
Haladásunk.

Mikor Vatt János a gőzgépet, Fulton a 
gőzhajót. Stepfensohn a gőzmozdonyos vas
utat és Morse a villanyos távírdát teltalálták, 
sejtelmük sem volt arról, hogy ezen talál
mányok által az emberiség életmódját és 
foglalkozását tökéle'esen át fogják alakítani 
és ezekkel a civilisatió történetének egy uj 
korszaka fog kezdődni. Csak is ezen talál
mányok által birt a gyáripar annyira kifej 
lődni, hogy méltán nevezhetjük e század 
csodájának; csakis ezek állal tudott a föld- 
inivelés és kereskedés oly óriási haladást 
tenni hogy a jelenkor szükségleteit és igé
nyeit kielégítse. Ezen fontos tényezőkhöz jött 
n.ég Kalifornia és Austrália aranymezejének 
fölfedezése, miáltal a világforgalomnak rop
pant «ok pénzanyag adatott, és ez által 
képessé lett a munka és kereskedés szük
ségletét kiegyenlíteni.

Az emberiség létszáma egy szazad óla 
majdnem megkétszeresedett. de a inunké« 
most két keze által többet kereshet, mini 
az elmúlt régi jóidőkben és több élvezetet 
is szerezhet magának mint száz évvel ez 
előtt A búza, a cukor, a kávé. a petróleum, 
a só és a ruházatnak ára is a Jentemlitett 
tényezők által tetemesen csökkent, s a mi 
máskor az úri asztalokon is csak mint cse
mege s ritkán fordult elő, az most általános 
élvezeti cikk még a szegény ember házánál 
is. S ez által fényesen megcáfolják a jelen
legi viszonyok Malthus hires nemzetgaz- 
dász azon theoriá át. miszerint az emberiség 
folytonos szaporodása mellett az előállítása 
földmivelés-. ipar és kereskedési téren nem 
tarthat lépést.

Az előállítás rendkívül nagy. Mi is 
közel 12 millió értékű |)uzát mutathatunk 
tel a múlt évben s minket még jóval is 
túlhalad Amerika Érzi is ezt Europa minden 
állama, de különösen érezzük mi magyarok 
ennek a hálását, mert az amerikai verseny 
búza termésünket elnyomássá! fenyegeti, és 
ez az oka a jelenlegi olcsó gabonaárnak és 
még a jövőre sincs kilátás, hogy a helyzet 
javuljon és a gabonaárak felemelkedjenek.

Nem tagadhatjuk, hogy ezen verseny 
által földbirtokainkat — mi eddig a legbiz
tosabb tőkét képviselte könnyen érheti 
értékcsökkenés, de azi is be kell vallaniok. 
hogy a munkások és kisbirtokosok sprsa 
egy nemzedék óta sokat javult,

A jobbágyság teljesen megszűnt robo
tot nem kell szolgálni és a termést sem 
dézsmálhatja meg a földesur, a földadó 
pedig jóval i<s kevesebb, mint az, mit a robot 
ás dézsma ára a jelenlegi viszonyoknál kép? 
viselne Az önkénykedés megszűnt, senkit 
sem lehet a deresre lehuzatni, ha esetleg a 
földesur vagy a hajdú kegyét eljátszotta. A 
szabad költözködés, az utazópassusok által 
,ne8 nem gátolható, mindenki szabadon 
költözködhetik egyik helyről a másikra. Az 
utazás meg lett könnyítve, a mennyiben a 
gőzkocsin nagyon olcsóért és nagyon gyor
san szállíthatja magát mindenki oda. hol 

onnyebben vél boldogulni, a munkás oda, 
ahol az 6 munkáját jobban megfizetik; s ha az 
ivásnak nem adja magát — ami nálunk 
nagyon is dívik — akkor dolga igen jó, 
mart keresetéből sokkal jobban táplálkoz
o t t  és ruházk ódba tik, mint ennek előtt.

A szabad költözködés ёз a' műveltség terje
dése által, a kézművesek látköre kiszélese
dett, önálló lett.

A földmivesnek is. ki 10—20 hold bir
tokkal rendelkezik és földjeit önmaga mun
kába s ennek jövedelméből él, sokkal jobb 
sorsa van, mint két gen^rátiőval előbb, mert 
nem csíjk^hog j^ szabad polgára a hazának, 
hanem aflEíjfflwiyos jogainak gyakorlásával 
még ennek kormányzásához is hozzájárul, 
bármely hivatalt elfoglalhat — ha kellő 
képzettsége van s még gyermekein 'k taní
tásáról is gondoskodik az iskola és az állam 
élete pedig sokkal jobb. mint régente.

A városok is rohamosan fejlődnek és 
ezzel kapcsolatban az általános civilizátió. 
gyáriparunk napról-napra nagyobb lendületet 
vesz — s habár ez a kisiparosok rovására 
történik s mindazáltal ezek is könnyebben 
boldogulnak — ha szorgalmasak — mint 
a céh intézmény vashékói álatt.

Hogy azonban földrnivelésünk mire 
már föfdrajz fekvésünknél fogva is utalva 
vagyunk — az amerikai verseny által el ne 
nvomassék. szükséges hogy mi is verseny- 
képes nép legyünk s ezt csak ngy érhetjük 
el. ha a műveltség általános lesz, ha az 
okszerű gazdálkodást meghonosítjuk.

E sorok vonatkoznak általában hazánkra 
de specia liter annak minden vidékére, tehát 
Muraközre is. Muraközben a földmivelőnép 
nem igen boldogul. Hanyatlik az rohamosan 
és nem bir lépést tartani más vidékkel, 
mert nem bírván a mai kor színvonalán 
álló földmivelő műveltségével nem tud ok
szerűen gazdálkodni. — E bajokon segítse
nek az állam és a nép vezetői. Ma már 
nem vagyunk ott ahol 1000 évvel ezelőtt 
voltunk. Amely vidék elmarad, az tönkre 
megy. Muraköz népe ma erősen közeleg az 
anyagi tönkremenéshez Tegye meg köte
lességét minden népvezető: lelkész tanító 
s jegyző, hogy megmentse faluja népét a 
veszélytől s elszegényedéstől

____  LÖB SIMON,

H I К К К.

— C sákto rn ya  épül. Két szép, emeletes 
ház épült s hozatott tető ajá 1— 2 bét alatt. 
Az egyik a Csáktornyái takarékpénztár épü
lete, a másik Neumann Miksa kereckedőé. Az 
előbbi házilag építtetett, az utóbb'nak Moran 
dini a mestere.

— A  Csáktornyái állami tanitóképezde 
vizsgálatai a következő rendben tartatnak meg : 
junius 5 - 1 2 .  lesznek a szakszigorlatok, 13, 
a hittani-, 15,, 16, 17. s 18 án az osztály- 
vizsgálatok, 19 én a zene, rajz, torna, házi
ipar s a gyakorló iskola vizsgálata. 20 án lesz 
a „Tedeum“, 22-én kezdődnek a tanképesitő 
vizsgálatok. 22 én lesz az írásbeli-. a követ
kező napokban a szóbeli s gyakorlati vizsgá
latok. A képesítőre jelentkezett 14 tanító
jelölt, közünk 9 negyedéves növendék, 5 gya- 
korlótanitó, ez utóbbiak közül 2 pótvizsgálatra 
A vizsgáló-bizottság az igazgatótanács tagjaiból 
és a tanárikniból f. hó 3 án már megalakult 
és a kérvényeket rendben találván, valamennyi 
jelentkezőt vizsgálatra borsájtotta.

— A 8zt -ilona» grófi , hajdan pálos
parkban nevezetes újítások történtek, Erde- 
mes5 hogy a közönség, — ha bejuthat — 
megtekintse. Gyönyörű, murvával meghordott 
utak vezetnek a lombos fák között egyik regé
nyes helyről a másikra Pa Villonok emeltettek 
a park különböző helyein. Egyikből különösen 
szép a kilátás a vadregényes völgybe. E park 
ban rendez a gróf ur saját mulattatására élő
képeket, melyeihez a ruhát s díszleteket 
Párizsból rendelte. A földrengés által meg 
rongált pálos zárda leromboltatott, a gyü
mölcsös kipusztittatott. Csupán a kápolna és 
a parkban levő pince feliratával emlékeztetik 
a halandót a múltra.

— A „Zalai Közlöny“ múlt számában 
egy perlaki ismeretlen a „Muraközében a 
képezde ügyében irt egyik közleményem ál
lításait igyekszik megdöoteni. A t. cikkíró 
hazafias magatartása fölött, örülök; kérem, 
hogy maradjon álhatatos és soha semmi körül 
mények között ne adja fel semmiféle, annál 
kevésbbé hazafias elveit! Magára a közle
ményre nem válaszolok, mert Perlak, mint 
Muraköz lelkes városa oly kedves előttem, 
mint Csáktornya; meg aztán azért sem teszem 
azt, mert a „Zalai-Közlöny“ cikkezöje újabban 
is bebizonyította, hogy a muraközi viszonyok 
ismeretében teljesen járatlan. Ezt ismételten 
kijelentem De nerr, is lehet az másként! Egy 
vidék életét nem lehet 2 év alatt megismerni, 
hanem abba csak belepillantani. A megisme
réshez az évek hosszú sora kívántatik, már 
pedig ily fontos ügyet csakis a viszonyokkal 
teljesen ismerős és elfogulatlan cikkezővei 
lehet megvitatni. Arra mégin felkérem a t. 
cikkezőt, hogy nézze meg a térképet, váljon 
melyik város; Perlak e vagy Csáktornyá é 
jobban a földra jzi központ? Aztán kérem, figyel
je meg jól. váljon 5 percnyi különbség van-e 
Poriak s a kraljeveci- s a Csáktornyái vas 
úti állomás és Csáktornya között ? Végre 
kérem, olvassa el mégegyszer ez ügyben irt 
mind két közleményét. Váljon szerzett-e ma
gának meggyőződést mindazokról és egyátalján 
elhiszi e mindazt, amit azokban összeírt. Ne 
községi, hanem muraközi és egyéb általános 
érdekekből gondolkodjunk a dolog felett, akkor 
nem fogunk részrehajlók lenni. Szives üdvöz
lettel

Egy muraközi.

—  H e ly re ig az ítás  Lapunk múlt számá
ban „gyászhir“ cim alatt közölt hírünkben 
Kárász Ottó helyett Kárász Béla olvasandó. 
A gyftszeseménykor távol lévén a gyászjelen
tés nem jutóit kezűnkhöz, azért történt meg 
a névcsere.

— Vizbefultak. Skronyár Flórián pod- 
breszti lakosnak két 8 éves iker leánykája f. 
hó 4-én a háztelek közvetlen közelében elfo
lyó, alig egy arasznyi mély Drávaágon át 
sertvéseket hajtottak a Dráva ág melletti fü
zesre. Visszajövet néhány ölnvivel lejebb akar
tak átgázolni, hol a folyó már mélyebb. A 
két szomszéd látta a két kis leányt, egymást 
kézen fogva, a vizen áthaladni, de mire hoz
zájuk jutottak, a kis gyermekek egymásba 
fogódzva elmerültek s mire csoln&kkal menté
sükre siettek, csak az egyiket vetette fel a 
viz, de csakhamar elmerült s csak holt testét 
sikerült megtalá’niok.

— Vasmegye tótsági r, k. tanító-egylet
m. hó 28-án Felső-Lendván tartotta közgyűlé
sét; a kör elnöke: Völgyi Fereuc, A szép 
számmal egybegyült tagok előtt, Völgyi meleg 
szavakkal üdvözölte kar társait s röviden, de 
meghatóan ecsetelte az egylet hivatását, md-



kfidését, a népnevelés egyes mozzanatára vonat* ] 
koxólag. Ezután következett a napirend. Niko- 
lini Géza hideg-kuti tanító olvasott fel saját 
dolgozatából az általános oktatásról, magyar 
és vend ajkú tanulók között. Az egyletből ez 
alkalommal kilépett, vidékbeli öt segédleikész 
g igy rendes tagja van 14, pártoló-tagja 7.
A gyűlés tisztnjitáseal záratott be, de minden 
tisztviselője egyhangúlag megválasztatott.

— A m uraközi tanitókör f. hó 3-án 
lefolyt perlaki közgyűlése minden tekintetben 
sikerült. Bővebben a jövő számban.

— A  p e rlak i templom tornyába f. hó 
2-án húzták fel ünnepélyesen az uj nagy ha
rangot. Már kora reggel megszóllaltak a mo
zsarak, hirdetvén a nap fontosságát. 9 óratáj
ban mégegygzer s utoljára kondult meg a 
repedt vén harang, mire lebocsájtatott eddigi 
magasságából, ahounét sok évtizeden keresztül 
figyelmeztette a hívókét az Istenségre. Msjd 
elfoglalta helyét fiatal collegája, mely érces 
hanggal mutatta be magát a közönségnek. A 
fára plébánosa alkalmi beszédet mondott a 
távolabbi falvakból is nagy számmal Összese- 
reglett néphez, mire az ünnepély véget ért.

—  A képezde ügyében a magas Min. 
Csáktornya előnyére határozott s határozatát 
a megyei alispáni hivatal utján Csáktornya 
városának már meg is küldötte. E határozat 
értelmében Csáktornya által 12 h. telek át
adandó s 30000 írt f. é. július 1-étől 1000 frt 
részletben 30 évig fizetendő; az épületet az 
állam állítja fel s annak tulajdona marad. A 
szerződésmegkötésével a megye alispánja bíza
tott meg, ki f. hó 9 éu jön e végből Csáktor
nyára.

—  Ű rn a p já t a Csáktornyái kath. hi vök 
a szokott ünnepélyességgel ülték meg. Több 
hazafias lakos megütközésének adott kifejezést, 
bogy a várbeli sátornál nem énekeltek magya
rul. A megütközés hazafias szempontból indo
kolt volt, mert e sátornál régibb idő óta majd 
a kántor, majd a magyar katekéta énekeltetett 
a polg. iskolával, majd később a képezdével 
magyarul, A hiba csupán félreértésből szárma
zott s megróui senkit sem lehet érte, egyéb
ként a hiba a képezdei ifjúság által a követ
kezősátornál rögtön helyrehozatott; a vasárnapi 
körmenet alkalmával a képezdei növendé- ek a 
várbeli sátornál szintén énekeltek magyarul. 
Egyébként az urnapi kői menetnél való magyar 
éneklés ügyét a képezde e  ̂ eset következtében

magáévá tette, az éneklésről mindenkor ő fog 
gondoskodni s igy e tekintetben többé mulasz
tás nem fog előfordulni.

-K iv á ló  é rd e k e s s é g e t kölcsönöz & „M a
gyar Háziasszony“ című közkedveltségü ház- 

I tartási, gazdasági és szépirodalmi hetilapnak,
I hogy most minden számában megjelenik egy 
1 olyan cikk, mely az általa kiirt pályázaton 

f,Férfiakról a nőknek“ cim alatt szellemes 
vezércikket tartalmaz Síkor Margittól, mely 
a pályázaton a második dijat nyerte. Nem 
kevésbbé érdekesek többi közleményei; ,,A
nők hivatása, Kedvenc dísznövényeink gondo- 

j zási módja.“ Tapasztalat utján szerzett taná- 
1 csők a szobapálmák tenyésztéséhez, Kominck 
I Izabellától. Részletes tudósítás a kiállítás 

megnyitásáról s azonkívül egész serege az 
I érdekesnél érdekesebb rovatoknak. A „Munka 

utáuu című szépirodalmi melléklet tartalma 
nem kevésbbé váztozatos. „Egy rózsához“ cim 
alatt csinos költeményt irt bele Polgár Vilma.
,,Vidékj élet'4 ciraü tárcája Yo-Z9Í-tol és 
„Fejlődő szerelem“ című érdekfeszitő elbeszó 
lés Pongrác Vilma grófnőtől és a „Vész és 
viharban“ című angol regény folytatása kiváló 
szellemi élvezetet nyújtanak, melyeket még 
szellemes kérdések és feleletek, számfejtvén} 
és megfejtések egészítenek ki. A „Magjai 
Háziasszon}41 előfizetési ára egy évre 6 frt, 
félévre 3 frt, negyed 1 frt 50 kr., eg} 
hóuapra 50 kr. Előfizethetni Csáktornyán, 
Fischel Fülöpnél.
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\furakö/.i népmesék.
Egy ven ember : a néhai jó Péter bácsi, — 

hogy az Isién nyugosztalja ! — még a múlt ös/.- 
szel beszélte el nekem az alábbi eróekes lörte- 
netkeket. melyeket én azon a módón minőén 
to ld ás -to ld ás  nélkül a murakózi nép mulattatasára 

I teljegyeztem ; epen Jy rendben írván ezen furcsa 
meséket, valamiképen azokat a regélő Pétéi ba- 

j esttől hallottam.
Olvassátok el s ha van bennük valami tanul

ság, úgy azt forditsá ok a magatok ha znara.

„ E lv it te  az ördög !“
Kerekes száz esztendeje annak, hogy az 

akkori nedelici biro, ... Novák Iván, ... egy szép

tavaszi reggel egypár tehenét a felszántandó ugarr 
hajtotta ki s még a teheneket igaba fogni akarta 
a csira telién semmi áron sem volt hajlandó \il 
lásszarvu büszke fejét a járomba tenni.

Szerfelett nagy haragba esett ezen bíró uram 
s látván, hogy a csira tehén minden kiabálása 
mellett sem fogad úgy szól neki, mint a Marci 
kisbiró, leoldá a szekérről az egyik lőcsöt, azzal 
a szegény marhának esett s azt irgalmatlanéi 
lőcseim kezdte, eme folytonos káromkodások 
között: „Hitvány dog, vigyen el az ördög!“

Amint pedig a felbőszült bíró uram a szegény 
oktalan áilatof engedelmességre igy oktatná; 

i egyszerre csak - mintha a fóldalul bujt volna 
elő. ... egy vigyorgó alak ugrik a már minden 
porcikáján megpuhitett fthen mellé s igy szól 
oda birő uramhoz :

; — Halija kend biró uram ’ maga az imént
azt kiabalta. hogy vigyem el ezt a hitvány télié
nél s minthogy kend már amúgy is jól elcsépelte: 
elviszem tehát magammal a tehén páráját. Szán- 
togasson kend csak azzal az egvik tehenével.

Ezzel a vigyorgó tekete, — Uram bocsá ! — 
az ördög, kivetne a tehén gyomrából a párát es a 
kökénybokor aljában eltűnt.

Midőn biró uram atnulásáhól magához tért, 
keresztet hányt magára es rimánkodni kezdett :

— Jaj, tekintetes ördög ur ! alázatosan 
kérem ; adja vissza a tehenem páráját, sohse 
fogok többe vele oly embertelenül bánni. Óh! 
könyörüljön édes, drága ördög ur '

Mind hiába volt azonban siránkozása, mert 
az ördög a kökénybokor alól gúnyosan csak ezt 
kiáltotta vissza :

••• Mérsékeljed máskor haragodat s vigyázz, 
hogy meg megmaradt tehenedet is el ne vigyem !

Bele kellett tehát biró uramnak önokozta 
veszteségébe törődnie, de erősen lefogadta magú
ban : hogy marháival ezentúl emberségesen, szelí
den íog elbánni

Midőn pádig de tájban a megmaradt egy 
tehenével szomorúan haza ballagott, elrémülve 
kei* ’ezé tőle felesége, a biróné asszony :

Hát a csira tehenünk hol van? „Elvitte 
az ördög’“ ... s egyúttal м történteket is elbe
szélte. nem hallgatván el azt em. hogy a csirát 
egy löcscsel haragjában kissé megcirogatta

De biróné asszonyom, az erényes Éva néni 
nem hitt a gazda meses szavainak s ily szavak. 
ban önté ki keservét:

Az ám ! elvitte az ördög; ha te az en 
kedves csira tehenemet ... másfél itce tejet adott 
minden áldott nap ! ... agyonverted...

így vitte el a nedelici bíró tehenét az ördög

BÁLINTFFY BÁLINT

HORVATSKI DEL „MEDJIMÜRJA1

K ak ei je  m od 2 iv lje n je  p ro d u ü ti?

íivljenje tela vu tom se sastoji, da 
éutimo nutri se nalazeön jakost, i da se mo- 
remo gibati.

Jakost, koju mi zovemo „jakosf iivljenja» 
do nekojega stupnja protivi se vanjskim zlo 
♦ estim utiskora, kakovi su gnjiloéa i zima.

. Jakost 2ivljeuja oslabi, ili se óistouniS- 
ti od velike zirne, jakoga stepanja, kakova je 
streit, strah, remei alt ju jafii i lirani svet 
lora, toplina zrak. Zivljenje more biti kratko 
i dago.

Zato je íivlenje ua svaki naőin mod 
produliti.

Clovek jo^ i vezda more toliko let tiveti, 
как su negdsftnji ti véli.

Na onib mestab, kője visoko btiju, Íja - 
di du2e tiviju, как vu nizkib mestih

Podamjereuim pojasom du2e fiviju iju- 
di, как pod mrzlim i toplim pojasu zemlje.

8 cim se bolje <ir2i ílovek uarave i ! 
njeziuih zakouov, s tim vekiu starost postigu«. j

Najstaresi ljudi su svi ofeujeui bili, ue 
aaiuo jeden put, nego jofl i vu starosti.

í
Nega niti jedue pelde, da bi ceo2enjeu 

db vek dugó 2ivel.
Poprek gledud, vide £enah je dostiglo 

s tar os t как mu2i; ali uajstareSu dobu samo 
mu2ki do2ivi.

Na prvi radljivi i mueui del iivljenja, 
как i oa drugi mirni del jednaki naéiu 2iv- 
ljer.je je potreben őloveku.

Oni ljudi 2iviju uajdu2e. koji su od 
mladosti najvi-e s biliujeut, a oegda dieto 
bei ■esa iiveli.

Stauoviti stupanj neobrf2enosti svakak 
je potrebiti, i pomoze produ/.euje íivljenja.

Stanuvanje vu selu i vu malim varaíu 
je za produ/.enje iivlenja bolje, как stanuva- 
nje vu velikih varagib.

N‘ été rom u őloveku vu 60 80 letu, da 
ver drugi vnmre, növi zubi i lasi zrasteju, i 
dugó 2ivi.

Cloveője telő i jakost Zivljenja moreju 
200 let zdr/ati i delati s drugmireőmi: íln- 
vek more ti veti 200 let.

Dober /eludec, zdrava droba, dobri zubi, 
jaka pisa, zdrava pluia, umjerena, ue jako 
hitra krv, dosta jaka i dobra narav, póz t'a- 
liuge telő, trdib i tekndib sastavkov jel a vu 
dovoljnoj mu tini i t. d. to sve je potrebno 
za produtenje 2ivlenja.

Prava m dtiija da se Cloveője /ivljeuje 
dugó uzdr/i, iz ovib pravilab sa9toji: 1) Ja 
kost iivljenja more biti vélik a i dobra goje- 
na. 2) Delom teli je dati dosta posla S) íz 
gubljeua jakost utóra se i lebko povrnuti.

Poleg toga, luefttrija za produ/.euje í.tv- 
Ijenja iz toga sastoji, da se őlovek vugiblje 
svemu onoma, kaj mu prikraruje a poleg se 
uaj d ü ,  kaj mu produ/uje iivljenje.

Najvise visiod prvoga gojeuj i i odhranji- 
vauja: novo rodjeno dete treba je privuőati 
к svemu onomu, őemu je izv'ieuo vu livlje- 
nju ; to se postigne kroz svagda^nje omivanje,' 
kője mora biti vu prvih test tjednih s mla- 
őnom a potlam я mrzlom vodom, dalje treba 
je privuőiati dete к friflkomu zraku. iz deteőe 
hi2e treba je odsrtaniti svako Akodljivo izpa- 
rivanje, i gustokrat je treba preinenjati poste- 
Ijinu i rubnőel

Detetega sna uije treba iznetnirivati, tak je

treba misliti, da deteeje /ivljenje kakti jedne 
biline, vu miru najboije uapreduje.

Postelju ili zibku tak je treba namestiti, 
da нипсе ne sveti na nju iz strane detetu na 
glavu.

Hraua raora lehko prokuliljiva biti, i 
proti starosti deteta izrnerena. Öest-sedem 
tjedoov poslje nurodjenia. dosta je samo ma- 
terinsko mleko. Vrartva, koja se zato davaju, 
da se Zaludcc • -isti, ökodiju detetu Materino 
mleku vu poretku dosta tira, zato je dobro 
dete taki gojiti, kajti narav daje tuliko uile- 
ka materi, kuliko je dosta za hranu detetu. 
Matere, kője aü zaradi betega, ali zaradi 
zmenjkauja mleka. ali zaradi pokvarenja cec 
kov, nemreju gojiti dete. uaj si zdravu dojku 
izbereju. Jako je dobro, ako dete prv h 14 
danab mati goji. Onda je moii dati 1|4 dől 
kravskoga mleka vu 3 4 del vode zmeéanoga 
к őemu skuhano mleko treba zmeSati, Óva 
hraua je dosta detetu vu prvih tjednih, pot
lam je moői dati detetu pol vode pol mleka, 
na zadnje рак ваши mleko, ali navek inlaéno 
a poslje prvoga fertalja leta lehko, prekub- 
Ijivoga gresa ili iz zdrobljenoga evibak 
kuhanu jubu.

Dók dete veő ue cecka, moői je negda- 
uegda iz van gresa i govedsku juhu dati, Za 
pilo mleénu vodu ili Cistu vodu je treba dati. 
Dók detetu zubi zrastu i budi ti zna, onda slo- 
bodno dobiju male finoga zelenje i slabo me- 
eu, zreloga sada ali onda se moraju 
dosta gibati (hóditi, igrati). Mastne brane, 
pogaOe, cukor, kava, őokolada * oeobito pák 
vino nesroeju se dav&ti. Decu nije smetl 
nigdar na toplom dr2ati; oprava mora biti 
vu prvim letu jedna od zgornja haljica, i to 
vu ljetu iz platna v zimi iz vune, ali tak 
da budu prsa i vrat slobodni. étonfi moraju 
biti do kolena, vu letu iz pamuka у zimi iz



vune, tesni naj nebudu. Odsranivati je treba 
sve, kaj pamet napinja i to tak dugo, dok 
god narav nastoji éutila i sredstra zgotovlja- 
ti, a to je po priliki do sedmoga leta. Nije 
smeti dati svakoga romana, svaku pesrau, I 
svakoga theaterskoga óiua mladióu та ruke, 
kajti je to pogibeljneie od uajjakáega demera. , 
Prirodopis, fizika, povestnica i zemljopis su u a jm e n je  ikodljive stvari; s tiiu se naj mla- 
dir zabavlja.

Posel i marljivost najbolje Cuva mladice 
odzpokvarenja. Bezposlenoit poéetek je svakomu 
zlu. Zadr2avanje od ljubavi vu ml adóst i iziin 
Zenitbe najbolsi je nádin produíeuje dirijén ja, 
Szaki, kojemu na srcu I di da mu iivljenje 
puuo radoati i dugo bade, naj se do 2 4 —25 
leta бита od lumparije, a ouda se naj ieui. i

Zivi umjereno, uaj jesti jako zasitljive 
hrane, naj piti opojnoga pitja i delaj, potom 
budei postigel veselu starost.

ßladeni ozenjeui divot, najsigurneti je i 
nádin za produtenje iivljenja.

Spanje je potrebno i hasuovito. Jako i 
cuda i jako malo spanje ikodi. Mladidu je ; 
treba vi§e a staromu men je sna. Vu snu dobi j 
narav najbolje jakost. Malo sua prikrati *iv- 
Ijeuje. Menje od »est a vi<e od osem vor 
spati nije smeti. Predpolnoöno spanje je naj- 
bóléé, rano lééi i v jutro rano se stati, jako 
je zdravo.

Spavaéa sóba mora biti visoka i ako 
more biti na pol je obrnuta, po duevu naj bude 
odprta, kaj se izlufta, po uo< i mora biti tiha 
i kmiéna. Noéna lampa je äkodljiva, kajti 
buui sna, a izparivanje je nezdrava. Na veder 
je malo treba jesti, sarao minie hrane, i 
i nekoju vuru predi как se leguerao, Sedeé 
nije síobodno spati; mora biti jedcako, samo 
glava mora biti malo vise. Predi как élovek 
se legne, naj ne cita uaj se nevűéi, naj ши j 
bude pamet i te!o slobodno, onda mu bude 
паи miren i okrepljujuéi. Osobito mladi do 
vek naj ne 1< 4i vu toploj, mebkoj postelji.

1 gibanje puno pomade pri produdeuju 
iivljenja. A to рак tak zahteva telő как god 
pilo ili jelo. Detetu uega vei ie тике как 
ua jedni mesti sedeti dugo. Oui koji su dugo 
yiveli, puno su se gibali vu sloboduom zraku
n. p. poljodehvci, soldati, jagari i teiaki.
Saki deu je treba boditi po vuui, kakvo je 
god vreine. Pie obedom, ili okolo 3-4 vure 
popoldan, Set&nje je najzdrav« Se.

Tjeloveibu, jahanje i bcianje nije nigdar 
smeti zaboraviti.

Vzivanje frizkoga zraka, umjerena toplina 
najbolje uzdr2ava i jaél nase iivljenje, a na- 
suprot pokvareni i zaduäeni zrak je najgorái 
бетег, Zato nije smeti niti jeden den zanema- 
riti, da covek nebi fri/.koga zraka dilial. Ovo 
nas oseguia proti jcdnoma vezdaiujemu i 
svagdesnjemu betegu, naime proti velikoj éut- 
Ijivosti premeojajuóega se vremena. Ako je 
inuéi visokoga stana je treba izebrati. Mar- 
ljivo je treba odpirati obloke. Pei- najbolje 
iisti hi/и. Ali se je treba cuvati od propuhov, 
Toplina mora biti srednja. Muogo je bolje 
vu mrzlom как vu toplom zraku 2iveti. Dim 
jako kvart zraka. Zelena trava vu vrti, po 
domu disti zraka. Po uoéi je treba travo, 
evetje i t. d. oduesti íz hite.
Zivljeuje na selu i vu vrtu izvor je zdravlju 
srt'éi i dugniiiu /.ivljenju.

K a j je n o v o g a ?

— Milenu, ггподогзки vladaricu je uas 
kialj pobodii vu Be<*u, i faluval ee je n&d 
njezibom ш. tvoui к Oerjoua. Od onud ju je 
yladarska strata sprevadjala do Fiume, gde 
je vladarioa po ladji gprevadjala mrtvo télo 
kóe/i. Najvekfiu paiadu su izkazali po svud j 
и a dast v I ad i rice.

~  Cudnovato je Stanje u\%d afganistau- 
akirn, englezom i rusom. Rus uikaj ueée po- 
pustiti, a euglez как se vidi se boji velike 
bitke, na koju niti pripraven nije i zato sve 
popufea. Так se inisli, da bu euglezka sra- 
Qiotom pobegla pred t usom. Budue joj je uu- 
terduja politika dobra bila, zato se tak dugo 
zdr/avala.

— lakó  je zan im ljivo  i to. da Koma
rov ruski tabornik, koj je vu kuskoi bitki po- 
bi atgane i do 500 afgunov pokosil, kojega 
su zato englezi na odgovornost zvati steli, 
vezda je s diamanti scitrauu sabiju dobit od 
luskoga сага za zvoju vernost.

—  Preálim  m eeecu je mrzlo vrémevuéu- 
daj krajevih naée domovine, mraza srnrzljavi- 
ca i suega doneslo. Staral ie je zbog toga 
vuogi covek, ar s toga iivimo kaj nain rodi. 
Ali na sreéu se je to mrzlo vreme na tople
se preobrnolo. Negde-negde je bil kvar, ali 
zato se jog vn najvise okoiicah moéi uadjati 
dobromu plodu.

— O pala  je  íz k am en itih  s ik la h . Janes 
Maria i Katarina Gastelfondske tirolske műiké 
puce su ore dane iile na ietnju med brege 
Polek sikle se Janes Marija razdruzila od sei- 
tre i isla je na kraj sikle draéa brat. Naje- 
denput se prevaguula i opala vu globljiuu od 
20 metrov na spicu jedue sikle a od onud 
vu jarau od 60 metrov. Otec nesreéne рисе 
je prav vu blizini delal i proturil se ua 
kricanje рисе. Kad je zezual pripeéeu je 
kceri i on Itel za ujom skoéiti i komaj ga je 
njegova kéer Katarina zadr/.ala Drugi den 
su se batrivi ljudi po vu2i spustili vu globlji- 
nu i douesli su «isto spotrto télo pucino.

—  äligo vic  O tto  klobui arski detié rodil 
se je vu Malacki. Öve dneve ostavil si je 
ékrljaka i knigu ua poionskim mostu i sko- 
éil je vu Dunav. Vun эй ga potegnuli. Hu
szar i Silovic brodari skoöili su za njim i 
na red ga pobrali, da как je vupal Duuava 
s iligovicom (slivovicom) meüati. Sligovió je 
rekel svojim izbaviteljem i /.andarskomu kapi 
tanú, da je zato ekoéil vu Dunav, jer mu 
je jeden klobuéar, к kojerau je vu sluibu 
hotel stupiti, rekel da : .tak izgleda как tol
vaj" Ali je i obeéal da véé nebode Duuava 
s iligovicom rneial.

—  Ubojstvo, lz Gjanavle (vasvarmegji- 
je) piäeju. Pred jedno éetirimi letmi predal 
je Grabar Jo/et i njegva 2ena, jednoga grun- 
ta Mihoiiö Gjuri audreikomu etauovniku, s tom 
pogodbom da je mora do smrti izdr/.avati 
Mihoiiö, da se njih oslobodi, jako je toga 
staroga para ove dneve zbil, tak da su se 
komaj gibali, a ouda je odnesel na naj/.a i 
vu2gal je bi2u. Siromaki éisto su izgoreli.

— P r ija te ln i g la> ar. Vu Töltszéku sta- 
nuje jeden gla/.ar, koj je jako rad goste imel. 
Kuliko gud putnikov se je к njerau navrnolu 
sakomu je odgovoril: „Boiji je stan“ I ove 
dneve je do el к njemu jeden 17-18 let 
stari potepub i prosil je stana. Glaiar ga je 
staroj navadi s veseljem prijel. Po öasu 
nastanili suscjos dva abanjski mu2i pri njem, 
i potepub si je skup /. njimi legei ua slamu 
na podu. АН как se je presenetil glaiar kad 
je vu jutro okolo éetrte vure spazil da je 
uiladi potepub iznikuul iz pod poploua a z njim 
i mala ladiéka, gdö je bilo 20 frt. gotovib 
penez i do 350 frt. vrednosti oblegatorije. 
Beiali su na sve straui iskat tolvaja ali ga 
nieu mogli uajti, samo su prazuu ladiöku 
naSli s praznim kabelarom, a peneze j oble
gatorije odnesel je tolvaj s eobom.

K rv av e  gosti. íz Marmaros Szigeta 
piéeju 26. о. m Pred par dnevi je vu Gloódu, 
pol dueva hoda od Marmaios-Szigeta, jeden 
mladi par dri&l gosti. Med svate zmesal se 
i jeden 25 let stari potepuh Dumka Juou, 
kojega su svati nekoji put vun hitili, ali ou 
je zato navek uazad dodel. Nazadnje su ga 
pograbili i prek plota hitili. VeC se nije p> 
vrnul. Svati su si misiili da je véé dosta 
bil bit i da mu véé nje volja nazad dojti. 
Svi su se prez brige zabavljali. V jutro su 
ga uaili mrtvoga na jeduim plotu. Na jeden 
kulié je bil na piéeui. Nitko nezua как je 
tarn dospel, i át о mu je srnrt zrokuval. Sum- 
IIja)i su na Vád Gabriela i pozvali su ga vu 
Bigét. A köpt em je Sigetski sud pozral sve 
iivate ua izslui&vanje, ali do sad nije se ni- 
kaj doznalo, tko bil tnogel biti ubojnik.

—  T ro ja  к i vu Londonu. Trojaéki pon- 
deljek je uajlep-i evetek za loodonski teáaéki 
puk, koj svoga dueva prez posla sprevadja. 
Ma ine svaki pet minut peljaju teiake vun 
ic varaia, a iz selab pak nuter. Akoprem se 
uiti uezna broj zabavnim mestam vu Londo
nu, zato itak iiisu mogli evim mestodati.

— Vu zadn jem  broju  uaSih novin stoji 
da je Karaaz Otto vumrl. To je falingasto 
bilo tiskauo, ar ue Karasz Otto, nego Karasz 
Béla je preminul.

— P otopile  SU se Skronj&r Floriaua 
köerke iz Polbresta 24- ga preöloga meseca. 
Риске su prek jedue plitve dravske struge 
sviuje gonile vu теки. Kada su se uazad po- 
vratile, ni2e doli su kötele prek struge dojti, 
ali tarn je struga vre glible-a bila. Saaedi so

J vidli, da dva риска {adna dragoj гика dr2i, 
рак prek öez struga ida, ali kad au do njih 
doáli, da ajim pomogneju, male 8 let stare 
derojke je  voda ii nog bitila. Obedre au aa 
potopile, makar su ljudi a óunom na pomoé 
üli. Samo jednoj au nasli mrtvo telő.

—  Vu P rilo ku  su 3-ga o. m* novoga
zvona s sveéanostjum vu túrán postavili vre 
v jutro pocoli su motari pukati, da na zna- 
je daju Ijudstvi svodanost. Stari zvon, koj je 

1 vnogo letah dugo aval verulke vu cirkvu i 
1 sprevajal preminute vu grob, se je  jot jedan- 

put i zadojié oglasil, da mesto daje svojamu 
noromu kollegi. Kad sn uovoga zvona vu tu- 
reu potegnuli, G. plebanué fiira je svojim 
farnikom lépi govor drial. Növi zvon lépi 
glas ima ; naqravljen i posveéeu ja vu Budin- 
peátu.

!
— Visoki ministerium je vra odluóil 

da inedjimurska preparandija ostane vu Ca- 
koveu. Goepona vicekomuda je zaproail da 
kontrakta s Cakovcom iz nova napravi. G. 
vicikomu- bude 9-ga o. m. vu Cakovec doéel 
zbog toga Cakovec bude dal 30,000 forintov 
i 12 inekotah zemelj za zidanje preparandije. 
Prvu ratu (1000 forintov) bade moral vara- 
1-ga juliuia polotiti. Zidanje preparandije 
bude se joá letos poóelo. Visoki ministerium 
Priloku varaáu, koj je podpomagal. da prepa- 
raudija vu Medjimuiju ostane, bude osebno 
svqj odgovor dal. Naő reó je к tomu samo 
го, da эе Cakovec domoljublivim Priloéancom 
mora z-hvaliti da je preparaudiju zadobil.

— 1 akovecki ognjopa-ci su 4 ga o. m.
obdrzali svoju protuletnu zabaru pri .belim 
golub* zvanoj oétariji vu priloékoj vulici. Ova 
zabava je jako veseia bila, Bil je ples, pus- 
éanje raketah, drkanje za vevericom, plazen- 
je na visoko drévo, be/anje vu vreéi i t. d. 
S jednom reöjom cakoveéki ognjogasci su po- 
kazali, da i za se takaj i za goste su jednu 
veselu i zabavnu veéer napraviti znali.

Medjimur8ki navuéitelji su se 3-ga 0- m. 
vu Priloku izisli, da evoja spravüde obdrftiju. 
Pozvani su bili takaj i cakoveéki preparandi- 
sti na to spravisée. Prilog varai i stanovniki 
su do 70 forintov skupdali za obed preparan
di-tah. To je takovo dugovanje, pred kojim 
je treba ékrlaka doli zeti.

Prilok váráé je zual, da za navéke nedobi 
preparandi ju, ipak pokazati je hotel, da barem 
za jeden den, ho6e preparaudiju za svoj imeti 
Ogrlil je к 8reu evojem, i pokazal je, da 
ljubi onu ékolu, gde se oni vuéiju, koji budu 
nase slavuo Medjimurje ua ono visinu podigli 
vu dusevnom i materiaInum poloiaj, vu 
kojem jos Medjimurje nije bilo. Bog po2ivi 
uaée drage Priloi ance! Medjimurski navu< iteHi 
■u svetu mein poslu&ali pred spraviééem. Vu 
spraviséu su skoro svi priloéki mladi i vuteui 
navuéitelji kasti: Tóth, Mendely, Ci/meéija i 
Thorday od lepih dugovanj govorili. od ovlh 
navuéiteljov su se medjimurski navutitelji 
vuogo lépib dugovanj mogli navéiti. Ob 1 
vuri je bil veliki obed, pri kojim je nazotnih 
bilo do 150 navuéiteljov, varajkih stanovni- 
kev, medjirnurskib sveéenikov i notarialov. 
Pri obedu smo lepe gorore éuli. Po obedu 
su preparandisti popevali, i onda mladet po- 
éel plesati, a drngi drugaé эе veseliti. Med
jimurski navnéiteljl utbudu fritko posabili 
Priloka varasa.

_  ̂ _____ _
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