
Lapunk t. olvasóihoz. IIJ. 8  órakor ismerkédési estély a »Fehér 
Galamb» kertben. Tűzoltók egyenruhában 
belépti-dij nélkül, más vendégeknek 30 
kr di) mellett.

Augusztüs 2 0 -ik napján.
1 . Reggeli 5 órakor ébresztő zenekar» 

ral, élükön egy szakasz tűzoltóság
2. Reggel 8  órakor gyülekezés a lak 

tanyán s felvonulás a gabonatérre Itt disz- 
ülés az Isten szabad ege alatt hol a 1 0  
évet kiszolgált tűzoltók érmekkel feldiszittet 
nek. A fogadó bizottság indulása a zászló
anyához és a koszom hölgyekért.

3 D. e. 10 órakor ünnepélyes felvo 
nulás a templom térre, a templomba hol 
az isteni tisztelet, és a piacra, hol a zászló 
avatás és az ünnepélyes szegbeverés történik

4. Diszebéd d. u fél egy órakor Szei 
verth kertjében egyénenkint 1 frt 50 kr dij 
mellett {Számozott jegyek ezen diszebédre 
a dij lefizetése mellett Tódor József ur ke
reskedésében, aug hó 19-én d 4 óráig 
kaphatók.

5. D u 4 órakor diszgynkorlat a temp-

mert ott ég a magyarság eszméjének elóórs- 
tüze. És hogy ott valóban élénken ég a haza- 
szeretet и a felviiágosultság tüze, arról meg
győződtünk a f. hó 2 2 -én tartott iskolai vizsgá
laton. E vizsgálaton vendégekül jelen voltak : 
Cscpreghy Endre, Dr. Lázár Gyula és Margi- 
tai J. kép tanárok, a nedelici káplán ur és Totfco- 
vec község elül járói. A felmutatott eredmény 
valóban meglepett bennünket. A gyermekek 
horvát anyaayelvükön kivül kitünően feleltek 
magyar nyelven minden tárgyból A kérdést 
a jelen volt Képezdei tanárok adták fel és a 
feleletet correct magyarsággal nyerték. Az 
olvasás, nyelvtan, számvetés, földrajz, termé
szetrajz s a t. tárgyakból kitűnő eredményt 
mutattau fel a tanulók. A vizsgálat végével 
Dr Lázár Gyula magyarul s Margitai József 
urak horvát nyelven mondott beszédükben 
dicsérték in^g a tanulók előmenetelét, ezután 
valamennyi tanuló közt könyv, írószerek s 
pénzbeli ajándék úsztatottéi. A kitűnő ered
ményt elért kursaneci áll. isk. tanítók neve i 
Lendva) N. vezértanitó, és Horváth N. rendes 
tanító.

A második félév kezdetével tisztelettel hívjuk 
tel lapunk ölve óii.ak figyelmét a »Muraközre.«

Lapunk hazafias és emberbaráti célok szol
gálatában áll. ismerik t. olvasóink a muraközi | 
viszonyokat. A kik törődnek e viszonyokkal és 
figyelemmel kísérik azokat : velünk együtt arra a 
meggyőződésre juthattak, hogy még mindig nem 
\agvunk earé«zen itthon a magyarországi Mura
közben Még mindig nem megvetendő azok száma 
akik a hazafias törekvéseket nevetve fogadják, akik 
hazánk nyelvének megtanulásával semmit sem 
»őrödnek, akiknek aspirációik Dráván túlra húznak.
Bár tudjuk, hogy lapunk ha/.atias törekvéseit nem 
k^ve^en gúnyolják ki, bár a teher majdnem egészen 
gyenge vállainkra nehezedik, mégis bízván ügyünk 
igazságában és szentségében s hízván hazafias 
barátaink számának növekedésében, ujult erővel J 
folytatjuk a következő félévben a megkezdett 
munkát 1

Nem kevésbbe lelkesít munkánkban az ciha- 
avatott es elmaradt muraközi népnek lapunk irá 
rívó ban mutatott meleg érdeklődése. Muraközt 
fóldmiveiői kezek által hozzánk irt számos levél 
tanúskodik arról, hogy lelkes nép lakja a Mura 
é* Dráva közét. Bőn volna e népet eimaradottsa 
gaban meghagyva, tönkre jutni engedni. S ha ez 
mégis megtörténnék, a felelősség terhe az állásuk
nál fogva hivatott, de közönyös népvezetők lelkére 
fog nehezedni

A nép kozott élő vezetőik vannak hivatva a 
népnek a/ erkölcsi es anyagi haladás és a tudás 
utiaif megmutatni, a vezetők kötelessége a nép- 
előhaJadására törekvő eszközök megszerzesere a 
népet serkenteni.

Félre tehát a közönnyel. Kérjük a ha/a é< 
a nép érdekében a tömeges támogatást, hogy 
iapunkat az általunk őhapott niveaura emelvén.cél- 
famkat megvalósíthassuk .

A kiadóhivatal a hátralékok beküldését és 
az előfizetés megújítását — a szerkesztő pedig t. 
munkatársai s írástudó olvasói támogatását me 
legen kéri.

____  A szerk.

\Csáktornyái önk tűzoltó-egylet 
elnökségétől.

Kedves Baj társak !
A Csáktornyái önk. tűzoltó-egylet f é. 

augusztus hó i'O ik napián fogja fennállásá
nak t i z e d i k  évfordulóját és z á s z l ó 
j á n a k  f e l a v a t á s á t  ünnepelni.

Midőn ezt szives tudomástokra hozzuk 
és T i t e k e t  kedves B a j t á r s a k  erre 
tiszteletteljesen meghívunk, ugyanakkor a 
kellő tájékozás és a szükséges intézkedések 
megtétele végett azon kéréssel járulunk 
ilozzátok: szíveskedjetek a jelen felhívás 
hoz mellékelt bejelentési ivet kitöltve a 
minden egyes tag után fizetendő e g y  frt 
illetékkel egvütt alulirt elnökséghez I e g- 
k é s ő b b  f é. j u 1 i u s 2 0  ig b e k ü l 
deni hogy a rendező-bizottságnak elegendő 
ideje legyen az utazási igazolási-jegyek kiál 
litására és azoknak kellő időben való szét 
küldésére.

Bajtársi üdvözlettel!
Csáktornyán. 18x5. junius 28-án.

ALSZEGI! Y ALAJOS ZIEGLKR KÁLMÁN
légy*« elnök.

ORP.SZ ALAJOS
pannonok.

A Csáktornyái önk tűzoltó egylet, tíz 
évi fenállása és zászlóavatási ünnepélvének 
sorrendje.

Augusztus 19-ik napján
I. D. u. 4 órakor a vaspályán érkező 

vendégek fogadtatása és elszajlásolása.
H. 6  órakor a tűzoltói laktanya és 

szertár bemutatása s néhány vert-vascsókut 
célszerűségének constatálása.

I«»in téren
6  D. u fél hét órakor kivonulás Szent 

Ilonára az alábbi programmal ; a) kivonu
lás zeneszóval, b) táncmulatság c) este tűzi
játék.

Belépti dij a Szent-Ilonán rendezendő 
mulatságra 50 kr. iuzoltók egyenruhában 
nem fizetnek

A tűzoltóságnak ezen ünnepélyére Csák 
tornya város és vidékének mélyen tisztelt 
közönségét meghívja

az flnnepftiy rendező-bizottság.

A kursaneci áll iskola- t
A kursaneci áll iskola fekvésénél focva ■ 

Muraköznek jelenleg legfontosabb ickolája 
Közvetlen vele szemben 2  méternyi távolra 
a Dráván innen van Sándorovec horvátországi 

! község horvát iskolájával, melyet az idén ál
lítottak fel A sáudoroveci iskola esetleg nagyon 
jó és tanitójá nagyon tapintatos, szorgal
mas és ügyes lehet. Ha e borvét iskola jobb 
lesz, mint a mi kursaneci iskolánk, akkor az 
a horvát érdekeknek előnyére, de a mi érde
keinknek roppant kárára lehet.

A kursaneci áll. iskola tehát a szó leg- 
valódibb értelmében óre a magyarság eszmé- ! 
jének s mint ilyen, nagyon figyelemre méltó 
Ez iskola tanítóira nagy munka vár, türelmük 
és tapintatos eljárásuk mindennap próbára van 
téve, mint a horvátországi eszmék esetleges 
terjedésének, mely 5 — 6  magyarországi köz
séget néhány év alatt meghódíthat, van hi
vatva gáfof vetni és a magyarság eszméjének i 
ugyanott a fundamentumát lerakni. 1

Az a kérdés, váljon a kursáneei iskola jó 
kezekben van e ? Па igen. akkor nincs mit. 
félnünk a szomszéd knltnr eszméktől; de ha 
nincs jó  kezekben, akkor a kursáneei ál), 
iskola és vele Knrsanec, Tottovec, és a szom
szédos falvaktól elbúcsúzhatunk.

Nem akarjuk a horvát érdekeket bántani, 
mert igazságosak vagynDk és maradunk. Tegyen 
a horvát kormány a saját területén úgy, a 
mint érdekei kívánják; kultiválja saját, haza
fias eszméit tőle telhetőig, ez honpolgári 
kötelessége, de viszont mi se dugjuk zsebre 
kezeinket és legyünk résen. Ez iskola tekin
télyének, jó hírnevének emelése minden magyar 
polgárnak szigorú kötelességévé válik; emelje 
meg tehát kalapját, aki mellette elhalad,

H [ R E IC

—  Jubileum. F hó 2 -án ülte meg —
családja kivánatára —- N о v á k Ferenci 
helybeli, közbecsüléeben álló házbirtokoe és 
korcsmároe, 25 évi házasságának ezüst lako
dalmát, mely alkalommal szép száma ismerős 
gyűlt össze az ünnepi háznál s éltette a szi
ves házigazdát és kedves családját. — Ritka 
szerencse, kinek a Mindenható megélni en
gedje, hogy 25 évi munkálkodása után a bol
dogság fájának árnyékában pihenhesse ki fá
radalmait, Öröm hevítheti a jubi'ánspár szi
veit,, ha végig pillant gyönyörű családján, 
melynek tagjai Közül: ifjabb Novák Ferencz 
goricsáni tanító, Novák László Csáktornya! 
helyettes jegyző; a három kedves leány kö
zül egyet Hübner Károly lielybclyi kánto- 
ur vett nőül. --- Őszintén kívánjuk: miként 
őket az Isten még sokáig éltesse, hogy 25 
év múlva aranylakodalmukat ünnepelhessék 
rnegl — Egy tisztelőjük.

— B o zzay  P á l Csáktornyái „Hattyú* 
vendéglő bérlője Simándy Zsigmond színtár
sulata számára és a közönség kényelmére a 
vendéglő udvarában nyári színkört rendez be.

— K o tto rib an  f. évi jnnius 24 én halt 
el egy asszony, ki 1 0 1  évet élt; idősebb volt 
mint a kottorii fára, egész életén át egész
séges volt, még utolsó óráján is látott és hal
lott jól. Neve Markán Katalin volt, 'a  nép 
„sztara Isten ntsa“ néven ismerte.

— W lu ra-S zerdahelyen  egyik birtokos 
meggyét tolvajok kóstolgatták kertjében éjnek 
idején. A tulajdonos egy éjjel megleste a 
tolvajokat s utinnuk lőtt; nyakszirten találta 
őket az apró serét. Komolyabb baj nem 
történt.

— A podturen i kir. póstahivatal t. pös-
tamesterétől, lapunk 24. számában a podtureni 
póstahivatal ellen közölt panasz folytán levelet 
kaptunk, melyet azonban terjedelme miatt nem 
közölhetünk; Póstamester ur igazolására a 
következőket kivonatozzuk leveléből : ,,A
Csáktornyán feladott küldemény csak másnap 
érkezik Pcdtnrenbe 1 aztán a hivatalos órán 
tnl nem köteles özönséges levelet, vagy lápot 
kiadni. Különben t. postamester ur figyel
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mezteti a panaszlókat a Postai Rendeletik 
Tára 1876. évi 9733 szám alatt közzétett 
szabályra. A podtureni póstahivatal a levele 
két a házhoz küldi, noha z illetők a szabá
lyoknak eleget nem tesznek

— A „Magyar Háziasszony* szerkesz 
tősége (Budapest, nagy-korona-utca 19. szám) 
pályázatot hirdet kisebb 1. — 2  folytatásra ter
jedő elbeszélésre, rajzra, vagy humoreszkre. 
Első dij 3 cs. kir. arany, második díj 1 c*. 
kir. arany. Beküldési batáridő f. é. julius 15. 
A „M. Háziasszonyt szerk. kérelmére felhív
juk az érdeklettek ügyeimét a pályázatra!

— Hldosánból, a Muraköz e nagyobb 
községéből Írják, hogy ott az állami népisko
lában a magyarság ügyét oly derék kezek 
vezetik, melyek a legszebb eredményt érték 
el máris, 182 tanulóból, mely a hodosáui isk 
hat osztályát látogatja, egytől-egyig jó magyar 
ember fog válni. A kezdők, kik a magyar 
szónak úgyszólván fogalma nélkül jöttek el 
az iskolába, rövid egy évi oktatás után folyé
kony. и beszélnek, írnak és olvasnak magyarul 
a haladottubbak p;dig, a felsőbb osztályok 
növendékei, a n piskola többi tantárgyaiból, 
a hazai történelemből, földrajzból, számtanból 
sib. a legutóbb megtartott vizsgálat alkalmá
val ol gyönyörű, érte mes precíz feleleteket 
adtak magyar nyelven, hogy a jelenvolt szülők 
és vendégek valóságos elragadtatással hallgat
ták a vizsgálatot. A vizsgálat sikerének be 
nyomása alatt a község számára a min. által 
kinevezett iskolai‘fogató, Szabó Imre pustáko 
veci földbirtokos ur, nyomban hét forintot 
adományozott és osztott ki a leg zorgalmasabb 
tanulók közt. Pecek György tüske-szt györgyi 
plébános ur pedig emelkedett hangulatú és 
magvas beszédet intézett a tanulókhoz, külö
nösen kiemelve a nagy előnyöket, melyekre a

I magyar nyelvnek tö lte tes eisajá* ása által 
szert tettek s melyek következtében most már 
bármely pálya nyitva áll előttünk. Hogy a 
hodosáui áll. iskolában az oktatás valameuuyi 

j ágaival egy üti oly örvendetes sikert mutat 
fel, a főérdem természetesen a derék tanítói 
kart illeti. A tanítók : Tóth Kálmán és neje, j 
szül. Kiss Jolán, kik Hodosánnan való mükö- 

! dósok öt éve alatt ily valóba bámulatos 
eredményeket tudnak kivívni s kiket a hivatá
sukat teljesen fel logo és betöltő tanítók való
ságos mintaképének leüet nevezni; továbbá 
Schweic Kálmán, megérdemlik, bogi u«*vö
ket a 1 gszélesebb körökben ismerjék s a 
legnagyobb elismeréssel és tisztelettel említsék. 
Ilyen tanítók szerencsét képeznek községökre 
nézve és nagy szerencsét a magyarságnak sok 
helyütt mostohául felkarolt ügyére. Megélő m- j 
lik, hogy miiiden jó hazafi tisztelje őket.

A pribiszlaveci (Csáktornya mellett) 
községi elemi népiskolai tanulóinak záró vizs 
gálata f. évi jun.us hó 27 én délután tarta
tott meg. V záró-vizsgálaton jelenvoltak Főt. 
Zubavuik Alajos, lelkész és iskolaszéki elnök 
ur, T Purgarics Kvirin koucionator, Тек. 
B a b i t s  Sándor, Csáktornya к ü l farai kör
jegyző űr. községi isk széki tagok tel jes szám 
mai, továbbá egynéhány községi elöljáró és 
szülő. A záró vizsgála. Főtiszt. Lkolaszéki 
elnök ur megnyitó beszédével vette kezdetét 

I s annak elnöklete alait folyt ie Ki való *uly j 
volt fektetve arra. hogy a tanulók a magyar 
nyelvben tett élőmjiietelöket.igazoljak; végből | 
általános, valamint a reál ismeretekből is 
magyar nyelven feleltek. Hogy ez irányban i 
továbbra is szorgalmat és kitartást tauuőUsa- 
nak, — Babits Sándor, Csáktornya külfárd 
kői jegyző ur szives volt két legszorgalm isbb I 

, tanulót pénzbeli jutalomban részesíteni, több 
könyvet és is«, tanszert beszerezni; hogy ez I

utóbbiak könnyebb tanulás végett a jövő tan
évben szegény tanulók között kiosztathassanak. 
A tanulók kihallgatása után Főtiszt. Zabnvnik 
Alajos, lelkész és isk. széki elnök ur a tanu
lók jövője érdekében szép beszédet mondót« 
amehbeu különösen azt emelte ki. hogy amu 
az iskolának, hanem í#z elednek tanultak о 
végből a 1 2  eves tanulókat figyelmeztette, 
bogi az nem vezet céihoz, lm most iskolából 
kimaradva elhanyagolják magukat, hanem 
gyakori israéteigetéc és irg a lm a s  tanulás 
áital meg kell szilárd; taumle azt, amit eddig 
tanultak, e ebben nagy segítségükre az 
ismétlő islvo«a leend Ezzel a záró-vizsgálat 
befejeztetett. _  к -  g y /

Szerkesztői i enet

OlDAPEST* ura ik. «Beceee levelének és« ígéretének
nW - ‘ megörül tea. Igaz v*.d. A népnek rövid közleményre 
vun szüksége; * mennyiben lehetséges lesz. tanácsát köpetni 
fogjuif A községi életből s törvényekről még semmit зет 
közöltünk, bár több szakember megígérte nekünk e téren a 
közreműködést- Az ön ígérete azonban biztosítékot nyújt 
nekünk, hogy vegre e tekintetben is szolgálatára lehetünk 
a in ura közi népnek. Nagyon felkérjük tehát a közremű kődéire 
í'eltéte.e teljesítve lösz. Küldeményeit Tarva-várjuk ! Az 
érdeklődésért fog.idja köszönetüuket. — KŐSZEG M. J 
l ’UMK igen köszönöm a becses küldeményt és a jóauaratu 
bátorítást. A hazafias hangok minién muraköztől, különösen 
akiket távol vetettek a körülmények tőlünk; buzdításul 
szolgálnak, A „Juhász d;»l*‘ és „íz dolnj.- Medjimurja“ leg 
közelebb kőzöltetni fognak A becses közreműködést to
vábbra is nagyon kérjük.

... Az én nagybátyám Poljodelavec pred filkaliu&om 
közölni fogjuk.

— Kottori. K. Közöljük, áfáskor is kérünk tudósítást

H O R V A T SK I D E L  „M EDJIM  Ü R J A ‘
Postuvanim fita te ljem !

. I j
Vu drugoj polovici leta preporuöamo 

noviue naso svim Medjimurcom!
^Medjimurje“ sluái domoviuu i medji- 

rourskoga puka. Kakti vérén sírásaim ovdi 
na méji nauc mile doznoviue pazi, da naáoj 
dragoj materi svaki mir daje, da ju naSi eu- 
eedi postuju i da joj siói verni budu.

Nadalje „Medjimurje* se trei, da pod I 
krilom паЗз d?age matere bude púk medji- 
murski naprcduval, po fen bogoljubliv, dela- 
vau i zmoicu postai! i

Vu ovim lópim паЗзт nakanenju — hvala 
evim Medjimurcom — nam púk medjimurski s 
radosljum pomore. Zito i vu dragoj polovici 
leta sreéno primerno его vu mice i как nam 
nasa slabost dopusti i nadalje buderno se 
trsili s őim predi dostiéi onoga cilja, kojega 
smo s; onda na zastavu naßu napisaii, kad 
smo novine nase prviő izdali.

Bog, kralj, domovina i Mcdjimurje a 
osobito napredek naseg zaostavljenog medji- 
mnrskog puka je паба svagdaáuja poslovica. 
Zuaino, da smo sarni preslabi inge lépe, is* j 
finite i svete cilje d >>tiői, üli ufamo se i 
mdalje vu púk medjimurski i vu drugc j 
poát. piiatelje uaáili no.in, da budu naáoj 
siaboöi i nadalje na рошоС!

Hvala budi Bogu, napredek Mrdjimurja ! 
so vre vidi, a svet vre poőne zuati nek a j od 
oas Oglednimo se malo okoloj Ctkovske 
prilocke, strigovske i farne. hodoganske, kur- 
sanskef kraljevske i druge dobre oböinske 
ákole napredek Medjimurja evedoőiju; naéf j 
izvrstne konje bade vu orgaökoj izloábi cőr; 
Rvet pohvalii. Ve vre zna svet, da je med 
Murom ; Dravom jeden m&rljivi bogoljublivi 
púk, kojega je treba samo voditi, pák je 
na velike tine pripraveu

Prosimo anda Gí;. vonje Mcdjimnrskoga 
puka, da naj se od svojih hasnov odgledneju 
pák naj se s nami skup trsiju s dobrim na- 
vukom voditi puka medjimurskoga i naj pre- 
poruőíju puku Djihcvog uajbolSeg priatelja, 
novine , Mcdjimurje*

Bog в namil
Urednik.

— ■ IIIIÍÍII.....И _____.

G o sp o d a rs tv o .

D eleiic*o . Vu ^ezda^njeui vremenu za 
najboláega gospodara d :>i»uo onoga, koj naj- 
bolje zna krimi hasnuvuri za svoje áivine. 
Véli sc, da jií u ijbolái gospodar on koj naj- 
viáe kimé more nap: *iati. Istina, da ргшан 
V i dagjaibkom nisn . v̂igdi takove senokoáe 
od kője bi dobiu krimi mogli dobiti. Zuto 
si moramo pomoöi, pa : krmu ploditi. l a k 
va krma j«; detelicj, koju vnogo ш^гето 
dobiti, samo ako z^iulju dobro vu red d иешо.

Vnoge so takovih letelicah uabadja po 
orsagn, za koju мюге ;o reö». da malo ili 
nikaj nisu vredue. Z'ok torna uijezrak, nego 
uredjenje zcmlje.

Gledajrao как vnogi pred 'aju zomiju 
pod detelicu! Vu nokojim mestu joä vezda 
za nikai nedrziju о* U zmnlju, vu kojoi dete- 
lica bude, zato nju uiti ne pognojiju. Osim 
gnojenja у  jedna pogreäka od gazde, dajako 
m do seme potrebuje za sejati. Koliko gazdih 
ima jos vezda, koji misliju, da je vu jednu 
mekotu 5 6  kilo detclinoga seme a dost! ali 
vu tain 8 jalco varaju, jerbo ne samo 5 * 6  
nego 10-12 kilo semena se na mekotu zemlju 
potrebuje. Istina, ako vi e nas bude kogtalo 
aSi ako premislirno. da visa semena takaj vise 
diüelico bude nam dalo, onda uiii jeden ne 
bude mogel reöi, da je kvarca,

Nadalje jos jedna velika pogreska je od 
gezde,̂  uaj.nre da jako kesno sadiju detelicu. 
Ilanesa delelica je uavek boläa, «egoli kesna. 
Ako hoéemo, da dobru detelicu imamo, onda 
nju к svojeiiiu vremenu moramo posaditi i 
paziti, da vu takäu zemlju dojde, koja je 
pred 1 2  etah poguojeua bila. Nadalje 
pu sejanju mje treba áaíuvati ako viä* seme 
posejamo. Najboláa zemlja za detelicu je она, 
ко ja malo vode dr/л vu sebi t v koja je 
malo Viaiua

Ako koj gazda véli, da zato nije dobio 
2 ito, jerbo nije mogel zemlju pred hud'm 
vremenu dobro vred zeti, tomu p:av damo i 
vu tem ima istinu, ali ako koj ovaj zrok 
donaäa za detelicu, onorau to nebudemo ve- 
ruvali.

K okoän i b e teg . Kokoäi imaju jeden 
oevárni beteg, koj od ialndca dojde. Vn ta-

kuvim betegu kokoS eeli den uebude jel i 
radje bu giaduvaia, negoli jednoga zrua 
doteknula. Vu takvirn naöiuu se navek boie
Susi 1 nazadaje more poginuti.

Sví'koj áivotinji tak как i pri cloveku, 
ako je bet 2 зи. ond i jezik ши beli. Pri ko 
kosi takaj vu befegu je jezik bell, ali caj ne 
misliju ove ako i pol jezik* van stigneju, 
da b morebit to hasnuvab». Ovaj beleg od 
jedae kokosi do druge ide, zato je jako ue- 
varuo лко vu takviiu betegu kokos preniine 
üi sami ju zakoiemo \ pogledamo nj^j áiludec. 
onda izpr/imo, da 2 aludac je éisto zelen. 
Pri роб fk i toga b;taga ako tak zvano Nux 
vomicu hasnu^mo, more na рогаоб biti.

Íionj jo medju svih Éivotinjah, koj 
proli vojnj t dí uajmtnjS* :aludec ima. Vnogo 
ima taKovih, koji konjo vnogo jesti daju 
i о gustokrat. Jednomu reduomu, deiavno- 
mu ko»ju na den 6 - 8  Ulle finoga sena je 
dosti. Ovo C- 8  küe seaa na 3 i 4 strane 
razddijmo i tak dajmo konju.

Nije dobro, ako konju taki pojeli vodu 
dajemo, j»* bo onda jako vnogo pije i lehko 
veliki zaludee dojde, po kojím pák órevnu 
bol dobi je. Ilije dobro ako konju najedenpat 
uida piti dajemo. Pri pitviui гак как i pri 
jestviui mora se. icd dráati.

Zube kakfi uoprijuteljice kakenm»
Najveks' ncprijateljice kukearn su abe. Vu 
Anglianskom svaki vrtlar ima vec takiegu 

I koj ши sic .bi za 2 :ib«. Vu Parizu od neä 
terog leta ve i pijac je takov gde svaki 
tjedon 2 abe ua prodaj doneseja. Takvi gabni 
trgovci onda lepe peneze dobiju.Vu Hollandiji 

: niti vrfa nega, gde nebi abe dr/,*Ü prama 
i кикса m.

Kekaj od kram pern Nije böige 
od gospodara, koj rauoga krumpera ima; jer 
bo zna mo, da rani krumper je dobe», i vnogo 
ga kupuju. Nadaijü vu ouu zemlju, gde je 
rani krumper bil i drugo kaj takáega, moramo 
osejaii. Ranomu krumperu je najbolőa zemlja 
ona, nakoju uavek sunce sija.

Kaj je novoga?
— Cakoveoki ognjogasci budu 20-g«  

augustuäa в velikom sveóatíoetjum osvetili zat»



глти svoju. Pobiranje da.ov na n*tavn bud*1 
8 erre dokoncalo.

— V e lik a  n esre  a  »e je pripetila vu 
püspöki zvasoj raesii. Jedna 2 ena je vu kotlu 
gupona kuhala, pák je pri tem poslu svoje 
jedno leto staro d»4e éuvala. 8  desnom rukom 
)e sopona meá.ila, na levoj ruki joj je déte 
bilo* Déte se je  poőelo gibati, pák iz ruk 
vu kötél opalo. Mati je déte iz kotla vun 
potegnula, ali je vre mrtvo bilo,

Jubileum  2 -ga о. m je G. Novak Franc 
dobro pozuani krémar iz í;kovca obdrzal 
gvoj 25 godisnji jubileom « tovaruäicom svo- 
jom, na sporaeuek njihove 25 lctne áenitbe 
On isti den je vnogo poznanuv pri njeni nazoé- 
uih bilo, koji su je pozdravili. Nije vnogim 
dano, da vu zdravju more doéekati svoj 25 
letni íenirbeni jubileum. Gosponu No vaku 
i tovaruSici njegovoj i mi fcelimo joS vnoga 
i vesela leta!

— V e lik i v ih e r  bil je öve dneve vu 
Brátka zvaiiöj obémL Strela je vudrila vu 
hiiu jednoga poljodelca i áenu gospodara 
zaklala Za пекоНко miuutali je célo stanje 
vu plamnu bilo.

— Iz PriblSlavSC nam piseju, da je tam 
17 ga juniuái bil obdtían ákolski izpit. Na- 
zoőui su bili: Gg. Zsbavnik Alojz namest. 
plebanu Pnrgarics Kvirin Uonciouator, Babits 
Sándor notiriuá, svi ákolski odborniki i vnogi 
roditelji. Deca su lépő odgovarjala vu hor- 
vatskim i magjarskim jeziku. Roditelji i svi 
nazooni drug? su zadovoljni bili. G. Zabavaik 
je pred izpitom i po ispitu lépi go vor dr£al 
i opomeuui je vuóeuike, da so za iivot, a ne 
za ákolu moraiu vuőiti. G Babits je prikaze 
razdeiil med uímikom G. navuéirelju je ime 
Vreszk Gjuro.

Vu Murskoj-Serdiáöu po uuCi su jedao- 
rau gospodaru viSnje kostaii tolvaji vu njego- 
virn vrfu. Gospodar jih je jednu nőé éekal 
tam, pák za njim streül; vu injak jih je  
pogoiii droben §prih Veksa пе^еба se nije 
pripetila.

— Iz Hodosan nam piáeju, da su tam 
kr ákole vu dobrih rukah. Hódi jih vu ékoiu 
do Í82 vuéenikov, ákola ima 6 razredov. 
Vuéeníki se vre vu prvim letu navéiju hor* 
vatski i magjarski Citáti i pisati. a starosi 
yuCeinkt pák vre iz pove^tnice, zemijopisi, 
raéunanje i t. d. iz svih predmetov lépő 
odgovarjaju magjarski a kaj govoriju to i po 
svoji n materiuskim jeziku razmeju Vu proá- 
iim tijednu su se tam izpiti obdríaii, na kojim 
je vnogo roditeljah nazoéaih bilo Szabó Imre 
zenieljski gospon iz Pustakovec je med vuée- 
nikom 7 frtov razdeiil a G, Peczek György 
sv. jurski plebanuá pák je s lepim govorora 
pohvalil navucitelje i vuőeuike. Viéiuo je, 
da imc navuciteljah svi Medjimurci poznali 
budu. Ovi su : Tóth Kálmán, njegva 
gospa, rodjena Юзз Jolán navuéiteljica i 
ochweiczer Kálmán. Sreőna obdina, koja dobre 
navu6 ‘telje ima!

— Vu Kottoribi je 24-ga júniusa vnmrla 
jedna stara 2 ena, koja je 1 0 1  leto dugó 2 «vela; 
starráa je biía kak kottoribska fara. Vucöloj 
svojoj íivleuji nije bila betolna i do zadnje 
vure je dobro vidla i cula. Lne joj je Markán 
Katalin bilo. ptik ju je za „staru léten 
u t u a zval.

- —  P ro ti pi a n s tv in i. Vu ávcdofsagu 
üujako oőtie zakoue napraviii proti pij;inst- 
vini. Kifmc ncemeju v noöi dugó odprtc 
ostati. Jake áganicc se nesmoju prodati. 
Gdc soldati stanuju, tam uije dopu5ö no 2 ga- 
nicu tiáiti. Öve i druge regule iako hasnuju, 
ar pred 50 let je 50 liter igauice duälo 
na jednu glava a yezda eamo 1 0 .

V m orite lj,

Miko (sam pri vrati) Pri ti hiii fűlika 
Je nevolja ! i onda samo mene zenieju uapré, 
rneui je treba svedoéiti. Itak je samo dobro, 
gdö je spameten covek pri liiii.

Ö'«ndo (iz nutra) Miko! pásti me vun!
Miko Nesmem.
Saudar. Ja  te nadarim, dam ti eve kaj 

godéi 2 eliá.
Miko Prepovedano mi je !
Sándor. Miko! pusti me vun, ar drugaó 

bas budo »Sei.
Miko: Eazmcm mladi gospon ! a! se ne* 

WJUb*

Sándor. Naj bn onda! ‘neéem 4 n2 e 8 .
veti -  hódi sin rt!

: Miko, Smrt napré douaáa, hoée etraáiti,
H ehe! mladi gospon ! Miku nije modi tak 
lehko prestraSiti (éuje se, kak da bi poőiio, 
Miko pobogne od vrat.)

Sándor. Hah J vracrjem !
Miko vezda, ali je  piStolja робПа, ali 

pák stnk. Poőiio je, to je segurno! (zakriöi 
nutri.) Mladi gospon 1 mladi gospon! iiviiu 
jo§ ? Nekaj ln iplje. — Jaj шеш l kraj щ  
je, kaj sein Cine i ? neverujem mu zdvojen 
je, potlara joä i mene streli. Itak. poglednem 
(drhtuéi odkleüc vrata. Kraj наш je 1 Vmo~ 
ritel ! Vmoritel! pospou! gospa! (Odbeii.)

Sándor (dojde vun farbu si zbriäe s ob 
j raza.) Sloboden sem ; kcj bum vezda ? kad 
I вет vre na tuliko doáel, na pal puta nepos- 

tojim, nova próba bum napravil. Sreéa 
noostav. me. (Oride na löva postraniéna vrata.)

P o i a v l j e n j e  d v a n a j s t o .
Kristina, Roza, Miko.

Kristina (piaőu ,) Nesreéna vura! nos 
teóno ptiprCenje! To sem morala doáiveti, 
0 1  srce mi puót.

jäliko. Tu Icái siromok 1 vu svoji kivi.
ß̂ >/.a (b i i  vun i tiki vu postuuiőnu 

j hi/.u. jako 8 * uasméje ) Qihalia !
Kris ina. Та bezbo2 ua ! ju§ se i smejati 

more! Vu meni se du§x place. Miko plaői sr!
Miko (piacaié.) Am se i ónak plaéem !
F o j a v l j e n j e  t r i u a j s t o .

Lovasdy, Prve§:.
Lovasdy. Kakvu kriku déiate? kaj se 

i je pripetilo ?
Kristina, budi jak dragi brat! naj zdvo- 

jiti ! Sin tvoj se jo strelil.
Miko Óul sem na svoje lastovite óéi.
Lovasdy. Kaj puv das ? Bo^e poiuozi mi!
Kmtiua. Tam le2 i on uesreőni deéuo 1 

j etrah ms je ta pogledati.
Lovasdy. Nemogué (ide vu hi/.u.)
Knstina Sxmo poka2 i Miko! Nesreóui

otec !
ftoza (dojde vun i dr2 i jeden farbani 

j lonec v ruki.) Vkanil je Miku: vidiju draga 
vujuica, svu farbu je ua se poiiéil —  t.o je 
bila krv, kaj je Miko videi.

Kristina. Kraj mi b u ! ah ! zloöesti 
I de ko ! Satauev uavuénik.

Miko. Borúié se je on gori stal, ali da 
jc inrtev Ie2 al, to je istina, pistolja mu je v 
ruki bila, prav mu je onda zi§la vun dűli, 
kad sem vrata odp”l — am sem se spomiual 
8 njoíu, uupré mi je pov^dala,

Lovasdy (jednu pigtolju nap e donese.) 
Srditost me poje, opet -je vuáel; (k Miku! 
Mikc! ti si jen strahovito veliki ősei.

Miko. Ibzmem gospon.
Lovasdy. Zakaj si odprel vrata? kaj 

nÍ3Í videi, d i je celo to delo jedna vkanlji- 
vost; pogledui, pistolja uiti kokota nö ua, s 

I bicom je poéil.
I Miko, to je vre nekaj drugo, tak je sa mo
I otUel ?

Lovasdy Vera tak jo, ako se éovek na 
takvoga hebrcka zaufa, Vezda boái k lesi, 
tam pazi, i ako ga zgledueS, larrnu zdigui; 
zuri sc.

Miko. Poöilo je, a gdo bi bil misül, da jc
J Sala!

Lovasdy. Idi! nc muiruj! (Miko otid^)
; Kristina. Ovu dragu farbu tak pofratiti!

Vu ncbo kriöece je to, kaj ov decko spravlja.
Lovasdy. K>j ee ja brinim s tvojom 

farbom, samo da bi mi dfcte tu bilo, ali tak 
je, ako Bog öloveku mir ho>e zoti, da poleg 
ujega jeduu 16pu devojku.

Kristina Ka] ja morém za to, kad me 
je Bog I6 pu stvoiil.

Lovasdy. lloza! ova sva zmcäarija se je 
poradi tebe p ipetila.

Roza. Vidim dragi vujéek, da sem njim 
ua tcrh, ja proti svoji volji «uemirujem hi2 ni 
mir, zato mi naj dopu^tiju, da se od ovc hi/e 
oprostira. Valujcm, ja Suudora ljubim, ali.

Lovasdy. VidiS draga ma öerka. deöko 
je vmauji, nebuä s njim sreéna. Da bi ga 

j mogla pozabiti, ja (na srednjih vratih kuéiju). 
i Opet uegdo duhaja (vikne vun) Slobodno 

(Na stranu). Nigdar se nemrem prav do kraja 
zgovoriti.

P o j a v l j e n j e  c e t i r i n a j s t o  
Iiak, Prvoäi.

ISak. Gospon postamester!
Lovasdy. Nemam uiki»j za prodati«
l 2 ak. Mladi gospou je ua moji koli

akoüL

[ Lovasiy. Beái za nj’ra, oak ga dop4 j*i
Iáik. Jzvun toga ima pri meui i ne К aj 

duga! (l/.vadi jedno pismo).
Lovasdy. Joä mi je i toga treba! Nikaj 

j neplatim, neŐem od ujega outi, iSci si ga.
Niti ptvbifoga krajc »ra neplatim, to naj 

bu p aca svéga dobroga srca.
Ii»k. Prosim onda mi barem naj kola 

i konje platiju.
Lovasdy. Neplatim, punktum.
Iíak Atida bub in ртisi 1 jen prívicu d?ug- 

di iskati, ako pák se ja goue:n, i drugi duí- 
niki navreju na njega.

i Lovasdy Nemaram, naj ga v rest z*prc-
I ju odliíidjij!

Krísti ia. KuHka sramofa!
L vasdy (k Rozi). Vidiä Eozal moj sin 

j pot.rng jivi, tebe bi nesrecnom véinil, odre- 
. ői se » r j  i meni podaj. (Na sredujili vra- 

tio kuiojj). Vrag i pckel ! tak nigdar nemrem 
i do kr j i govoriti! pák vre nedgo dobaja.

К istina Takov dön nisem nigdar imela.
Lovasdy (zakiiöi * vun) Sloboino !
P o j a v l j e n j e  p e t n a j s t o .
Sándor (s bradom, kak ti jeaen poljski 

zidov) PrveSi. Sándor. S gospouom Lovasdy 
poStameátrom imám srcni?

Lovasdy. J a  sem ! (Ni stranu). Kaj pák 
ov Imée ?

Smdor. Ilalmay Rozu, pokojuoga Halmay 
Ótefa jedinu kőér iSőem. cujem da jc pri 
gosponu postamcüt.ru.

Lovasdy. Ovdi stoji! (Na etranu). Deues 
eami nekavi osebujni stranjski dohadjaju.

I Öaudor (k Rozi). Draga g.spodiéna!
Kulim  veselje, kulika bla/.euost, da njili cd 
tuliko let poőcmsi opet videti, i ruke k mojim 
vruéim vustnicam pritisnuti morcin.

Lovasdy. Kaj bu pák s toga?
Sándor. Kakov lepi evet se je rezvil 

iz onoga pupka, koj vu svoje zaöarano kolo 
zivuce tak jako vabi area, kakti s lanci k 
sebi skapci, Blaáea je oa, koj si lé lépi evőt 
bude na topla prsa jedenput natekuuti mogel.

Kristina, Kak ve lepotc napré donaäx 
prav mu se i Sika. He dubri prijatel odkud 
pozuamo mi ovu devojku?

Sándor. Jós какч malo déte ьега nju 
v naruéiju rí ősi í. I njili gospoiidua sem vcő 
imel sreéu videti! ako dobro paiaetujem pred 
jedno dvadeset i pet let prjtcuű su dostojali 
od menő kupi i, kad su v zarukili bili tak 
ja tak sve znam, ali s Scnitbe uije bilo 
uikaj, ako potlam n>.

Lovasdy (potajuo). Kristina! to je stari 
pózna пес.

Roza. (Na strauu). Dobro igra samo nnj 
nespeSa.

Saudor, ah! draga gospodiéia! to su njim 
vera bila dcbia Iota,

Kíistii.a, Öu ij ncéein nikaj éuti.
»Sándor (k Rozi). Draga gospodőaa ja 

sem njihov veliki duánik!
Lovasdy. Kij! duzen pí njoj?
Smdor. Jed nput sem bil vu vebkistiske 

; svakoj^éke n»*ŝ сб *, kője su inc jedna za dtu- 
goui dós igivaie svega su mi imetka re ili 

j onda se je njihov puaojui otec sin luval na 
nm em átlós nőm s.ali u, trulesti cekmoV mi 

1 je po udil; stemi pum*/.i se и vu svö' otisel i 
po snei ma Ijivosti i trutu sem s* opet 
zd'gnl Ve/.di sem ч zatiloi u srceui do cl da 
mu dug nap! itiui. Na noju najvek u iilo st 
mo al s»*m éuti, fía je ?C d«>b**r öiovek vec 
vumil, ali si zato za svetu duáiiost d»/im to 
njegovi k eri povrnuti da bi si.no videi sicc 
ovo, kője j dino za njegovu kéer tuée.

Róza (potajuo). I m jr, ioji zi te tuce.
Sándor Vezda sem doSel, da s go po 

dicnom podelim sve o:m, s Cím mc e srcő 
na dcdla.

Lovasdy. Roza! vesdini se.
Sándor, zato naj dostoju prosim za v m- 

éeni dar pri jeti 500 cekiuov.
Lovasdy. Kakva ixéujcua rődka srca 

plemenitost! Naj se dostoju se^ti.
Saudor. To jedno sem jós zeljcn znati 

jeli je gdé koj élovek, koga bt gospodiéua 
mogla ljubiti.

Lovasdy, Je, je, mi se moremo s tim 
falit).

, Sándor. Rad bi to od njc samo éul
Roza. Nebum tajila, ja ljubim jednoga 

rojadonca, üli ujegov otec je proti naäi 
j ienitb?!

Sándor. Tyrannu !
(Koncc slcdi).
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