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* * A „MURAKÖZ“
megjelenik minden vasárnap. 

E lő fiz e té s i á r a k : 
Egészévre 4. frt. • kr. 
Félévre 2 frt. — kr. 

Negyedévre I frt. — kr.

A lap szellemi részét illető 
közlemények a „Muraközk
szerkesztőségéhez, az előfize
tési dijak pedig* Fischet Fü- 
löp könyvkereskedéséhez Csák 

tornyára küldendők MEDJIMURJE

rMifiDJMiJRJEe 
Izl.i&i svaku nedelju 

Céna mu je :
Na céto leto4 írt — kr 
Na pol leta 2 frt — kr 
Na öetvert 1 frt — kr

Sva pisma i poSiljke nai se 
po&iljaju „Uredniőtvu Med- 
jimurja“ a predplata knji- 
fcaru Fiiipa F i s c h e i a vu 

Cakovec.

V E G X E S T A R T A L M U  H E T I L A P  I N O V I . N E  Z A  M E D J I M U H s K I  P Ú K .
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(H) Felnyitva fekszik élőt tütik édes hazánk 
nak ezredéves történetkönyve, itielynek hó
fehér lapjaira ragyogó aranvbetíikkel van 
♦ elírva tiajdani dicsőségünk, mig a borús 
idők emlékei reájuk fekete vonásokkal 
jegyezték fel.

Az első lap oly csodás világról regél 
melyben óriás harezokal vívnak az ősapák, 
utódaiknak hazát szerzendők. Apostoli szent 
királyok nevei egy— egy oldalon. .

Odábh forgatunk s az 1240, évnek 
lapján gyászos események remegtetik meg 
sziveinket Tatárcsordák égetik lel hazánk
nak viruló kalászmezeit; pu-ztitva öldököl
nek. Bujdosó leli a nemzet. Idegen országok
ban kóborolt királya, s midőn évek íruil- 
tán honába visszatért:

. S/crte nézett. $ ném leié 
Honját a hazában ’ **............

Majd több lapon ál újra régi dicsőségre 
bukkanunk „ Daliás idők,41 melyben a ma
gyarnak oly nagv volt hatalma birtoka, 
m iként:

..Magyar tenger vizében hunyt le 
Észak, kelet, dél hullócsillaga ! . . .

Állapo/unk néhány századot s az egyik 
lap oldalán ezt látjuk:

A magyar nemzet mint egv siró 
gyászkiséret áll egv babérkoszoruzta ravatal 
körűi, méh en eme mondái hirdeti a nem 
/.éti bánalot:

»Meghall Mátyás király: oda az igaz
ság ! 4 S ekkor az égről egv tündöklő csil
lag hullt alá a semmiség óczéánjába. — a 
magyarnak őrcsillaga !

Zord időket, vészes napokat jelez a 
fekete írás. A félhold törökjei ostromolja az 
árvá hazát. Felsóhajt a fájó liorilisziv:
,Nemzeti nagylétünk nagy temetője Mohács* 
£»s ezentúl a könyvnek műiden egye." lap
ja fekete betűkkel van teleirva 

/Százados éjszakák A nemzet tetszhalottként 
mély álomban szenderég Hiába 'pengeti 
lantját az alvó nemzet felett a kesergő 
dalnok:

,.Ébredi nagy álmaidból.
Ébredi Árpád tia ! . . . “

. . , hiába! mert a lidéreznyomás alul azt 
csak a szabadság virradása ébresztendi fel.

Végre beállott az idők telje. A ma 
gyár nemzet szabadságának Messiása meg- 
született, s hirdeti a megváltás igéit! A 
könyv lapján aranyszámokkal ragvog az 
évek éve:

—...... 18 4 8,
Hollófelhők mögül kel fel a nap s bibor- 
sugarát a leendő hősök komor arczulatjára

És most te szent nap márczius 1 5 ! lebo 
rulunk áldott emlékezeted előtt

Már nem dörögnek a csalák ágyúi, 
már kihamvadának a harczi őrtüzek. A 
béke galambja lebeg mosl hazánk felett, s 
lengeti a reméiivsésr zöld gályái. Visszané
zünk a mulha, s szivünkben az édesbús 
emlékezel >zikrája lángra gyűl. meri ma 
ünnepet ülünk.

Ma van márczius tizenötödike. Ünnepet 
ül e napon a nemzet, a nép nyert jogainak 
diadal ünnepét I nneptt zeng a sajtó, szabad
ságának öröiníiunepét.

Légy áldva márczius tizenötödike ! mert 
le benned énekelt legforróbb bonszerelmet a 
szabad szívből fakadt szabad szó! Te benned 
csengett tel először e nemzeti zsolozsma:

„Talpra magyar, Ida hazai 
itt az idő — most vagy soha '

Es most, e "/ont napon, egy szabad nemzet 
fiai bő imát lebegnek a magyarok Istenébe/ 
s örömkönyeket pergetnek a vértanuk virá 
gos sjrhalmaira

Es míg magyar le<z a földön s a kivi
vőit szabadságról magyar dalt zengedeznek 
unokáink mindaddig élni fogsz te a honfi- 
szivekben. . . te, piros hajnalnak dicső 
ragyogása. márczius tizenötödike! . .

Élni fogsz te örökön örökké ! —

C s a r n o k -  

Böjti prédikáció.
Oly korban élünk, mely a külsőségnek 

hódol és a külsőség személyesitőjét, a divatot 
bálványként imádja. Igen, a külső minden, 
de a mit a külső rejt, az semmi!“

Mondhatjuk, a külsőség korunk jellemvo
nása : miért ím helyesen a külsőségek korának 
nevezzük. Ebből kiindulva, következő uralkodó 
tényezők rövid illusztráczióját adjuk: A sze
gény uagyon feszi- magáig s úri módon jár. A 

i gazdag fitogtatja erszényét s túlságosan hiú.
* Az ugorkafára föl kapaszkodott a nagyságost 

játsza.
Ez a kis illusztrficzió csak annak szól, 

a ki azt magára veszi, de a végén csattan az 
ostor és ha csattan, annak is szól, a ki azt 
magára sem veszi. Az pedig igy szól :

Mit tudunk és mit uem tudunk? A* 
első kérdést illetőleg azt válaszoljuk, hogy 
(udunk veiőfényes napon órákig sétálni, bá- 

f fokba, k on ezer te k be járni, adósságot csinálni, 
egy- szóval, rpaságot játszani. Ez magában 
‘véve nem nagy baj ugyan, ha az ember sza-
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had óráiban az üde levegőre kijár,- bálok, 
konczertek meg éppen az emberek kellemes 
időtöltésére és mulatságára rendeztetnek, azok 
ellen nem tehetnek kifogást. Az adósság-csi- 
nálás pedig a magyar váltótörvényben gyö
keredzik, lehet e az ellen kifogással élni?

A második kérdést illetőleg válaszolha
tunk: Nem tudunk takarékoskodni és a viszo- 
nyokadta körülményekhez alkalmazkodni. Az 
pedig nagy baj. Mert bálokba, konczertekbe 
járni mulatságos lehet ugyan, de pénzbe is 
kerül! És mosta iában a hálózó, koncz^rtező 
közönség válogatós. Ha hölgyeink a régi sz# 
kás egyszerűségéből kivetköztetve, a divat 
mániájának tömjéneznek, a legújabb divatu 
ruhába öltözködnek, s e tekintetben egy más- 

I sál vetélkednek : és aki a legszebben, legdi 
vatosabban öltözködni tud, az a nap hősnője, 
primadonnája.

Hiszen az igen szép hölgyeinktől, hogy 
ők külsejükre oly nagy gondot és fáradságot 
fordítanak, azt nem is kifogásolhatjuk, de ha, 
a divatnak aim}ira rabszolgái, hogy sem pénzt, 
sem időt nem kiméinek, csakhogy annak  ̂
moléchnak, mit a jelenkor divatnak nevez, 
tömjénezzenek, méltán lehet kifogást emelni. 
Legyen az a egrosszab, legcsuuyább. csak 
divatos legyen, ha még a legdrágább is, azt 
nekik megszerezni kell, még a föld alól is 
sőt k o n t ó r a  is.

Igen helyesen mondtuk, „kontóra“ is. 
mert a kontó korunk szülöttje, divathölgyeink 
kedvencze, nagy szerepet játszik édes anyjá
nál a divatnál. Miért is a divat a kontó édes 
anyja, s ennélfogva a kontó a divat természe
tes leánya.

Nem csoda tehát, ha férjernuraméknak 
és a papáknak minden farsang alkalmával 
borsódzik a hátuk, hiszen a farsanggal bál 
és konczert együtt jár, és igen természetes, 
hogy a hol bál és koncert van, ott divatszerü 
ruhának is kell lenni. És bizony nem csekély
ség nap nap mellett hallani kék szinü, rózsa 
szinü, vörös szinü, zöld szinü, fehér szinü, 
atlasz, selyem, olyan, meg amolvlyan csipkék
kel díszített, virággal, vagy virág nélkül 
ékített, egy- két- három rőfös vagy méteres 
uszálvlyal ellátott legújabb franczia divatu 
ruhákról beszélni.

De mindez még csak hagyján! A  far
sang sem tarthat örökké, elmúlt, és vele min
den zaj, bál és konczert. Itt a bojt! megkez
dődtek a szomorúság napjai. S/abó, ezipész, 
divatárus ajtót nyitnak egymásnak. Kontó 
fizetésre várnak. A meghívó jegyek tért en
gednek a váltó-óvásoknak, a váltó óvások meg 
az executoroknak. És mi marad hátra? Az 
árendás előlegezi az utolsó negyedévi bért és 
a hivatalnok fizetési éve 1 — 3 havi nyugtá
ival bevándorol valami üzletember Wertheim 
kassájába.

Csodálkozhatunk-e, ha korunk divat- 
hölgyei mindezekkel szemben szemben a leg
nagyobb lelki és testi nyugalmat tanúsítják 
és a holnapról nem gondoskodnak, hiszen gon
doskodnak a mamácskák és papácskák ! És 
gondoskodnak is, de arra nem, hogy fiatal 
csemetéjüket zsenge korában arra tanítsák, 
miként kell a főzőkaualat forgatni, sütni, 
varrni, hogy leányaikból jó gazdaasszony, sze 
retetteijes nő váljék. Persze korunk mamái 
és papái ezt. be nem látják. Arra való a 
szakácsnő, hogy főzzön, süssön, a szobaleány 
és varrónő, hogy varrjon, mig a kisasszonykák 
a zongoránál ülnek. És bizony eljő még az 
idő, amikor főznének és varrnának is,- csak 
volna mitl Ádáui.



H I R E K .
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5 órakor tűz támadt ismeretlen okból. Elégett 
3 pajta, gazdasági eszközökkel. A kár 
8 0 0 -1 0 0 0  írt. Az épületek biztosítva nem 
voltak

— Lapuik mait számában megemlékezvén 
az izr. nőegylet javára rendezett purim-ünne- 
pélyr ól, azou óhajunknak adtunk. kifejezést, 
vajba az izr. fiatalság ezentúl nagyobb tekin
tettel volna a magyar nyelvre. Eme megjegy
zésünkre a rendező-bizottság egyik t. tagjától 
hosszabb levelet vettünk. A levél azonban későu 
jutván kezünkhöz, csak lapunk jövő számáb n 
közölhetjük

—  K öszönet nyilvánítás. A „Csáktornyái 
takarékpénztár részvó1 у társaság'1 f. évi február
26-áu tartott közgyűlésén a Csáktornyái kisded
óvó egyesület alaptőkéje szapoiitására 25 frtot 
szavazott meg. Ezen összeg át vételét az egyesü
let nevében köszönettel nyugtázza:

ÁNGYÁN KÁLMÁN
egyl. pénz tárnok.

—  A  Csáktornyái kisdedóvó-egyesület 
javára rendezendő műkedvelői előadás — mint 
értesülünk — a húsvéti ünnepeket követő 
héten tartatik meg. A műkedvelők már túl 
vannak az olvasó próbákon, s most szorgal
masan gyakorolják a hangsúlyozást, mimikát, 
plastikát E végből gyakori összejövetelekre 
szentelnek időt. Mimi enesett e dicséretes törek
vés a jo ügy érdekében ; oly fáradozás a 
mely önmagában, s az eiuüerbaráti cél elóbb- 
vitelében keresi jutalmát. Említettük, hogy 
Csikyuek hatásos színmüve, a „Gzifra nyomo
rúság" kerül sziure. A szerepek következőleg 
vannak kiosztva; Hálnai Gusztáv számtaná
csos : Verbancsics Nándor ur, Bella buga; 
Zakál Tercsi к a., Sodró Antal, iroda tisz t: 
Greskovics János ur, Zsófi neje: Szigethy 
Erzsi k, a., Eszter, rokoua; Zakál Nel- 
like к a , Csorna Bálint napidijas Írnok: 
Belányi Tivadar ur, Mádi Simon, tiszteletbeli 
segédfogaltnazó: Buda József ur, Poprádi 
Endre : Kollay Lajos ur, Tarczali Jenő : Noé 
Ferenc/, ur, Zegeniyei Parthenia: Péterfly 
Janka к. a , Mézesné : Horváth Délinké k. 
a., Murok Márton, ügyvéd: Wisztner Henrik 
ur. Egy két mellékszerep csak később fog 
betöltetni,

— Za lam eg ye  tan ü g ye  Megyénknek való
ban buzgó kir. tanfelügyelője figyelemre méltó

jelentést állított öaue » megye 188*|t tanévi 
népokatáei állapotáról. Lapunk szűk tere nem 
engedi meg ezen jelentés egyes részleteit közöl
nünk, azért csak is a legfontosabb és leg
érdekesebb stfttistíkai adatok közlésére szorít
kozunk. Zalamegye tanköteleseinek száma: 
81,165 Vallás szerént:55,361 rom kath 
1858 liclv. - 1221 ágoot. mézes hitü:2652 
Nemzetiség szeréut: 47.241 magyar, 10,342 
bor vét, 2,954 vend, 618 német. A megyében 
volt összesen 401 iskola 14 áll. elemi, 64 
köze. elemi, 6 fels. népiskola, 6 polg. iskola; 
256 róm. katb.. 20 helv. 19 ágost. és 17 mézes 
hitü iskola. 850 iskolában a tanítási nyelv 
tisztán magyar volt. Tisztán borvát volt 29 
iskolában, borvát magyar 11, magyar vend 7 
német-magyar 2 iskolában. A tankerttletben 
alkalmazva volt 578 tanító (522 férfi, 66 uo) 
Iskolai könyvtár volt 45. A terjedelemre nézve 
kiválóbbak között van a Csáktornyái közs. 
isk. 1635 kötettel és a csákt. polg. isk. 566 
a perlaki elemi isk, 375 kötettel. Áz iskolák 
összes kiadása te tt 831,817 frtot.

Vettük a „Gondüzó 24. számát, moly 
változatot tartalma mellett, még üuuepi szám
nak ie mondható, mert Jókai Mór születése 
napjának hatvanadik évfordulóját ünnepli meg 
még pedig oly módon, mint aat hazánk 
egyetlen lapja sem tette és mely méltó a 
nagy férfiúhoz, hazai irodalmunk büszkeségé
hez. Mert csakugyau helyesen em:iti L. . .s, 
a czikk kitűnő Írója, hogy: .Első eset, hogy 
magyar iró oly általános Onuepeltetésben 
részesüljön a királyi családtól le a legutolsó 
magyar kunyhóig.* Köszönet érte a hazafias 
érzelmű kiadónak.

E csikket követi : .Salinadi Pál politikai 
tanácsai Gelsey Mihályhoz.« satyra Tót End
rétől ; »Az uj főispán,* regény Tolnai Lajos
tól ; „A király kegyelme.« Mikszáth Kál
mántól ; »A végx-t,« regény, Margitay De* 
zsőtől; »Ki tette?« elbeszélés, Kazár Emiltől 
„Székely támad, székely báuja," történeti 
regény P. Szatmáry Károly tói; A gránátkövei 
asszony, Marlitt E  legújabb regénye, fordí
totta Mártonffy Frigyes. Ezeket követi a 
boríték érdekes tartalma u in. A magyar 
gazdasszony, vegyesek, talányok, talányfejtók 
és szerkesztői posta. A minden vasárnap meg
jelenő „Goudüző“ előfizetési ára: negyedévre 
1 fi t 50 Itr. egy hónapra 50 kr. Az előfize
tési pénzek Székely- Aladár kiadó tulajdonos-

I hoz küldendők: Budapesten, V II , dobuteza 
I 14. Figyelmeztetjük olvasóinkat e kitűnő lapra 

melyből a kiadó mindenkinek szolgál mutat- 
váuyszámmai ingyen és bérmentve, ki e végre 
hozzá fordnl.

„ T h e  G res h a m “  é le tb iz to s ító -tá rs a s á g  
Londonban. Eunek az Ausztria-Magyarország- 
ban is gyökeret vert életbiztosító társaságnak 
1884 évi junius 30-án lefolyt 36-ik üzlet: 
évéről szóló és az 1884 deczember 11-éu 
megtartott rendes közgyűlésén felolvasott jeleu 
tése magyar fordításban is előttünk fekszik 
Kivesszük belőle a következő főadatokat: A 
lefolyt év eredménye rendkívül kedvező volt. 
Ez évben 7340 biztosítási ajánlat érkezett 
a társasághoz 63 992,275 frc. értékbeli. Ebből 
elfogadtatott 6264 ajánlat 54 979 875 frc. 

i összegbeu, melyért a megfelelő száma bárczák 
kiálittattak. A díjbevétel a viszontbiztosítá
sokért kiadott összegek levonása után
13, 685,885,g4 frc. volt, a miben 1.934,453,87 
frc. első bistoeitási év dijai is foglaltatnak. 
A kamatszámla egyenlege 8,448,370 frc. volt 
és a díjbevételekkel a társaság évi jövedel
mét 17,134,226 frc-га emelte. Az év folyamá
ban a társulathoz intézett és általa kifizetett 
életbiztosítási bárczákból eredő követelések 
6,124,323 freot tettek ki. A kiházasitási és 

: vegyes szerződésekből származó követelések,
I melyek lejártak, 2,570,17760 francra rúg 
I tag. Bárczák visszavásárlására 1.144,108,86 
' frc. adatott ki. A biztosítási alap, mely a 

szerződések kivitelét biztosítja 3,712,522,19 
' francai emelkedett A  realizált aktivák teljes 
I összege az üzleti óv végen 8 7 ,2 8 4 ,4 2 0  
; frC> VOlt E számiiásuál nem vétetvén tekin 

tetbe a táróra vételáron felvett értékeinek 
I értéktöbblete, minthogy ezek az értékek nem 
I realizáltattak és így nem is tekinthetők azon- 
I nali nyereség forrásául. Ez. értéktöbbletnek 
! azonban nagy jelentősége van; szilárdítja a 
I biztosítékokat, melyeket a társaság nyújt. 

Tőkésítések 1,661,957.50 frc. a britt kor
mány értékeiben, 1.621,447 39 frc., az indi- 

- ái és gyarmati kormány éttékeiben, 
16,635,290,83 frc., ideg. n állami értékekben,

I 1,600,148,02 frc. vasúti részvényekben és 
i elsőbbségben. 25 466,510,52 frc., vasúti és 
i egyéb kötvényekben. 14,453.178, 65 házak

ban, köztük a társaság hazai Bécsbeu és 
Budapesten, 12.042,488,06 f ■*. jelzálogokban 

I és 8 1303,408,23 frc. egyéb értékekben

HORVATSKI DEL „MEDJIMÜRJA
9 * 0  I *

C.éla hiza je vu gibanju. Jednu kim- 
jen u  svinju su «lenes v jutro zaklali. Jako 
cvilenje nije joj inoglo pomoéi

Kada je vun dala svoju pai u s vuZ- 
ganom slámom joj dőli osmudiju ili s kro- 
pom opariju Séetinje, postruZeju njénu 
koZu, dobro ju izpereju, onda ju  izreZeju.

Vezda gazdarica gledi. da ovu vred- 
nost pospravi. Vu hizi sva ki pomade. Na 
velikom ognjti vu leSéenom kotlu se inas
ba vun cvre koju s jednom merőm vu Őe- 
bre vlevljeju, gde na belő /.amrzne, blizu 
se na tvrdo kryne éurke kuhaju vu vreloj 
vodi. Tani s Sirokim noZem na falaéke iz
reZeju meso, da je vu éurke nadenu. i vu 
kbbasice, kője se dugó moraju suSiti na 
dvih koliéih. Ovdi pripravljaju sunku, koju 
vu platno zamotanu. budu obesili vu jed
nom vuglu pod dimnjakom, da ostane ne- 
pukvarena Na velikom stolu su najznameni 
teái d li i strani razprostrte I gazdarica se 
veseli, kad si vidi ormare i komoru napu- 
njenu za celo leto.

Óva spravina. na kojoj póéivá ufanje 
cologa leta, bi se hitro pokvarila i za hra- 
nu nebi na hasén bila. prez jedne najpros- 
teSe ali najhasnovitese zacinbe, to jest prez 
soli. Jeden falaéek nezsolenoga mesa za 
kratko vreme dobi hudu duhu i poéné gni- 
liti S éim je topleäi i mokreái zrak, s tim 
predi poéné gniliti Zato koleju svinje vu 
timi. Meso i sianinu osoliju. Osoleno meso 
se po uSi, prez da bi se pokvarilo. i dugó 
obstoji, ali ni za navek Sol nam vnogo 
hasna donasa Nebi imali prez nje sianinu 
niti Sunke, od kője jeden falaéek samo na 
svetke vreZemo niti klobasice, kője svaki 
гаЦ ЦП*

S sol jóm sollju taka jse i meso. kője 
si ladjari spravljaju, kad na veliki put idii 
> pomoéjum osolene govedine moreju ia- 
djari vise let po morju hoditi. i samo neg- 
da— negda dobiju frjsku hranu, ako na 
sulin zemlju dojd'ju. S soljoin spravlaju 
veliku vnozinu'ribah. i to su hering, séunka, 
sardela. s kojimi orsag ve iku trgovinu tira, 
lak da je i vu malim selu dobili. Sol ее 
как zaéinba hasnuje vu hrani i Zivine la 
kaj ljubiju sol Prez soli bi naée hrane 
netecne bile Nazadnje i poljodelstvo ima 
vu njoj nekakovu hasén íz ovih vnogih 
hasnov se vidi, da prosta sol je  jedna od 
najhasnovitesih rudah.

Ako bi hasna kője stvari polek nje- j 
zine vrednosti sudili, bi se jako vkanili 1 
Na prvo mesto bi onda diamanta deli, koj 
je neizmerno dragi a ipák nikakovoga has- j 
na ne donaáa, ako ga ne rabyu glaZari za 
rezanje glaZi. Na zadnje mesto bi onda 
deli Zelezo vuglenje sol i vapno, kője su 
jako fal, a ipák su potrebneie как drago 
kamenje, kője nam nije nikakov hasén. 
Bog je to drugae odreéil, ar je najvekéu 
vaZnosf dal Zelezu i soli, kője su najbolje 
potrebne, da si svaki siromaáni élovek pri- j 
skrbeti more, kada je  vu velikoj mn Zini 
stvoril: diamantu pák je jako malu vaZnosf 
skaial. da ga je jako malo stvoril i vu ne- 
poznatih orsagov vu najbolje v kraj spada- 
jucih kutih skril.

Sol, как svak* prve vrednosti stvar, 
jako se obilno najde Morje kője je samo 
38 jezer milionov hektarav veliko, ili dru- 
gac naie zemeljske kruglje tri fertalje zav- 
zeme i koja voda ie tak gluboka i tak vé
li ka, ona neizmerno vnogo soli ima vu se- 
bi lavan toga jó i se najdeju vu vnogom

orsagu vu zemlji velike solne rudnice. 
kojih sol kopaju. Óva sol koja se zove 
»kamenita sol.‘ se samo po f'arbi razlikuje 
od morske soli koja je gus;tokral Zuta- 
crlenkasta. negda fioliéne farbe. módra ili 
zelens Takve solenice su vu Martnaro u . 
vu Erdelju. Öve solne vretine tSuhatag, 
Slatina) mortí od onud dobiju svoj slani 
tek.

NajznaineniteSa solenica je blizu Kra- 
kova vu Galiciji (Polski orsag). Vi5e как 
iz 400 metrov gluboke jame ju  vun done- 
seju. Dugáa je как 200 vur hoda, a íiroka 
40 vur hoda. Vu ovoj solnoj rudniei su 
cele solne hiZe, cirkve, kője su tak Síroké, 
da njim clovek niti kraja ne vidi, a  s svo 
jimi vulicami, kriZeimi puti i prestori eelo 
ga varasa émiju Óvom podzemeljskomu 
varaSu nikaj ne fali; boZju sluZb u obsluZa, 
vaju va solnatoj kapelji. tam su  i stani 
rudarskih teZakov, takaj i átale za konje, 
koji su к delu potrebni, to sve je  iz soL 
napravljeno

Stanovnikov j  jako vnogo, tér sto i 
sto delavcov se tam uarodi i vumre, prez 
da bi gda bil gori na zemlji i sunce videl. 
Vnogo lampaSov go t i navek i razsvetiju 
ovaj solnati váráé a njihovi traki se od- 
bijaju od stene, tér se na nekojem mestu 
tak vidi, как da bi sve od glaZa bilo, neg- 
de pák su se beZje farbe vu dugi. Kaj si 
mislite deea od ovoga éudnovitoga varoia? 
Jeli ste kada éitali ili éuli к tomu epodob- 
nu pripovert ? Kakva svetlosl je vu ovih 
kriStalnih cirkvah kad se svetlost od jeze 
ro goreéih sveé odbija na svetloj steni, a 
od onud se pák na sve strani svakoiaéke 
farbe razprostiraju!



Poleg se svetíosti ipák. verujte mi, 
nije ov podzeraeljsk' átan iuliko . vreden 
как vaá; sloboden őisti zrak je  ovdi, koj 
vara vaie grudi napunj uje; Vasa je sunéa- 
na svetlost koju niti jedna druga svellost 
nadomestiti nemre.

Vu ovih solnih rudnicah je  lehko do 
soli dojtj. Vu velikih falatih ju kopaju kak- 
ti kamepje vu kamenitih rudnicah. Vnogi 
put je sol tak éista, da ju  tak vu prodaju 
poáleju; negda pák ju moraju őistiti. tak 
da ju vu vodi raztaliju a onda vu kriétale 
•loiiju Blizo mórja leieci orsagi, как Ta- 
ljanska, Francuzka i. t. <•. n aj vei morsku 
sol hasnpju. Ovu sol tak dobiju: Blizo 
mórja poiiéeju nizku zemlju. gde skopaju 
jame ne iako gluboke, nego áiroke; onda 
vu jame kője solne mlake ili sóin • vrte 
zoveju, pustiju morsku vodu. Kad se jame 
napuniju, pák je razdeliju od mórja. То se 
samo po letu dogadja. Sunéena toplotapo- 
malem izhlapi vodu; sol pák koja veő ne- 
najde dosta vode, da bi vu njoj raztaljena 
ostala vu kriStalsku korú se sgusne, koju 
s grabljami vun pobira'U. Ako na jeden 
tanjir slanu vodu vlejemo i na suuce jijh de- 
nemo za mai о vreme ono dobimo kaj se 
vu solnih mlakah zbiva. Vun zvleéenu sol 
vu kupé nameéeju, gde se voda dőli 
scedi, i gotova je sol. ,
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