz koula vkraduoli. Doszta sy,o iszk.ili v-Lr»n 
tlelo tak ka szó naszlejdnye döuok vö zvedli ino konye szó pri Boii Dohá
nyos Józsefi v-Máloj-Kanizsi gor najsli té duéve.

— A 'a e s lü v e e iie ii lo g s ii* ! Kelő Istváu z-Rigyácza 30 le jt szlar mládi 
cslovik je  márczius 24-toga dnéva vö na ocsiue goricze sou, ka tan zobsztou 
lezsécso piijk.so bi doiuon neszo : kak je nazáj sou, pont ga s/.kousz louga 
pelala, iuo szpüjkse sztári fojtás vö sztrejlo —  stero logár v-pamet zeiue, 
hitro s/.e tan posztavo iuo na tóga mládoga csloveka 6zkercsij ka piijkso naj 
prejk dá. Nyerni je  nej vola bila piijkso dali, zalo ka je  on s/.aiuo v-lüfte 
sztrejlo. Na tou je  logár za odgovor tóga mládoga csloveka pri koulinaj 
sztrejlo tak, ka zdaj med zsitek iuo színért lezsij. Prouti grubianszkomi lo- 
gári szó 8ztopáje pri biroviji z.se napravili.

— B u d a p e s t i  po iméni Müller Károly vijnsz.ki ter/.secz na Kőbányi 
v-szvojoj pevnic/.i mid ovomi lágvi jeszte edeu lagev, steri 2100 akouve der
zsij, —  nadnoj edna c/.ejla czigáuszka banda jeszte notri z-rej/.ana. — tou 
uotri rej/.anva számon 4000 rainski, czejli lagev pa 11 jezero rainski kosta.

— X a la v ó r iu e g y ö v i  od viczispána sztráni etc niejsz.ee/. 4-ga dnéva 
pred gyiilejsa gyáno vküp piszalo je  od 1886-toga leta október pervoga mao 
do 1880. ápril pervoga racsunano pou leta je  145 ngynov biluu, nu*d tejmi 
je czejli kvár 18.8 jezero 788 rainski 25 kr. — sztoga je asszekor*-jlauu 
bilou 39 jezero 242 rainski. Tüdi tak kak prinasz Vasvarmegyövi, s/.o do- 
koucsali, ka czeszté do z-drejvami notri s/.ajaue.

A „Magyar l)al-Allniin“  egyetemes gyűjteménye a legn'giMi időt~I kezdve a 
mai najiig keletkezett magyar népdaloknak. Ezen kozkpd\vltségii, nemzeti mii U-ik t’olvá
rnának l>. Idzete most jelent meg az 1101 — 1120. számú dallamokkal, zongorára alkalmazva. 
Tartalma : 1 Ilegedüsz.í. diuoni-dánom. 2. Ilcj, a csitli, csitü, esatló. ö. Hej Lncza Tunna me. y 
a kútra- 4. Hej, szivem kiliti. 5. Hej te kis lány, hamis kis lány. 0 Hogy ha én azi íné 
hatnám. 7. Holtom után váljon mi lesz belőlem ? Hosszan vt ti a jegenye árnyékát 1 
Hosszú télre, hosszú fagyra. 10. Hunnia nyög letiporva. I I .  Húzd rá czigány, b e jó  k>. 
vem van. 12. Iczaricza, kukoricza. 1*5 igyunk azért, aki husul. 14. Irgalmazz, egy-lo 
fillért adj! lő. Ja j he szennyes a kendője. 10. Ja j de hideg a te szived. 17. Jo  estét, jó 
estét, h! iné asszonyom. 18. Josna ham Imza jőve. 1!). Jót vagy ro>azat nyújtson élted. 
20. Juha z vagyok, juhász vagyok. - Előfizetéseket még mindig elfogad a „Magyar Hal- 
Album* ^adóhivatala Győrött, és pedig 1 évre (10 füzetre) 1 fii s  < kr. löl évre (•» fő
zetre) 90 kr. Egyes füzet ára 25 kr. A füzetek bementve küldenie ;.

— Az „Eredeti Magyar Daliád* 2-ik füzete Hoós János dévai állami tanitóké- 
pezdei zenetanár szerkesztése mellett 8 oldalon a következő 7 eredeti nép é ' müd.i 
tartalommal jelent meg: „l)e szomorú a tilinkom hangja* bi rly Lajostól. E dal Seri,. 
I^ijosnak 1871-ben rozsonyban irt legelső dalszerzeuienyo. Ne síij, ne sírj (Mii >iis I.eo'
ö nagyságának ajánlva) Gaál l*’i rencz szabadkai zenede ignzaaiotól. „Kis-Knn-ágl, 
Nagy-Kunságban" . . .  Taritzky Ferencztól. „Szoinszédunkban lm <»r rozsa nyili,- . Vji 
Józseftől. „11a én király volnék* (múilul) 8zőlőssy Attilától. „Csendé. a tó, iiah .a nincset • 
(műdül) ifj. Don&th Lajostól. „Erre gyere rozsain" (líorbiily Jo/.> i aya s erelme czin 
népszínműből) Lányi Ernőtől. Az .Eredeti Magyar Habár- egyetlen magyar zeni i tolj* 
irat, mely a népdalok ápoiása mellett tért nyit a magyar md.laioa f jé  zt 'ó n !. is  nm 
zeneirodalmunknak eddig mostoha gyermeke volt. Ha a két első füzetet végig lapozza , 
úgy találjuk, hogy programmjáiiak híven megfelelt, s a jeles tcl^ségü muak iá i'a i nt 
Ítélve a jövőre is meg fog felelni. Ily körül uények között az „Ki . I n  i.oi^yar daliái - 
rzélja nem leiiet egyéb, mint a nevesebb ivók kübeméayi ire zen i te.Hatéiy -k ült 
írott nép és müdalokat nyújtani a zenekidveló közönségnek, seg ju 'ia l a már uimdinkal ■ 
elharapódzó, Ízlés rontó utezai nótákat háttérbe szorimui Vé.,üi meg- l i * j ; i , hogy 
folyóirat életrevalósága és hézagpótló volta mellett tanúskodik ama köiüiiui iiy t , ho- - 
Ó császár kir. Fensége Mária Honit a fólioiczegnó azon maga'  kitüntető ben r-szesi: 
a folyóiratot, hogy annak eiótizetói ha lépni kegyeskedett. Előfizetési ára : egész évi 
4 frt, fél evre 2 frt, negyed évre 1 ír Egyes szám ara (jö Kr. Elo.izeiheiui az „Eredd 
Magyar Haltár" szerkesztőségénél Déván (liuay.ad in.)

— A,. »ÓM lM»rNze»z-lerjeilé<.e. Bmlapestről a kö». tk • /"k.■ t írják In
púnknak; Örvendetes tény uz, hogy u sósbors/észt, c túlnyomóan u<*in/.i4hü/i 
czikkot, melyet különben az egés2 világi,u kés/.itonek. n Íi;luy év •'•ta a kül
föld Magyarországból kezdi im lortálni. Mnizay Kálmán dökelő tóvárosi k m -  
kedő, a só-sbersze^znek már 2 » év óla teijes>.löp’ Magyarországon, mos* »• 
statisztikiít állított össze a só.-bors/.es/.-kivitelről, m -Ívből kitűnik, hogy sí 
ciúlis magyar sósbor.szesze ncbány év óta tokozutosau terjedt il»ű t-oi



Ausztriában ás melléktartomnyaiban, a hol mintegy 50 raktár árusítja, to
vábbá Boszniában, Romániában, Szerbiában, Olaszországban, Néniefhonbaü, 
Francziaországban, Egyptomban, sőt legutóbb Amerikában, is a hol a Brázay- 
íéle sósborsztszmk mindenütt előnyt adnak más gyártmányok felett. E kitűnő 
házi szer ilyetén rendkívüli kedveltséginek és elterjedésének titka, a szer 
szolidságában és kitűnő hatásában rejlik, mely lassan-laasan majdnem minden 
háztartásban nélkülözhetlenné teszi, ügy tudjuk, hogy Dr. Pápay Ernő ur 
szakavatott, tolla már elmondta e szer gyógy hutásat n különféle bajoknál, 
u. m .: gyomor-, fül-, fog- és szembajoknál, zúzúdásoknál, fejfájásnál, mig- 
raine-nél, szaggatásoknál, náthánál, niajfoltoknál, lábizzadásoknál stb stb. 
és igy fölöslegesnek tartjuk mindezt újból ismételni, csak arra figyelmez
tetjük a közönséget, hogy óvakodjék a különféle utánzatoktól. A Brázay- 
féle sósborszesz minden füszerkereskedósben és gyógyszertárban található, 
vignettáján Brázay házának rajza és a kisebb paluczkokon 319. szára, a 
nagyabbikon a 320. szám, mint a védjegyek száma látható. Azonkívül a 
palaczkok Brázay czégfcliratával vannak öntve.

Od tissinszke kaplanije.
Vu 12-orn broji éti novin je  po dvojem jeziki edno takse piszmo na 

szvetlo prislo, vu sterom piszini niksi pod iménom „Fiat Vericulus* zakriti 
piszatel vu iniéni Tissinszkih fárnikov sze etnk touzsi: „Doubili szmo descs 
ali nejga v-ton zahválnoszti* tou je :  ka szó doubili na prázno kaplánszko 
nieszto ednoga taksega baráta /a pomocsnika, ki uiti vogerszki niti szlovén- 
szki nevej. Záto tó piszatel „Vericulus* kakti vrejli domorodecz szebi to 
oldászt pripisüje: ka niá jus escse milusztivnoga Püspeka opominati, na ono 
pogibelnoszt. stero té barát francziskánus zná na csütejnye douiorodnoszti 
gledoucs med lüsztvom szpraviti ino vu lüsztvo, stero zvüpanyom k-nyemi 
priblizsáva kaksi skodlivi csemér nagucsati vu cstttenyi douiorodnoszti, esi 
rávno szkrivoma lüsztvo pokvariti.

Záto od milosztivnoga Püspeka té piszatel tou zselcj i tcrja, naj tóga 
baráta Francziskánusa kakti pouiocsnika z-Tissina kraj deuejo, odposlejo 

N a tou  odgovor.
Csi rávno piszatel Vericulus kakti vrejli vogerszki domorodecz zná biti 

to z-dobrim nakanenjom pise ali dönok nevej, ka szó od cslovecsega szpou- 
menka vecs kak od dvej sztou lejt mao szó iz Yarazsdina barátje Franczis- 
kánusje vszakse leto pred vüzmom na stiri tyedne vu eto szlovenszko kra- 

jino meli návodo priti, i vu szédmi szlovenszki faraj vu szpovedávanyi vno- 
goga lüsztva na pomonos biti. Tak je  i té zdájnyi barát poleg návode iz 
Yarazsdina na takso pomoucs bio vöposzlani, dönok sztem odlocsenyom, ka 
gda vu drügi szedinéri faraj nede trbelo jiomocsi, te bode na Tissini, kak 
to g. plébános zselejo, nieszto kaplána inogao do vrejmena szlüzsiti.

Tak vecs kak od dvej sztou lejt mao szó iz Warazsdina barátje Fran- 
cziskánusje vu eto szlovenszko krajino prisli hodili. i nigdár je  nej bilou 
esti ti, ka bi sto to zseb*, naj sze taksi barátje kakti za lüsztvo pogibelni 
odposlejo. ár nase lüsztvo té baráté postüje lübi, kak to escse piszátel Ye- 
riculus právi, k-nyini zvüpanyom priblizsávle, ár nyibov prouszti horvatszki 
ali stájerszki szlovenszki jezik czilou tak razini, kak gda po példi eden pe- 
tánezszki cslovik z-szvojim stájerszkim z-radainszkim szoszédom guesí, eden 
drügoga prav razmi. — Té postüvani barát francziskánus szó pa stájerszki 
rodovnyák od ltadaina szamo nistero vöro bouda. Poleg tóga tak piszátel 
Vericulus krivo guesi, gda tou právi, ka nase lüsztvo tóga baráta nebi razmelo.

Zná biti, ka té piszátel „Vericulus* szám niti szlovenszki nevej niti 
k-szpovidi ne hódi, gda tou vüpa praviti, ka té barát lüsztvo vu cstttejnyi 
szvoje vömé douiorodnoszti po szpovidi ali po predgi zná pokvariti. ár indri 
nejma barát z-lüsztvom poszla. Té piszátel nadale nevej tou, ka ki med 
lüsztvom zsivé, zs-nyim poszeo uiá, on nájbole zná szpoznáva, ka med pro- 
sztim lüsztvom —  bojdi szí vogrin, horvát, stájerszki ali nas szlovenecz, med 
prousztim lüsztvom velim zbog národnoszti, ali zbog jezika nejga tiszte odürne 
jirotivnoszti, kak sze tou vu nisterni neoupacsni novina vecskrát szjiisüje 
glászi med prousztim lüsztvom, csi sze rávuo na jezik gledoucs locsi sze 
nájbole kázse, viditi dá ono lepő pogájanye, ona priátelszka lübov, stera 
edna domovine vörne színe vküpzavezsüje i nyé vcsíni med szebom za szreesne 
zadovolne priátele.

Záto naj osztáne „Vericulus* vu szvojem poszebnem mislejnyi, mi pa 
nadale osztánemo vu liibéznom bratínszkom csütejnyi, milosztiven püspek pa 
zse odloucsejo, ka je  za Tissinszko faro pripravno potrejbno. YER1DICUS.

............... április 4-én.
Tekintetes szerkesztő u r!

Pár szóm van csupán a „szegény Franciscánns barát" ügyéhez, mert 
nem tudnám elviselni, hogy hallgatásomból bárki azt következtesse, hogy 
a szegény ártatlant védőkkel m in d e n b e n  egyetértek.

Félreértettem, tehát tartozom annak kijelentésével, hogy én Hidassy 
Kornél ő méltóságát épen úgy tisztelem, mint Yeridicus és Corrector uralnék, 
s különösen, hogy midőn azt mondám, hogy Muraköz ügyét rendezni nem 
tudja, nem érthettem és nein is értettem úgy — mint az nekem tulajdon it 
ta tolt, —  hogy t. i. akarata, avagy erkölcsi ereje hiányzik e tekintetben, 
bauem czéloztam az egyházi és politikai viszouyok azon legyőzhetlen kény- 
v/eiére, melyek e kérdés tisztába hozatalát általában lehetetlenné teszik, mert 

.1 ’mI*ár keveset — de annyit még éu is tudok, hogy e kérdési feltujui 
.n i;: !• Let. Félr<értettem, mert én nem annak a „szegéuy Franciskánus ba- 
ía f-u a k  u «•/.« melyétől tartok, hauem attól a szellemtől, amely elég fáj
dalom, Strossraayerk át annyira kéri, hogy az IbBő. évi pozsegai hadgyakor
latok alkalmával még a koronának jóakaróan óvó és figyelmeztető szavait 
is provccálta, attól a szellemtől, amely a zágrábi papuövendékeket minden 
—  akár kínálkozó, akár fülénél fogva elöráutott — alkalommal egy pár 
napra herostratosi dicsőséghez juttatja. Ismerem éu a barátok érdemeit lel
kei kben, de midőn ezeket páter Toplak Teofilban látom ész- és ösztöusze- 
rüleg „Timeo danaos adona ferentes.*

Corrector ur a szerkesztőt leczkéztette meg, én neki adnék egy jó  ta
nácsot, midőn Kölcseyuek imaszerüt-n szép paraensiséből figyelmébe és 
megszivlelésébe ajánlanám, hogy „meleg szeretettel függj a hon nyelvén ; 
mert haza, nemzet és nyelv, három egymásból eivitázhutlan dolog, s a ki
az utolsóért nem buzog, a két elsőért áldozatra kész lenni nehezen f o g .__
Végül, midőn kijelenteni, hogy e tárgyiján több szavam uincseu, bocsánatot 
kérek tekjutetességedtöl, hogy megleczkéztetésére akaratlanul okot adtam,*) 
s egyebekben tisztelettel vagyok kész szolgája FRAT. VERICULUS.

*) „Alias ego vidi ventos" etc. otc.

Hirdetésiek.
ü«s9,86. Árverési hirdetményi kivonat.

A muraszombati kir. jbiróság, mint tkvi hatóság közliiiré teszi, hogy ' 
Malcsits János káncsóczi lakós végre haj tat ónak Fartély Mihályné sz. Bánfi 
Judith dolinái lakos végrehajtást szenvedő elleni 87' frt tőke-követelés és

járulékai iránti végrehajtási ügyében a szombathelyi kir. tvszék, a mura
szombati kir. jhiróság területén levő. Dolina község határában fekvő, a do- 

| linai 18. tjkvhen felvett A. I. 1 — 14. sor és 32. házszámu telki birtokból 
i végrehajtást szenvedőt illető *s részre 471 írt kikiáltási árban, úgy a do

linái 49. számú tjkvhen felvett A. f  alatti 182 c hszszániu ingatlanból ugyan 
azt illető \  részre 8 f it  kikiáltási árban az árverést elrendelte, és hogy a 
fennebb megjelölt ingatlanok az 1HN7. é v i  á p r i l  IO -á n  délelőtti 10 
órakor Dolina község túrájának házánál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alul is eladatni fognak

Árvere 1 ni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárának 10%-át vagyis 
47 fi t 10 krt és 80 krt készpénzben, vagy az 1881. LX. tez 42. §-ában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi november 1-én 3333. sz. alatt 
kelt. igm. rendelet 8. g-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. évi 60. tez 170. g-a értelmében a bánat
pénznek a hiróságnál elóleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer
vényt átszolgáltatni.

Kelt. Muraszombatban, 1880. szeptember 3-án, a kir. jbiróság tkvi ha
tóságánál. KOVÁCS KÁROLY, kir. aljbiró.

Vau szerencsém becses tudomsára liozni, hogy Mura- 
! szombatban Som én M ih ály  ur hazában rövid időig tartóz

kodni fogok, és itt minden nap és bármily időben

fényképészeti felvételeket
eszközlök, és kérem a n. é. közönséget minél számosabb 
látogatásért. Tisztelettel C i> yilSi% ^

fényképész.

£sám. Nyerési hirdetményi kivonat.
A muraszombati kir. jbiróság mi nt t.lkkvi hatóság közhírré teszi, hogy 

a ni. kir. államkincstár és csatlakozás folytón a kisbirtokosok országos föld
hitelintézete végrehajtatókuiik Zrinszki Adóm neradnóczi lakós végrehajtást 
szenvedő elleni 98 frt 21 kr. és 56 frt 28 kr. tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében n szombathelyt kir. törvényszék (a muraszombati 
kir. jbiróság) területén levő Neraduócz község határában fekvő, a ueradnoczi 
8 . sz. tjkvben végrehajtást szenvedő tulajdonául felvett A 1. 1., 2., 6., 7., 
12 —13., 15 — 18., 2 0 —22., 25., 2 7 —31., sorsz. *'» telekre, és időközben ezen 
tjkvből a 48. sz. tjkvbe Orábár J .  és neje Zrinszki Anna tulajdonául átjegyzett 
A I. 1— 3. sorsz. telki birtokra együttesen az árverést 1422 frtban megálla
pított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 
1 8 8 7 .  é v i  m á ju s  h é  1 2 . n a p j á n  d. e. órakor N jradnóez község bíró
jának házánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron ájul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárának 10*/»-át vagyis 
142 frt 20 krárt készpénzben, vagy az 1881. t. ez. 42. §-ábau jelzett ár
folyammal számított, és az 1881. évi november hó 1 -én 3333. sz. a. kelt 
•8* ügym. rendelet 8. §-ábau kijelölt ovadékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni, avagy az 1881. 60. t. ez. 170. §-a értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál elöleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer
vényt átszolgaltatni.

Muraszombatban, a kir. jbiróság mint tkki hatóságnál 1887. február 
hó 25-én. AGUSTICH PONGRÁCZ, kir. jbiró.

CKJliökók #4 uUxok 
nőikül.

Üxlotiiiik utánzóitól ói
jnk a kiizou-ótfol !
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lelkiUiucrfte.i a.

jut mindazok részére, kik gyarmat-áruinkat, csemegéket stb. nálunk rendeli inét;. 
Egyetlen kísérlet elé.; tanúságot nyújt áruink kitűnőségéről, mi mellett mi sem 
korzkáztatik, miután a nem tetsző árakat minden eUenszőlúe nélkül bármi más
sal áteseréljük, avagy a |»énzt visszaadjuk. Kern létezik ennél a lelkiismeretesség 
nagyobb bizonyítéka. — LEK l’JA Ilit! Kávé-alkatrész, melyből 4 deka elegendő 5 
klg. kávéhoz, ingyen csatoltatik minden kávé-szállitmányhoz, ez az olcsóbb kávénak 

is a legkellemesb zamatot adja.
5 kg. afrikai mocea . . . csak frt—.— 8 doboz lazaez, legfin. fontja csak frt 4.15
5 kg. gyöngy „ erős, száj*. , 
5 kg. cuba, legf., zöld, erős „ 
5 kg. arany jáva, ig. aroinat. „ 
5 kg. gyöngykávé, zöld, ig. fin. „ 
5 kg. arab mocea, tüzes, nem. „ 
T L p j , a legutóbbi termésből 
I II C d csinosan csomagolva
1 kg. C o n g o ......................... „
1 kg. Soucliong.................... „
5 kg. Unom rizs, gyors. főzh. „
5 kg. orosz korona Sardina,

bordóban .......................... „
5 kg. párzott bering . . . .  
5 kg. I-a páczolt angolna vast.

5.10
5.20
6.20 
6.65 
6.80

2.50
3.50 
1.15

2 kg. gyengén sóz. caviár, nj „ 
4 liter I-n Jamaica rum . . „
4 liter légiin, őr. pnle-eognac „
5 kg. finom Mntjes beringok „
4 kg. zsíros keringek, finom 

körülbelül 40 db . . . . „
5 kg. atmaszeletek

4.05 
4.— 
7.30 
2.55

1.70
1.05
1.45 
2.40
2.45 
2.80
3.05

láda 240 db2 k.
Száraz tőkehalak, kies. 4 l/4 kg 

I n „ nagyok „ „
1.70 ' Tőkehalak, a legnagyb. „ „
2.10 | Minden portómentesen, a csomagolást be- 
3 85 leértve, minden utóköltség nélkül szállittatik 

Teljes, több száz gyarmatáruról szőlő árjegyzékek ingyen és póstadijmentesen 
küldetnek meg. (157 24 —24)

StUckrath &  Co. Hamburger Waaren-Versandt, Hamburg.

Mária-czelli gyomorcseppek,
jeles hatású gyógyszer a gyomor minden bán- 
talmai ellen, és felülmulhatlan az étvágyhiány, 1 

, gyomorgyengeség, rósz szagu lehellet, szelek, sa- 
j vanyu felböfögés, kólika, gyomorhurut, gyomor- 
I uégés, hgykő-képződés, túlságos nyálka-képződés, 

sárgaság, nndor és hányás, főfájás (ha az a gyo- 
1 mórból ered), gyomorgörcs, székszorulat, a gyo- 
] mórnak túlterheltsége étel és ital által, giliszta, * 
| lép- és májbetegség, ugysziutén arany-eres bán- i 
I talmak ellen.
| E g y  ü v e g cse  á r a  h a s z n á la ti  u ta -  

________ s i tá s s a l  e g y ü t t  3 5  kp.
Központi szétktildési raktár nagyban és kicsinyben:

BRADY KÁROLY
) „ a z  ő r a n g y a l h o z 4* czimzett gyógyszertárában K re m zie rb e n ,
| Morvaországban*
k Kapható Vnraszombatban: BÖLCS BÉLA gyógytárában a „Magyar Koronához,“ 

valamint az ország minden gyógyszertárában. (45. 5 2 -4 5 ;

Nyomatott Grünbaum Márk könyvnyomdájában Muraszombatban.
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