
Közegészségügy
(Tígo).

Füstben ideig, óráig tartózkodni is fel
adat. hát még az élet legnagyobb részét 
ott tölteni el.

De az ilyen kéménytelen házak még 
tüzrendőri szempontból is veszélyesek, csak 
egy szikrát kapjon fel valami esetleges lég
áramlat, s kész a veszedelem Kár a gaz
dának néhány krajczár megtakarítása miatt 
családjának egészségét s vagyonát koczkáz- 
tatni. Mennyivel kevesebb veszélynek van 
kitéve az olyan ház melynek rendes ké
ménye van és mennyivel egészségesebb is. 
Ezen a bajon a tüzrendőri közegek feladata 
volna segíteni.

A muraközi házakat jellemzi a cse
kély terjedelem. Alig foglal magába az épü
let néhány négyzet ölet s még is mindent 
összezsúfol ott a gazda. Van egy kicsiny, 
esetleg két kicsiny szoba, egy konyha és 
élés kamra a íö épületben de ez mind 
igen csekély terjedelmű A lakszoba ren
desen szűk, rosszul világitól I kis zúg, hol a 
gyakran nagyszámú család összezsúfolódik, 
mint hering a hordóban. Az építkezésnél 
nem számit persze a gazda arra, hogy nem 
mindég kél lény fog együtt lakni, hanem 
több is, nem is veszi a szaporulatot figye
lembe, hanem költség kímélésből, két sze 
mélyre méri csupán a szűk szobát Később ! 
pedig midőn a család szaporodik azzal vi
gasztalja magát, hogy sok jó megfér egy 
helyen. Igaz. hogy jó ember eltér egy kis 
helyen, de az is igaz hogy sok rossznak 
gyakran a kicsiség a kutforrássa

Az emberi test alvásközben pótolja ki 
a munka közben elmulasztottakat. Alvás 
idején pótolja a tüdő az éleny hiányt. Te
hát álomban sokkal több levegőt használ 
el az ember. Ha egy kicsiny, két személyre 
számított szobában 4— 5 ember zsúfolódik 
össze éjjeli hálásra, ez a 4— 5 ember na
gyon hamar felemészti a levegő éleny tar
talmát, s igy nem pótolhatja a vérből hi- | 
ányzó élenyt

Az emberi test, mint azt tapasztalatból 
mindenki tudja, sok vízgőzt izzad ki, a 
zsúfolt szoba csakhamar eltelik a kellemet
len, s a gyengébbekre kártékony kigőzölgés
sel, s a felemésztett levegőjű szobában ne
hézzé, gyakran lehetetlenné teszi az alvást. 
Nyugtalanul hánykódik az aludni vágyó 
ágyán, s boszankodik álmatlanságán. — A 
gyermek arcza kigyul, kínosan forgolódik 
fekhelyén, nyöszörög, egyszóval nyughatat- 
lanul alszik, mig végre felébred és sir kin 
jában szegény. A szülők szemmelvaló meg
vetésre, megbűvölésre s tudja a jó ég mire 
nem gondolnak, hogy kimagyarázhassák 
gyermekük álmatlanságát. Csititgatják, meg
etetik, tartják, gyakran mákhej-vizzel is, 
sőt meg is verik amiért nem alszik, pedig 
ezt a nagy szorgosságot s bosszúságot el- 
is kerülhetnék, ha egy kis friss levegőt bo 
csájtanának be.

Ha pedig nagyobb szobát építene a 
gazda nem fordulhatna elő soha ilyes baj.

Az ablakok kicsinyek, alig jön be raj
tok egy kis világosság mert a csekély részt 
is tele rakják mindenféle virággal Az ilyen 
félhomály pedig igen rósz hatással van a 
szemre. A szobák szellőztetése úgy látszik 
tejesen fölöslege seek ter tutik a által,

mert annak nyomát sem lehet találni, pe
dig a jó levegő első és legfontosabb kelléke 
az egészségnek Orvosoltathatjuk magunkat 
éveken keresztül, csak sinlődünk mind ad
dig, mig jó szoba-levegőről nem gondosko
dunk. Napjában egyszer-kétszer. vagy ha a 
szükség úgy hozza magával, többször is ki
keli nyitni ajtót, ablakot, hogy az elhasznált 
és kigőzölgéssel telt levegő helyett friss, jó 
lég áramoljon be. A szellőztetés eszközlése 
czéljából nem is szabad az ablakokat télen 
át betapasztani, mint azt sokan teszik

Veszély fenyegeti még az embert ferde 
szokásainak következménye is. A kártékony 
pálinka ital kezd napjainkban nagy mérté
ket ölteni, mely folytonosan működő lassú, 
méregként ássa alá az egészséget. Babonás 
szokásból még ma is szívesebben fordulnak 
az emberek kuruzslókhoz, mint orvoshoz, 
kik ráolvasás vagy pedig valami kotyvaszték 
által ipar! ódnak a betegség által sújtott 
egyén egészségét helyre állítani, ami petsze 
nem sikerül Ha a kuruzslás elviszi a bete 
get, megnyugszanak övéi azon jámbor vi
gaszban, hogy »az Isten adta, az Isten el
vette«, nem jut eszükbe azon másik köz 
mondás, mely azt mondja: ember segíts 
magadon isten is megsegít4 . Ha. némelykor 
még is orvoshoz fordul a beteg családja, 
azt legtöbbször akkor teszi, mikor a bete
gen már segíteni nem lehet Ilyenkor azután 
az orvos az oka, hogy a beteg kimúlt, 
mintha az orvos a Mindenható hatalmával 
bírna.

Ha a betegség kezdetén hívtak volna 
orvost, az kigyögyitotta volna a legtöbb 
esetben, de kuruzsló nem mert az nem ta
nulta a gyógyítást. Mikor megbetegszik a 
gazda jószága, bezzeg szalad állatorvosért, 
de ha gyermeke lesz beteg azt hagyja sin- 
lődni, mintha a jószág élete többet érne 
egy ember életénél.

(gyilkosságot követ el az a szüle, ki 
gyermekét kuruzslóhoz viszi, vagy pedig en 
gedi a betegség által el vitetni anélkül, hogy 
gyógyíttatását megkisérlené. Nézzen csak 
szét minden gazda háza tájékán, s bizo 
nyosan talál m éí az itt elsoroltakon 
kívül más egészségtelen dolgot is. melyet 
megszüntetni emberi és állampolgári kö
telessége.

G resko v its  János.

H Í R E K .

—  M éltóságos G ró f F e s te tic h  Jenő ú r
a Csáktornyái tűzoltó-egylet zászló felavatási 
ünnepélye költségeinek fedezéséhez újólag 50 
htot volt kegyes adományozni, A nemes- 
keblű gróf urnák legbálásabb szívből mond 
e helyen is köszönetét az ön к. tűzoltó egylet 
elnöksége.

A Csáktornyái tűzoltó-egylet által ren
dezett ünnepély költségeinek fedezéséhez ada
kozni szívesek voltak folytatólag: 1. Lupersz- 
bek József 5 frt, Vrancsics Károly 5 frt. —
2. F. évi augusztus hó 19 én a „Fehér Ga
lambénál tartott öck. tűzoltói ünnepély al
kalmával felülfizettek: Csakathurner N. 40 
kr., Hirschmann Leó 50 kr./ Pecsornik K. 
1 frt, Sárossy L, 1 frt, Vrancsits Károly 
10 kr.. Wollák Rezső 1 frt, Ziegler К . 70 kr.
3. 1885 évi augusztus hó 20-án Szt; Ilonán, 
tartott ö. tűzoltó ünnepély alkalmával felül

hettek: Gránitz József 50 kr, Graner N: 
50 kr; Grész Alajos 2 frt, Hirschmann Leó 
50 kr, Hirschl testvérek 4. 50 kr; Sárosi 
László 5 frt, Ziegler Kálmán 1 frt 50 kr, 
Fogadják « fent nevezett urak a tűzoltó-egy
let választmányának köszönet nyilvánítását.

—  F e lk é re ttü n k  kijelenteni, hogy a 
»Zala“ ш. hó 30-iki számában közölt ama 
hir, miszerint Sárossy László Csáktornyái 
ügyvéd a perlaki járás szolgabiró-kandidátusa 
semmi alappal nem bir, miután Sárossy László 
ügyvéd a perlaki ezolgabiróságra nem pá
lyázott.

—  A  f .  hó 14-i megyei rendes közgyű
lésen a perlaki siolgabiró választásán kivűl, 
a következő, Muraközt érdeklő ügyek fog
nak elintéztetni: A vallás- és közoktatási mi- 
nislerium által a Csáktornya községben fel
állított állami tanitó-képezde fentartása tár
gyában Csáktornya község által elvállalt kö
telezettségre vonatkozó képviselő-testületi ha
tározat és szerződés jóváhagyás végett bemutat- 
tatik. Goricsán község birájának az iránti folya
modvány», hogy a község törlési nyilatkozata 
törvény hatósági l»g jóváhagyassák. Hlapicsina 
község bírája, községi ingatlan eladása iránt 
hozott képviselő testületi határozatot törvény- 
batóságilag jóváhagyatni kéri. A Csáktornyái 
járás szolgabiráján&k jelentése a hatósága te
rületén elhalálozás folytán üresedésbe jött 
két útfelügyelő megválasztása iránt.

—  f  Süm eg József perlaki vendéglős 
f. hó 9-én, 46 éves korában elhnnyt. 10-éu 
temették el nagy részvét mellett. Nyugodjék 
békében 1

—  H o rv á th  A n ta l m.-szerdahelyi bir
tokos és Dr. Horváth Ferencz n.-kanizsai kir. 
lörvéuys/.éid bírót érzékeny csapás érte. F. 
hó 9-én veszítették el anyjukat, kit f. hó 
10 én kisértek a közönség nagy részvéte 
mellett örök nyugalomra. Az örök világosság 
fényeskedjék neki 1

—  A  p e rla k i szolgabirói állás betöltése 
f. hó 14 én fog eszközöltetni a megyei rendes 
közgyűlésen. Ez idő szerént Kostyál Ferencz 
perlaki segédszolgahirónak vannak legbizto
sabb kilátásai a szolgabirói Állás elnyerés éhez. 
К ostyái úr évek óta működik Muraközben, a 
viszonyokat jól ismeri s jó hazafi; mint ilyen
nek szívből óhajtják megválasztatását.

—  T fiz  v o lt f. hó 9-én Csáktornyán a 
perlaki utczában. Elégett egy ház egészen,
1 félig, 8 több mellék épület. Perics bér
kocsisnak 4 lova s kocsija is bent égett. A  
tűz gyorsan terjedvén, a lovakat megmenteni 
nem lehetett. Heti vásár volt épen, midőn 
fél 11 órakor megkondultak a vészharangok. 
A helybeli tűzoltók legnagyobb része az 
iparos osztályboa tartozván, a hetivásáron volt 
elfoglalva a midőn a kürtszó a tűzhöz szólí
totta őket. Nekik, a nem tűzoltómentőknek 
és a szélcsendnek köszönhető, hogy a tőszom
szédságban levő zenppos házak meg nem 
gyuladtak.

— P r im it ia . Cónár Celestin putjáni 
születésű szent-ferenezrendü szerzetes f. hó 
20-án Csáktornyán fogja első szent miséjét 
bemutatni az Urnák.

—  Ő fe lsé g e  a  k ir á ly  f. hó 11-én este 
fél 10 órakor utazott keresztül Csáktornyán 
külön udvari vonaton a slavonai katonai össz
pontosításra. Az állomásnál nagy száma kö
zönség jelent meg.



Azonban 0  Felsége pihenvén, a közönség 
a csendőri közegek figyelmeztetése folytán 

tartózkodott a zajos lidvnyilatkozásoktél.
—  B o rz a s z tó  vihar dühöngött f. bó 11. 

este 11 és 12 óra között Csáktornyán s 
vidékén. Mennydörgés, szél, hatalmas zápor s 
jég vegyesen tartották rémületben a lakos
ságot. Ily vihar ez idén vidékünkön még uem 
volt. Szerencse, hogy szeptember közepén jött, 
amidón már nagy kárt uem tehetett.

—  K o tto r ib a n  a kántt rtanitói, azonkívül egy 
uéptanitói állás í. évi október Ö-án választás utján 
betöltetik. Kellőleg felszerelt folyamodványok a 
fenti határnapig az ottani plébános úrhoz, mint 
iskolaszéki elnökhöz küldendők: K ...

—  S z e rk e s z tő i iz e n e t- N .  L.-nek 
Csáktornya. Küldeményét alaki és tartalmi 
változtatás nélkül csai is a „Nyilttérbeu* 
közölhetjük, kérjük szándékát velünk tudatni!

Nyílt tér*)
A „Muraköz4* folyö évi augusztus hó 30-án 

kelt 84-ik számában reám vonatkozó közleményre 
kővetkező a válaszom. Sajnálom, hogy előbb nem 
válaszolhattam, oka az volt, hogy augusztus hó 
28-tól szeptember hó 5-ig honn nem voltam s a 
közleményt csak is hazajöttemkor olvastam.

Van már 2 —8 hónapja, hogy a Csáktornyái 
önkénytes tűzoltó-egylet volt e»nöke a Szeiwerth- 
féle vendéglő kertjében egy asztalhoz szólított s 
nékem a következőket mondotta (szórói-szóra 
saját szavai:) »Kérlek Luizi, légy szives, ha a 
választmányi ülésen a zászlóanya kérdése t lőkerül, 
szólj feleségem elíení4 Válaszom erre a következő 
volt: Mi féle pofával szólhatnék nőd ellen» midőn 
arra okot nem tudok s nem találok ; különben 
nem én magam, hane~i a többség határoz. Egyébre 
nem kért fel a tisztelt volt elnök ur s más meg 
bízást tőle nem nyertem, párbeszédünknek vége 
lett. Később, volt elnök úrral e tárgyról nem 
szólottám, mert pár napra reá fürdőbe utazott.
A lehetetlenséget közé tartozott volna meg akkor,

az Пу megbízás, mert a választmány még össze 
sem ült s a zászló-anyai kérdés még időelőtti 
volt, előbb pedig: lemondani akarni, mint sem a 
választás valakire esett, nevetséges valami.

A választmányi ülés megejtetvén, tisztelt 
volt elnök ur kedves neje egyhangúlag zászló
anyául jelöltetett ki A választmányi ülés befe
jezte után haza indultam. Neumann-féle háznál 
találkoztam tisztelt volt elnök ur nejével, az én 
nőm s öcsémmel, azt kérdezték tőlem : honnan | 
jövök ? azt teleltem : a tűzoltói választmányi 
ülésből, egyúttal kérdésükre elmondtam, mi tár
gya volt az ülésnek s azt is, hogy elnök ur neje j 
lett a választmány által egyhangúlag zászlóanyául 
kijelölve. Mire volt elnök ur njje s a már emlí
tettek közt á következő beszélgetés tolyt le: i 
»Hogy jutottam én e megtiszteltetéshez? (wie 
komme ich zu diese Ehre)? különben helyettem 
egy idősebb nőt kellett volna választani, én bete
ges vagyok s д zászlóibavatáskor alig ha itthon 
leszek; mert fürdőbe menni szándékozom, külön 
ben nékem, ha a zászióanyasági tisztet elfogadom, | 
uj toillette is kell, a szalag is pénzbe kerül, a 
tüzcltó önsegélyző-egyletnek is kellene valamit I 
ajándékozni, 100 frtot adni piszkosság (schmutzig), ! 
többet pedig adni nem tudok. Kálmánnak az idén 
úgy is sok kiadása van.u —  Ezek szavai a tisztelt 
volt elnök ur nejének, mire ón a következő 
tréfás megjegyzéseket tettem: Ha a fürdőben fogs: j 
lenni, ketten ... nehogy kénytelen légy magad 
utazni, érted jövünk, s ha egyáltaíjában uj 
toillettere van szükség, coledálni fogok, hogy 
egyet vehessünk. Így im'g több tréfás szó adta 
magát elő. Mind négyen hozzám menvőn, együtt 
egy pár órát töltöttünk. Nálam eltréfáltunk, 
miket azonban itt elősorolni feleslegesnek találok.

Ha tehát ezen a tisztelt volt elnök ur 
neje s köztem történt beszélgetések képezik 
a megbízást h o g y  n e v e i k b e n  a 
választmánynak hozzam tudomására, miszerint a 
zászló anyai tisztet el nem fogadja, akkor meg
hajolok s kalapot emelek. Ezen beszélgetés után 
a küldöttség menesztése előtt, elnök ur ne ével e 
tárgyban nem szóllottam, mert az a hegyre távo
zott, egyéb megbízást vagy utasítást pedig sem 
szóval, s^m írásban úgy a tisztelt volt elnök 
ur, valamint nejétől nem nyertem. Jla tisztelt 
volt elnök ur neje azon határozott meggyőződés

ben volt, hogy engem felkért, miszerint a vá
lasztmánynak nyilvánítsam ki, hogy küldöttséget 
ne menesezen, mivel a zászlóanyai tisztet el nem 
fogadja, s az még is menesztett, melynek egyik 
tagja én is voltam, miért nem hazudtolt meg a 
küldöttség előtt s miért nem szégyenitett meg, 
hisz kimondhatta volna bátran, hogy parancsnok 
urnák tudtára adtam miszerint a zászló anyai tisz
tet el nem fogadom ;az urak tehát hiába fáradtak 
hozzám s ezt köszönhetik parancsnokuknak, aki 
lemondásomat önökkel nem közölte. Ila ezt tette 
volna, elégtételt vett volna önön magának raj
tam ! de nem tette s nem is tehette jogosan, 
mert jól tudta, hogy engem я lemondás végett 
sem fel nem kért sem pedig meg nem bízott. — 
Ezekből kifolyólag maga a volt elnök ur, vala
mint kedves neje tudni fogiák. hogy a küldöttség 
még is miért menesztetett.

Az „infame Lüge** szót használtam, nem 
is veszem tagadásba, igaz Pecsornik-féle vendég
lőben, de egész barátságos körben, mert más 
nem volt jelen mint Pecsornik Ignácz és ha jól 
emlékszem Szinkovics tanító ur. Pecsornik Ignác 
azt mondta nékem, hogy azt hallotta, miszerint 
én határozottan felkérettem valaki által» hogy az 
elnök ur kedves neje nevében a választmánynak 
vigyem lemondását. Erre válaszom az volt, hogy 
bárkitől hallotta, miként én meg lettem volna 
bízva, mondj meg neki, hogy ez egy szemtelen 
hazugság ''infame Lüge). Ezen mondásomat jogo
san használtam, mert a fent előadottakon kívül 
e tárgyban sem elnök ur, sem kedves nejével 
nem szóllottam s igy szerintem megbízást a le
mondásra vonatkozólag nem is nyertem s volt 
elnök ur kedves nejét kritica alá nem is vottem 
Különben az egészet a közönség bírálatára bí
zom я c-ak sajnálatomat fejezem ki, hogy ily 
ügyben tisztelt volt elnök ur már kedves neje 
kímélése tekintetéből is, más módot mint a czik- 
kezést nem talált!

C s á k t o r n y á n  lS8o. évi szept. hó 7 

Gr ész Alajos
a Csáktornyái önk. tűzoltó-egylet parancsnoka

*) Az e rovatban közötökért nem vállal felelősséget a
SZERE.

HORVATSKI D EL „MEDJIMURJ A
Prazno verje.

(Konec)

Najviáe se pako bedastoga pripovéda 
pri nas od tu'e. NaSli budemo sédé starce, 
koji si pod nikakov naéin nedaju dopove- 
dati, da tuéu «redovniki» nenapr&ve. Kad 
bi mogel élovek napraviti tuéu, onda bi 
mogel i deZdja. strélu, grmljavicu i sva 
pojavljenja, koja vu zraku vidjevamo —  
V si znate, da su nad nami obiaki, a ovi 
obiaki nisu nikaj drugo, nego niegla* vu 
kojoj je voda. Voda. dók je vu vrlo malih 
délih, more vu zraku stati, a éim viáe 
Ovakvih aélov viher skup spravi, naprave 
se kapljice. a öve véé zaradi svoje teZme 
vu zraku nemreju obstati, nego padaju na 
zemlju, - -  i evő vám, Ijudi, deZdja N o  
morate znati, da je  nad nami vu zraku 
hladno, a viáeputah i tak zima, da se öve 
kapljice na putu zmrzneju i zmrZjene na 
zemlju padneju Takove zmrZnjene kapljice 
su vám dobro poznate pod imenom solika.
Г to tak как solika napravi se tu*a, samo 
to je  razlika, da se za tuéu vnogo vodenih 
kapljicah skupa zmrznuti m ora; éim se 
viáe kapljicah zmrzne, tim debljeSa tuéa, a 
tim vekci kvar na polju.

Vidite onda, da ie élovéku nem oguée 
napraviti tuéu, pák makar da bi on bil naj 
mudre-i na svétu. Vsa pojavljenja vu zraku 
naredila je  i ravna jedina Vsemoguénost i 
mudrost BoZja, a ílov  k, koji proti tomu 
dvoji ili boZanske stvari ljudem pripisuje, 
táj gréSi proti Vsemoguéemu Stvoritelju.

Vse druge bedastoée, od koj’h nekoliko 
stevre  éuli, imaju se pripisati ili kakvomu 
pripeéenju ili su velike izmifljotine. Imali 
su na pélflu vu kojoj hiZi dugó vremena 
Crnu koko§, pák pripetce, kad je ona po- 
ginula. vmrla je i baba ili déte, eto taki 
mudrije. da je prod smrti dobro imeti ém u  
kokoS. Vu hiZi leZal je beteZnik ako je 
vumrl — eto druge nudrije, da sova naz- 
véséa smrt. Ako si je tko peneze skril vu 
zemlju, da jih pred neprijatelji ili tati za- 
fiuva On naglo vumre i nikomu tu tajnost j 
nepové. sused je slu&jno ondi kopal, na- 
éel te peneze i eto prazno vérja — da je 1

te peneze zloíesti duh zakopal. Так bi se  
od vsaké tomu spodobne bedastoée mogel 
naiti po etek.

Takovo praznovérje prepredujevu nap- 
redujvanju. Vu nijednom naobraZenom na- 
rodu nebudemo takve izmiSljotine n a f li; 
zato trsite se vrédni itatelji, da se i ta 
rana med vami zadeli Gospoda plebanusi 
i uditelji sigurno su ved viseputa proti 
praznovéiju govorili; ali od vas zacési, da 
se izkoreni

A da je praznovérje ljudem viőeputih 
na kvar, sluáajte izmed vnngih, sljededu 
pripovést:

Stari Lovri^a prodal je vu jesen svoje 
vole, m isled: na protuljetje budem kupil 
druge kad mi bude bolje za siló Dobil je 
za nje 120 céli-> forinlov. Öve peneze spra 
vil prek zime vu ladieu, pák i za nje nitko 
drugi znal, как njegva Zena Mara i zet 
Kozjak. Dojde protuljetje a n ő j  Lovri a 
vu ladieu po peneze i hajd vu LubeSdicu 
na fenjem da kupi blugo. Na putu ga zestane 
ciganica »Dobro sriéu gospodine« pozdravi 
ga Manda, „kam ide*, po tuvani gosp'jdar“ 
zapita nadalje ciganica. »Idem v Lubesnicu, 
vole kupuvat. ,odgovori LovriSa“. , Ma daj 
da li sredu napravim ; izvadi kesu na béli 
denek da ti ciganica peneze blagoslovi. 
S jednim krajcárom budeá dobil forint, a s 
jednim forinlom dobiá sto talirov, dók ti 
nebude sriíica precvela na vse öetiri strani. 
A ja siromaána Manda, nepotrebujem v e 1 
как jeden pljesnivi groá. Лаз LovriSa o rl 
mladih no? vélik praznovérec, da! je  Mandi 
kesu i obei al joj pljesnivi groS, naj ga 
samo sreénoga napra vi. Manda vzeme ke^i, 
vu svoje ím e  ruke, nakaj zamrmra i za- 
povéda LovriSi, da se  triput s  njom, kaj 
najbrZe more, obrne. I tak je bilo. Ciga
nica préda LovrlSi opet njegovu kesu tér 
m a naruéi, da vu nju tak dugó nepogleda, 
dók véé vole nepogodi. ar bi drugaé pe 
nézi izginuli: LovriSa joj obeéani gro ié 
da i eto „sriéice“ vu ujegovom Zepu.

Do el je  vu LubeSóicu. Opazil je vole, 
da jih je miiina videti. Pogadja i pogadja, 
dók je nje ba? za 100 nrinli i za dvá liira 
vina aldomaöa né pogodíl- Izvadi kesu, da

bi vole platil ali joj —  za Boga néga 
niti prebitoga kr jcara vu njoj. Vsegne s 
rukom vu drugi Zep, po vsih Zepih, ali 
zabadava, penez ga né Kakti zimica pogra 
bilo ga nekaj po vsih kotrigah Do; la mu 
j ; na pamet ciganica i ona nesreéna mi- 
nuta, gda se je  s njom triput obrnul. Onda 
je ciganica pene7e vu svoj Zep spravila

Mesto da bi trgovcu vole platil poée 
mu je célú stvar suznima oéima i drhéu 
éim glasom pripovédati Ali moj trgovec bil 

1 je élovék o3ter. pozove Zandare i hajd s 
Lovriíom pred sud, gde je oéituval, da ga 
je táj clovek ili vkaniti hotel ili ga je  za 
bedaka dr al

Sud naravski nije mogel vérovati 
Lovrííovoj pripovesti od ciganice, nego je 
zaprl mojega Lovrisa na tri daeve vu reH

Vse tri dneve prem Sljaval je Lovrila 
vu reHu svoju bedastoéu vkanjlivu ciganicu 
i one ljepe vole. A gda je dimo doJel prez 
volov i prez penez. septaü su susedi jeden 
drugomu: «Bog zna, как je LovriSa v Lu 
beá ici svoje peneze prefuékal.» Viseput 
je  bil izsméhavan, ali od vezda je postal 
élovík, koj je ljuto mrzil, odurjaval prazno 

j v'rje, tér vsako srecu о ekival samo od 
vsamoguéega Boga.

GLAD FERENC 
uéitelj

K A I S A Y I .

Marica.
P r i p o v é s t .

(Konec)

Dók se Miáka tak pretuiaval, ua jedou 
put samo opazi, da iz deteta, kője je vu svoje 
krib vzel, postane lepa gospod Cna.

Predi как bi bil cas irnel к sebi dojti 
od plasenosti Marica ga oriIí i sttla да 
kuánuti, Miáka ju j3 odhititil od sebe i stis- 
nul je к vusfim onoga fanta, kcjega je od 
,Jane dobil. Vezda je  previdfa Marica da je  

1 ÄLöka btiah.da пи и je srdce joj ua\el» Janin



Cekaj ovdi jedni vutu, véli ma M&rica 
skoro popravim, kaj son zagresila.

Bez da bi Mladeuo>v odgovor poéakala, 
otiála je po Janu, koju je uprav plaéuéu nad 
dobitnem listu naála.

Gospodicua J a n i i  véli Marica, jedna 
budoga srdca 2ena vain ;e prepisala list, Ou 
ni je odputoval. nego pod onoiu velikom drö- 
vom ceka vas. Zári te se к n jetim i ráz vese* 
lite ga.

Siroma ka Marica, р>ет da je lepő i 
ple nenito delo vCiuihi , jako se za nesreCno 
óutila

Bole bude ako za navek mala devojka 
os ti nem, i nebudem vise 2ena, merni jala je 
vusebi, barem nebudem drugim Ijudem, tolike 
ueprüike zrokuvala, как do vezda.

Znovié preobrne prstana, i na zadnje 
vezda veő éetrti put, postaue mala pucka.

Za tim pi ime prstan, i biti ga vu jednu 
gljiboku vodu.

Cel0 nőéi se po vulicah tepla. Vu zorju 
zmislila se na Otto. Kaj bude ou rekel 
ako Marica nedojde vi e dimo? АН как bi 
iála ta nazad, gde nitko nebude ju upoznal. 
Óra misei ju je tak bantuvala, da se skoro 
plakala.

Ov bip su ju dve mehke ruke ogrlile 
I j' dna í'Mska njoj dva materinske kuöce 
stisne na lica. Ona dobra morska gospa je 
stala opet pred njom.

Sve znam mo e dete, véli morska iena. 
NeCem te ápotati, jer sem 1 ja tomu krivs. 
Й-ili bo2o neimain viée to jakost, da ti 
prstana najti bi mogla. Ali vez a hódi zme 
nőm tvomu műin.

Otto ja ravno vezda doöel dimo iz svo- 
ga puíovanja. kada jw ta morska 2ena s Ma- 
ricom tam doála. Kada je Otto po ul táj 
dogodjaj, kaj se zbilo, vu naruCaj je vzel 
uialo dete i tak njoj govoraSe:

Odprostim tebi mala Marica, i zuoviC 
te к srdcu jemlem, Tko zna jeli je ne bolje 
rak, zanas obedva?

Marica je áest let stara devojka bila i 
to je i ostala, kajti su prstana ne mogli viáe 
najti. К  ovoj starosti je i sve svojstva imala 
satno jedno ne, a to je; detinska slabs pamet.

Morska 2ena pomiluje nju

Marica —  véli njoj jednoga dneva — 
s célom mojum n oguénostjnm sem se borda 
da ti как pomorem. Od öve minute i duSa 
ti bude как telő detinsko. ProSlost budeá 
zabila, i dck'am tided na zemlji 2ive'a. de- 
tinske rád'is ti búd ju rasle na ívom putu

Kaj je morei íena rekla, taki se dogo- 
dilo. Maiiöina du i je inlajgu postala aa pet- 
najst let, sreCna je büa, da je dete postala.

Так je to biio neéteii mcsec. Jedno 
jut о kada ju je s ari Otto isknl, da ju zeme 
sobom na Se'auje; pajuSu je naSel. Dugoga 
sna jc spala, od kojega se nije viäe gore 
Stala.

tíinrtni angel i »'el, na zapoved morske 
2ene, po noCi, i sc'ют je odnesel Ma>i2iuu 
dusu, bez da bi nj :j kakvu bol zrokuval 
ili barem da se zinc.la bila od detiuskoga 
sr.a, —

Iz D о 1 1, ; e g a M e t. j i m u r j  a.

Kaj je iiovoga?

—  Z e n s k i ta b o r  VuŐkocii poleg mór
ja v a  jednom varadu j  c zvani Levis, dogodil 
se je celi tabor med L i ami. Skorom svi m>tii 
toga iatoga varo a su r be lovi/i vu morju. 
Veseli mu2i odluéili . se da pak nazad 
zemeju otok: „V ig“, l.ojega krofteri za svoje 
dr2iju. Kada su to ie' e 6ule od krofterih 
najenput su se zene i w ee simp spravile i 
da idu proti nepriatelju i da to za cikak 
nedopustiju. ■— Bifka je dtiala pune Setlri 
vure i na zaduje su 2en.':e dobile bitku. Го 
se sarao od sebe raztnc, *ia vise od pjib su 
bile i pleziraue, jcr koju je imela jednu 
átangu, к ja s kainenjem re b.anila od trepri- 
atelja. Nazadnje su jednu skupCiuu driale, 
gde su izrekie, da jednu etraiu postaviju 
d"k mu2i dimo dnjdeju. To  su amazonke!

—  NadjenO blago. Va sadaSnjem yre- 
meuu ve6 pod zemlji gtvoriju peneze i najde 
se takvo éudo, da za istinu najdeju peneze 
ali ne Oui, koji idfieju. Так vu Lepovini ee 
je dogodilo jeduo takvo 6udu. Tam su aekoji 
pustii i vu zagreba koj g  о r i krave pasli. 
Vidi jedeu pestir gde uiu krava s rogmi 
celoga louca iz zemlje vuo sdigne, koj louec 
je pun bil samimi cekiui, koje su si med 
sobom razdelili i po smesnoj ceui striili. 
NezuajuCi, kaj su vrtdui oni stariuski penezi.

— Snoboki bez reéi. Kod bottentotti 
(jen itatod vu ju2noj Afriki) je ona navada, 
da ako so jeden mladencc o2eniti hofe 
zabere jednu pucu, kola mu se dopadne i
1 ide к njezinemi roditeiji i ne reCe jednu 
rtő, nego po ше kavu kuhati’ Как skuba si 
naleje vu jednu Salicu pa ju spije do pojovice 
Vezda ponudi puei kavu, koja ei je ved pro- 
mislila jeli ide к njemu ili ne. Ako spije. to 
je znak, da ga zeme, ako ne siromak hotten
totta kogaricu dobi. Cud na uavada.

— Putov^ije vu tumi. Sabo Gjuro 
slanovnik papoloski se je s koli dimo vratil 
po .zadnjoj áumi* aug. 29 ga. Poleg iume 
postoji s koli, da se on i konji poCineju: 
Njegov pes pak ide vu 6utnu i za kratek 
öae роб1 ne jako lajati. Gospodur njegov je 
zual, da je ou na§el nekakvu divju stvar. 
On se staue, zeme svoju balticu i odtide vu 
»amu, da vidi na koga laja tak jako pes. 
Na jedenput pred ujega dobeii jeden mladi
2 let star medved, как ga je pes tiral. Ou

I ga prifiaka pod jednom grmu, vudri svojom
balticuiu i odscCe mu prvu uógu. Ou se na 
to doli biti i росте tuliti, Ali nije dugo 
dugo larmal, njegova baitica ga je fletno vu 
drugi svet posiala. On si ga 'epo na rame- 
na zeme i zuri se proti kol, da ga odpela 
Za nekoliko minutah éu(o se iz őume atraátii 
materin glas: staroga medveda Op. как je to 
6 tl biti svoju predu, mladoga medveda i poi- 
me beiati. Na sreöu mu, da ei je stari med
ved preglcdaval svojega sina, drugafi neznam 
nebi ga bil stari medved ta poslal, kam je

j on mVadoga poslal?

— K rv a v i b o j m ed s o ld a t i.  Na jednoj 
soidackoj muätri au se tak posvadili nemgki 
i éebski soldati, da uemékoga iegimenta po

I deset- petuajst su vu Spital oduesli, a jeden 
med temi je trideset put. opiCen bil. Kuliko 
su »opali* od Cehskoga regi menta, to ii6e 
neznaju. Svadja je tak vun zifila: Vu jednom 
dru2tvu su пе-иЗкд i éebski soldati se zabav- 
Ijali, govoreö vu dru2tvusve Cehski. Ve jeden 
nemec véli- da naj se nemacki spominaju 
jer vekáa stran druztva ue razine öebski. Na 
öve refii jeden deli zeme flaéu gori i biti 
jednomu uemcu, to mu je bil odgovor, i zrok 
svadje, koja je fúrt jeáuo pul vure driala.

— N e s re  no s tre la n je -  íz Mezőbegyesa 
piäeju, da jeden decko, koj je puäku svojega 
gospodara sna/il, grozii se je pred njim 
stojeöom detetu, da ga streli. On ciia i 
puäka koja je zaistinu uabita bila, pukne i 
i -treli dete b'-s vu sree, keji je odmab vu- 
mrlo. V u  B a j m o c u  se takajse takva 
netuöa dogodila. Jeden 12 let star de6ko 
se je árimai s otcovom piátolom pred svtjuui 
pjjlaS', b>k on nju к i mota s njim, 
najeuput piätola pukue i streli bcS vu 6elo 
svojega stareSega brata, koj se je odmah 
sroSil.

—  S tra h o v ito  ubojstyo« Iz Letine nam
sledede piseju: meeeca aegueta 23 ga je 
Cercéujeá AndruS kanjavaisLi stanovnik iáéi 
na po'je si vuo, gde je on Pakau Natrana, 
katiasa, naáel koj mu je krompira kopal. On 
beii к njemu s fbko&om i робше ga straino 
tuöi. Kak je videl, da veö vu njem neina 
2ivljenja vritne ga в ovimi re6ni:„ No nititi 
véé nebus jel tudjega krompira*. Doma vu 
eelu je on sve to lepő pripovedal celi dogad- 
jaj. Birov ga je taki dal zapreti i poslal je 
po kanasa. Так ga jo atraiuo stukel on dlv» 
ja!;, da nije bilo moéi na ujega poznati. Drugi 
dan su Ceresujasa vu Letinu odpelali pred 
sud, gde je ob sve pripozual.

— V u  P o d tu rn u  bude se 21-ga o. m. 
orsafiki sejeiü obdrial.

—  O genj je bil 9-ga o. m. va  Cakovca 
ob pol 11 vuri, bas kada je tijedui sejem 
trajal. Ljtldi su se rezbeiali, nekoji gledat, 
nekoji pak pomagat. Vu prilocki vulici, gde 
je ogenj bil. je izgorela 1 hi2a do kraja a 
1 do pol, nadalje 2 Stale, kotei i fiakera 
Petriea 4 konji s 1 koöija. Так je friäko 
gorelo, da nisa mogli kenje osloboditi

—  S ü m eg  Jo2ef oSteriaá vu priloéki 
velilii oätariji, je vumrl 9-ga o. m. Sümeg 
je bil 46 letah star i viSe letah je imel na 
rendu prilodku veliku oátariju. Pokopali su 
ga 10 «a o. m. Bog mu daj vekiveéni raj !

—  Vu Serdiáóu zemeljskoga gospona 
Horváth Antona i kr. sudea Dr. Horváth 
Feri'iica mati su 10-ga о. ш. s velikom pa- 
radom zakopali. Dobra mati, aaj poßiva vu

I miru ! —

—  P rim ic ije . G. Oelestin Couar iz 
Putjan bude buduéu Nedelju t. j. 20-a o. 
meseca prvu sv. me^u alduval Gosp. Bogu.

—  N jeg . V e lie  kralj Ferenc Jo2ef je
11-ga o. in. prek Medjimurja putuval po 
2eljeznici vu Slavoniju. Vu éakoveékom 
banhofu ga je vnogo ljudstva 6ekalo. Njegovo 
Veliöaustvo ui se je pokazal uazoönim, ar 
je baá svoj poéintk dr2al.

Zlatni PraSek.

I .  Bi a>.  e n e t v o .

Koj blaienimi véiuiti more,
On i вит vuogoputa bla2en bude;
Ar ga né vekiega blafenstva na zemlji 
Nego, da bla2enim gdo drugog vCini.

II. Ze n i t b a .

Svifn veselim igroiazom 
Kouec je 2enitba. —  Zikaj?
Zato, ar je sa 2enitbom 
1 svim veselim igram kraj.

IIP J e d n o m u  p i e c u .

Ljudi vele, da si spise svoje 
Iz piscov drugib ti pokradal.

Kleveta! Veudar pi ce tudje 
B izu sebj nigdar nisi dr2al.

Priredil:
A . P o tla c h n ik .

Nekaj za kratek Cas

— ^K::k se razlikuje poiculau od kesitra, 
a kositer od zemlje, tak se i ljudi m el sobom 
razbknju, pak akoprem ue ga v«c prave 
8tarinsk! plemei)S6ine, to ostanemo ipak n:i 
plementa i porcula», purgari kos ter, a mu2i 
i druziua Z<m ja* Так ie mud uvaia jeiua 
gizdava piemen.ta ici. S ga je p>aiiiáai célo 
to г  Счпо govorenje. Jeden put jo doSm ts 
plemenitefiica, ;»uk je Lotela v ’d ri svoje mal о 
dete, i rekia je slu^i, uaj Ы j >j zcv.Vul doj u; 
a sluga, ak je odprl vratu, poöei iz vs ga 
galasa zvati: „Hi j ti zemljeui и. 66 iK. r.o i 
gori faj lalai c porculana.*

— Doktor: Vt§ tovaiuá ima tie* j et ina
On Zivi briöKS vu ueredu? Piav
protivno gospon doktor, on jim v redu áivi, 
On pije vu redu vsaki den pet litrov via u. 
vsako jutro je punkt ob tretjoj vari vcC 
doma»

—  Uéitelj: S 6im bi ti mogel dokszati, da 
je zemlja okrugia ? Dijak: S globuáom, gospon 
uavuöiteljl

— Vujec: Poveő ti meni Karlek, kaj si ti 
2el ji6 к tvojemu narodjenomu dnevu ? Karlek: 
Bobinke, dragi vujöekl

Vujec: Ti si ne dost epaiueten Karlek. 
Pak как si doSel na tu misei?

Karlek: Je tak, onda barem nemoram 
v Skolu iti,

— Gospa: (как je vu kuhnju doálo naöla 
je dva soldate как se zdeklom zabavljaju) 
Ali Mariáka kaj je pak to? Tu su dva soldati!

Dekla: To nikaj ue*kodi, milostivna gospa 
ov jeden je reservist.
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