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Lapunk utolsó számában megemlékez
tünk azon szerencsétlenségről, mely egyik 
polgártársunkat sujtá. fi per 'et i vásár
volt, midőn tűz iitött ki, s daczára annak, 
hogy derék tűzoltóink az iparos osztályhoz 
tartoznak, s így a hetivásár elfoglalta őket: 
mégis amint megharsant a vészt jelző kürt 
hangja, mindegyik odahagyta áruját és sie 
tett felebarátja vagyonát menteni A tüz- 
oltóintézmény haszna sokkal ismertebb, mint 
^em, hogy ezt bővebben kellene fejtegetni, 

közönségünk dicséretére legyen mondva 
a tűzoltóság iránt méltó elismerést is tanú 
sít v őst is в tűzoltóságnak köszönhetik a 
vész színhelyéhez közel lakók, hogy vágyó 
naik megmentettek az enyészettől. Alig har
vard meg a kűri, a tűzoltóság már ott volt 
szertárá ban s eszközeit maga hoz véve, a 
parancsnokok vezetése alatt sietett a tüzet 
oltani A közelben elterjedő sok «zalmafe 
deles ház veszélyeztetve volt a harapódzó 
lángok által s ha esetleg egy kis szél fu 
minden emberi erőmegfeszítés daczára is 
elhamvadnak így is már több épület esett 
akkorra martalékul mig a város különböző 
pont iáiról összegyűlhettek a iné tők, s ha 
a iüzoltóság nem működött volna olyan 
dicséretre rnéltó buzgalommal mint a mi
lyent tapasztaltunk, elég a közelben levő 
házak legnagyobb része

s hogy ez nem történi, első sorban is 
a tűzoltóságnak s azok derék tisztviselőinek 
köszönhetik az érdekeltek.

i gy hiány azonban még is mutatke- 
kozott. Bár ez egyleti dolog, s igy nem 
is tartozik un reánk, de azon reményben 
hogy az üdvös intézménynek habár csak 
részben is. de mégis hasznára lehelünk, nem 
halgathaijuk azt el. A tényleg működő ta
gokat teljes rzá-.iban együtt láttuk, s mun 
kálkodásul. eredménye lett a vész lokalizá 
lása, mig a rém’ lenntartó csapatot, illető
leg annak működését nem vettük észre, 
pedig ugyan csat- n, gy szükség lett volna 
rá. A  védelmet és a támadást vezénylő 
parancsnok ifjú Szeiverth Antal ur maga 
volt kénytelen az oda tolongó tömeg kíván
csib b  részéi eltávolítani. Az amúgy is szűk 
helyen a tűzoltó?*«? csak a legnagyobb erő 
megfeszítéssel volt képes a támadást intézni, 
s még is a kivámsiak csaknem teljesen 
elfoglalták a tért.

Az iga , hogv a több ember többet 
bir végezni és az Agyiét különösen az ilyen 
nsgyobb veszélyek;.él nem nélkülözheti a 
polgárság segélyét de ha rendesen működ
het a megjelenő 3 . 40 egységes parancs
nak engedelmesked > tűzoltó csapat, mely 
az ilyen veszélyekre szakavatottan tanitta 
tott be: sokkal nap óbb eredményt ér el, 
mintha kétszer vag\ háromszor annyi em 
bér, csupán embersz°retete által veze ve, 
lát a munkához.

A rend fentartása az ilyen esetekben 
okvetlenül szüksége Az olyan egyének 
kiket az élet az iróasz álhoz köl vagy az>k 
kik már előrehaladt когик miatt nem 
léphetnek Le a tűzoltóság kötelékébe, len
nének első sorban is hivatva a rendien i 
tartó szakaszt teljes számig kiegészíteni, 
mert 15 emberből álló csapat arra nem ké- 
И ь n.iíuitn ipaikcdása datzára аеш

Ha a működő osztály áll 45—-50 em» 
bérből, akkor a rend-fenntartó osztálynak 
kellene még egyszer annyiból állni. Nem a 
kifogásolás volt szándékunk, mert a jelen 
esetben a legszőrszál haso atóbb ember sem 
talál kifogásra okol más különben hanem 
egyszerűen a jó  ügy iránti szeretet készte 
tett eme megjegyzésre

Álljunk be tehát minél tömegesebben 
a rend fenntartó szakaszba hogy megköny- 
nyitsük önfeláldozó tűzoltóink működését

« •

C S A R N O K .

„Nem a magyar fokion terem a borostyán“

Valót zengedeztél aranyajku daln >k ! *)
Mindent megteremnek e gyönyörű halmok, 

gyümölcsöt, virágot;
De nincsenek bimbók a hála szent fáján :
„Nem a magyar földön terem a borostyán !“

Nem zöldéi sirhalmán a szabadsághösnek, 
Rózsapiros vérén szerzett emlékének 

Repkénykoszorúja *
Nyugszik. — sírja lelett egy dőlt kereszt állván... 
, Nem a magyar tóidon terem a borostyán1

Ott hever egy bűvös lantnak töredéke,
Attól tanult egykor dicső hazám népe 

Édes honszerelmet 1
Neve sincs, — eltűnt a feledésnek szárnyán ... 
,iNem a magyar földön terem a borostyán *

Ezeknek sírjára temessétek szivem i ...
Bú9 szivem magjából felviruland ezépen 

A hála virága l
Ne kéljen ily panasz unokáink ajkán :
„Nem a magyar földön terem a borostyán í

BÁLINTFFY BÁLINT

*) Virág Benedek

S zépészeti rem iniscenciák .
A ki korunkat és annak társadalmi életét 

megfigyelés tárgyává teszi, az csakhamar azon fáj
dalmas öntudatra fog ébredni, hogy ekor minden 
eszményiséggel szemben idegen, hogy bizonyos 
anyagiság diadalmaskodik az emberi kedélyen, 
hogy az emberiség minden magasztos, Demes és 
szép iránt érzéketlen.

Mi hát a tulajdonképf ni oka ezen megdöb
bentő körülménynek? Talán bizony a kedélyek 
elfásultsága, a rósz gazdasági és anyagi viszo
nyok? Nem.

Hiszen a lélek el nem veszítheti —  még ily 
kői ülmények között sem — hajlamát és fogékony
ságát a jó és szt p iránt. A lélek sovárogva lesi 
a pillanatot, melyben az ember benső élete ter
mészetessé és egésségessé alakuljon. De hol ké
sik hát e pillanat ?

E kérdésre nagyon világosan adja meg a 
feleletet V и ! к о v Richard, midőn kimutatja 
nevelési rendszerünk félszegsé^eit és sokoldalú 
hiányosságait. V и 1 к о v ugyanis azt mondja a 
felvetett kérdésre vonatkozólag, hogy padagogiai 
rendszerünk, a mely szerint, mi képzettségünket 
nyertük, nagyon rósz és téves lehetett, mert oly 
emberekke alkotott bennünket, kik egész életü

kön át érzik, hogy kedélyükben hiányzik valami, 
hogy bár tudatában lévén józanságuknak, — e 
józansággal éppen nincsenek megelégedve, szóval: 
érzik, hogy lényük nem teljes.

E fogyatkozás onnan származik, hogy a szép 
iránti érzéket nem tápláljuk eléggé az életbeu 
így például az antik művészet tanulásának jelen 
tőségét a modern Művelődés csaknem ignorálja. 
A régi c assikusokkal karöltve az antik n üvészet 
taníttatása iskoláinkban sokkal sikeresebben moz
dítaná elő művelődésünket, mint a jelenlegi tan
rendszer. Az élő költészetet sokkal inegíoghatóbbá 
teszi a szellemnek az élő művészet, mint a holt 
grammatika.

„Laokon csoportjai előtt értjük meg Sophokles 
tragédiáit“ , mondja Lessing és „Lessing állításait 
nem szabad könnyelműen megezáfoini“ mondja 
(iervinus.

Kétségtelen, hogy legközvetlenebbül az iskola 
van hivatva az észlelt fogyatkozásokat orvosolni,

I egyedül az iskola képes a jó és ezép iránti ér
zéket nemesbiteni és minden burjánt kiirtani.

Két fontos, egymástól elválaszthatván tevé
kenységet gyakorol a padagógia: n e v e l  és 
t a n í t  —

A tanítás szemlélet és ábrázolás által be
folyásolja es gazdagítja az intellectualitást és szol- 

I gáltatja az elmetevékenységnek a szükségelt anya
got ; a nevelés pedig az akaratra gyakorolja ha
tását, hogy az csak rendes határokon belül ter
jeszkedjék.

Azonban ne csupán a lélek művelésére es 
a szellem ápolására szorítkozzék a padagógia 

I hanem a test nevelésére és művelésére ia. És in
kább manapság, mint valaha, kell Montagne ezen 
szép szavaira visszaemlékeznünk : „Akarom, hogy 
külsőség és tetszős lény egyidejűleg név eked jék ; 
nem egymástól különálló lélek és test az, amit 
nevelünk, hanem e g y  e m b e r, ebből Dem sza
bad kettőt csinálnunk.“

Ezen testi nevelés távolról sem bir oly je
lentősséggel napjainkban, mint bírnia kellene 
vagy mint birt századok előtt. Moden, kultur 
népeink közül tulajdonképen csak az angol az. 
mely némi gondot látszik fordítani a test fejlő
désére, természetesen ezt is csak nagyon egyol
dalúig. Itt minden testi erő-gyakorlata kitartóan 
ápoltatik, mint futási úszás, evezés« de ezzel egye
dül az erő gyakoroltatik; mozdulatok szépsége, 
a test magatartásá többé, kevésbé háttérbe szO' 
rittatik, épp úgy mint, —  nálunk !

Aki nálunk ezen ,külsőségekére és illem 
formákra némi figyelmet földit, a ki a bizonyos 
illedeluiet elsajátított, vagy — mi gyakran ugyan
az -- elsajátítottiiák vél, — azt hiszi, hogy az 
aeathetika követélményeinek teljesen megjelelt.

Azonban a mi ezen, a test magatartásában 
kiíejezésre jutó külsőségi illedelmot és formát 
illeti, azzal fényesen állunk. Mert ama szeretet.e- 
méltó és barátságot jelző formák, melyekkel az 
életben találkozunk, nagyon furcsa jeJIemüek: 
altatni igyekszünk az embereket udvariasság és 
barátság színlelés által, hogy szeretetreméltóknak 
tűnjünk fel s/emeikben. Ne nevezzenek pessirais- 
tának; nem vagyok Aloeste, sem embergyülölö, 
de nyugodt lélekkel kimondhatom, hogy : „miután 
szépség nem létezik, feltalálták a művészetet, s 
miután jóság és szívélyesség nem létezik felta
lálták az udvariasságot“ . Egyébiránt van valami 
megnyugtató abban, hogy folytonosan álezázott 
emberekkel találkozunk. Brandes György mondja 
valahol: — „Az embereket leálezázni aestetikai 
okokból is bűn és szégyen volna, minthogy ál
cájuk sokkal szebb arczuknál“ .

De habár embergyülölö nem vagyok — kü
lönben a Moliére Alcesteje sem az —  még sem 
szeretőm a gyakorlati él«t ama virtuózait amaz 
en miniatűr -  diplomatákat, kik minden embert 
különbség nélkül egyenlő tiszteletben és barát
ságban részeltetnek és még csak a rossz embe 
rek aljas tetteit sem veszik szemügyre. — Ezzel 
egyszerűen csak a rosszat mozdítják elő. Megen
gedjük, hogy sok esetben csupán ostobaságból 
nem látják a rosszat, de —- mondhatom —  leg- 
többnyire szándékosan nem akarják azt észre 
venni. —

Hogy is van az, hogy némely emberek * 
korántsem jó emberek, mindenütt becsületes és 
igazlelkü emberekként szerepelnek ? sőt még 
nem js szükséges, hogy külsőjükben valami szembe* 
tűnő becsületesség és hűség nyilvánuljon. Kévéé



szellem, kevés közlékenység, azonban természetes
nek látszó elfogulatlanság, lényének feszélytelen- 
sége, egyenletes nyugalma és főalkat eleme a 
tettetés azok, melyek az emberekben! csalódá
sainknak okozói; kritikus, közlékeny és impulziv 
természetek — rejtsenek azok sziveikben bár- j 
mennyi emberbaráti szeretetet is ... az emberi
ség zöme által gyanúsaknak tekintetnek.

„Az ember képződjék mindenben szépen!* 
Scbadow ezen ismert szavai leginkább a test 
képezésére vonatkoznak, s babár nincsen hatal
munkban testünk alapvonalait lényegileg megvál
toztatni, de mozdulatainkban sok szabálytalanság 
vehető még észre, s e szabálytalanság minden 
szépnek a megölOje Testűnknek — csodálatos 
alkotásánál fogva — mozgás a rendeltetése. Csak 
nagyon ritkán van testünk nyugvó állapotban, 
eCt mega ezen állapot is a mozgás produktuma
ként tekintendő,

A látvány tehát, me'yet testünk nyújt, foly
tonos váltakozásnak van alárendelve, s minden 
újabb tekintetre ojabb körvonalakat szemlélhetünk 
a testen és annak tagjain. Azonban a természet 
csak nagyon ritka esetben ajándékozza meg az 
embert kellemes és szép mozdulatokkal; általában t 
tanulnunk kell a szép mozdulatok művészetét.

(Folyt kör )
BALKÁNYI SIMON.

H Í R E K .

— Áthelyezés A nagyméltóságu m. 
kir. vallás és közoktatási minisztérium folyó 
évi szeptember hó 1 -én 31378. sz. a. kelt 
magas rendeletével; B a r l a  V i l m a  stri- 
dói állami elemi iskolai rendes tanítónőt ha
sonló minőségben — saját kérelmére —  a 
perlaki állami elemi népiskolához helyezte át.

—  J u ta lm a z á s . Mihályovics József zág
rábi b'bornok érsek nr ó eminetiája — Ma- 
toszovics István stridói plébános ur ajánló 
előterjesztése folytán — Danicz Sándor rácz- 
kanizsai, Vngrincsics Ferencz vaehegyi és 
Balogh Ferencz sztanetineczi állami tanítókat 
a múlt 1884— 85. tanév tartama alatt telje
sített hittani oktatásért egyenkint 25 — 25 
frt jutalomban részesítette.

—  F. hó 7-én tartott megyei köz- 
igazgatási bizottsági ülésből. Olvastatott Wol- 
Iák Beeső Csáktornyái ügyvéd s képviseld

tagnak a jnlins 31-én megtartott közgyülé- 1 
sen megejtett iskolaszéki választás ellen: fel
lebbezése. Mintán a tiltakozás a választási ) 
jegyzőköny tanúsága szerint csakis a külön
ben szabályszerűen intézett választás ered
ményének kihirdetése után jelentetett be, a 
választás sem ezen, sem a törvényes utón 
iekolaszéki tagokká választott s kifogásolt 
egyének címén nem semmisíthető meg. Tekin
tettel azonban Csáktornya város tanügyének 
nagy fejlődöttségére, felbivatik a városi kép
viselő testület, hogy a közérdeklődés ápolása 
céljából a már megválasztott iskolaszéket 
még néhány és pedig szakértő taggal kibővitse.

—  A perlaki járás szolgabirájául egy- 
hangu'ag Kostyál Ferencz perlaki segéd- 
azolgabiró úr választatott meg a f. hó 14-én 
tartott megyei közgyűlésen. Őszinte szívből 
gratulálunk a megérdemlett előléptetéshez 1 A 
magyarság eatméje és az alsó-vidéki nép 
érdekében még őszintébb szívből kívánjuk, 
vajha megboldogult elődje nyomdokain haladva 
A is minél több hasznos szolgálatot tenne 
bazáj&nak s az elhagyatott muraközi népnek 
az alsó-vidéken. Ebhez egéssséget, hoszúéle 
tét, munkakedvet, igyekezetét és kitartást 
kívánunk t — Utódául eegédszolgabirónak 
egyhangúlag Szmodics Viktor közigazgatási 
gyakornok lett megválasztva. Szmodits ur 
Muraköz szülötte, ismeri a nép bajait s a 
nehézségeket melyekkel Muraközben egy köz
igazgatási tisztviselőnek meg kell 'küzdenie. 
Üdvözöljük őt előléptetése alkalmából.

— A Csáktornyái kisdedóvé-intézet
ünnepélyes megnyitása ma 9 órakor leend a 
kisdedó vő-intézet saját helyiségében.

— BÚCSÚZÓ. Csáktornyái és vidéki 
tisztelt barátaim s ismerőseim mindegyikétől 
személyesen nem búcsúzhatván el, e helyen 
mondok szívből jött „Isten hozzádott* mind
azoknak, akik barátságokkal s jő ndulatukkal 
tiszteltek meg. Kérem tartsanak meg továbbra 
is szives jóindulatokban; valamint én sem 
fogom Önöket soha elfelejteni. Csáktornya 
1885 szept. 19. M ii án k o v i t s  T a m á s  
kaposvári kir. segédtelekkönyvvezező,

—  Irs a y  B. Z s ig m o n d  igazgatása alá  t t
22 tagból állő magyar színtársulat érkezett 
városunkba. — Ajánljak a t. közönség párt
fogásába.

Vettük« „öONDÜZŐ“ szépirodalmi hetilapnak 48 -63  
számait, melyekkel az I évfolyam végződik és végig t kiütve 
• к tűnő lap számain, lehetetlen meg nőm említenünk azt a 
dicséretes buzgalmat és szigorú lelkiismeretességet .melylyel 
az áldozatkész kiadó lapjának első évfolyamában a maga elé 
tűz tt tartalmas programmot teljesité л ,Grndüző -ben ta
lálkozunk hazai irodalmunk színe javával s m t  egyéb szép
irodalmi lapokban csak elszórva találunk az a , Gondüzo 
mindegyik számában egyesítve van A Gocdüző * megjelen 
minden vasárnap 8 tömött ivén színes borítékkal Kiadja 
Székely A adár. Budapesten főmunkatárs Tolnai Lajos 
Előfizetési ára: egy évre 6 frt félévre 3 frt. negyedévre 1 
frt 60 kr. Hévvel ajánljuk e hazafias kitűnő vállalatot min- 
denk nek, ki e^ete^elő olvasmányokban Mi örömét A 
kiadó mindenkinek irgyen és bérmentve szolgál mutatvány* 
számmal, ki e végett levelező lapon hozzá fordul

N v ilt tér*)

Válasz Grész Alajos árnak
A »Muraköz« utólsó számában, G r  é s z  ur 

által tett nyilatkozatból is, (mely a való tényál
lásnak nagyrészbeni elferdítése;, minden érdekte
len olvasó megállapíthatja a következőket:

O r é s z  ur értesülve volt, hogy f ‘leségem 
a zászlóanyai tisztet elfogadni vonakodik, vagy 
még nagyobb engedményt teszek: G r  é s z  ur 
nem volt bizonyos, hogy feleségem a zászlóanyai 
tisztet elfogadja-e. Ebböi önkénytelenii! követke
zik, hog\ Grész ur * a füzoltó-egyletíel szem
ben nagy hibát követett el, midőn a küldötté 
get azon kellemetlenségnek tette ki. hogy tagadó 
választ nyert megtisztelő kérésére.

Czélja első fel szólalásomnak is csak a fennu 
tény konstatálása volt, az egylet iránti tekintet 
bői, G r é s z  ur által terjesztett azon nézettel 
szemben, mintha én vagy feleségem a küldöttség 
menesztését provokáltuk volna, vagy hogy már 
eleve Ígéretet tettünk volua azon tiszt elfogadása 
tekintetében.

G r é s z  ur nyilatkozatának irmodora — ée 
a nyilatkozatban összehordott p l e t y k á r a  nincs 
válaszom — Mindenki a maga módja szerint.

Csáktornya, 1886. évi szept. hó 14 én.

Ziegler Kálmán.

*) Aa •  furatba í hőseitekért nem .állal felelősséget a
SZERK

HORVATSKI DEL  „MEDJIM CJRJ A
C o p rija .

Jeden poljodelavec. prija-élj na», pi*e
nam sledeőa:

Citál sem nekaj od penez-kopanje vu 
85 tóm broju naáih novin ; őital sem, da 
ljudi Izda verjeju copriju

To je istina, ali ne samo coprijn 
verjeju nego i kartaricam. kője jim karte 
meőeju. I ja póznám takve. koji copriju ver 
jeju; za vezda hoő m samo jedno dogo- 
djenje povedati poítuvanim öitateljem naíih 
novinah, kője se je pri nas pripetilo. Morti 
bildete sei vikakj a navali ne veruvati copriji

Jeden műdre glave ílovek, koj je fül, 
da su penezi zakepani pri fveti Jeleni vu 
*umi, cdirah ide pitat kartaricu, kaj mu 
ona reőe ? A óra mu je rtk la : Je dragi 
prijatelj vi sie vei po nje gori hodil. samo 
najíe se nagliti C lóvék vesel dimo ide, i 
pove to Zeni svoji. 2ena ga e na ra- 
tala, pák je vzel к sebi 3 eegurne pajda§e, 
ar veliju da к tomu moraju biti jak i'ljudi 
i segurni koji se nebojiju nili vraga. I tak 
se je dogodilo ziÉli su se oni tam v §umi 
veder, pák su se tam ovak spominali: Kad 
peneze odkopamo. i vun zememo; ti kum 
Gy. bu§ krave zapregel, kaj bumo vun 
vlekli. Ah kum M. zrate da je s kravair.i 
te2ko svigdi delati. govori Gy. - Pák ja 
dam svoju riöku, ona vré vun potogne te 
peneze. To bude dobro, véli kum bra- 
tié Gda su se dospomenuli, как budu pe 
neze vun zeli, onda n* ono mesto gde su 
vre mislili kaj bi bili penezi, su deli jed- 
noga őrnoga mafka na dretu, pák su ga 
okolo vodili, po onim mesli, de su hoteli 
kepati, pák su tak rekli: moramo do tret- 
jega okoli pelati mai ka kaj nefcude méla 
do nas ník.a teniacija cb’ast Kad su ga 
okoli vlekli mtfek pcíne fceíati; pák su 
enda rekli: Ztam 'idinaőek Maga, cabeii.

Onda jim je maóek vusel, pák beZi po 
fiumi Onda su rekli, da mafek beái za 
vragom. Kad je mafek odbeZal. onda su 
se hapili kopati, i kopali su ve 2 metra 
glibuko. ali penez nega bilo >amo su naSli 
nutri Crepenje od staroga lonca. Nato su 
svi rekli: kaj hasni kopati, penez nega, i 
i li eu tuíni, i Zalostni dimo.

izloi\>\? NapiSem nekoja опак, как ja svo 
jimi о őimi ovdek vu izloibi sasa vidim.

Videti moöi ovdi, páenicu, brái, jeőtnena, 
vnoge fele kuruze, zobe hajdine, prosu, mák, 
repicö, konople ta visoke, kakve nisam 
uigdar predi videl. Deteie i turske detele, 
tér evakojiőke semenje, vina, Zganice iz 
svaké stranke orsaga, samo jeőmena nisam 
tak debeloga i lepoga nasel, как smo mi 
lani vu Medjimurju imali, borz саз zato, 
kajti vu protuletju nebilo deádja, pák je 
susa stisnula zrnje.

Videti je sve, kaj se iz dreva nnpravi, 
od kosiőnog porifői poőemU: jarem, konjeka 
i voleska kola, taőke, как mi velimo svaké 
vrsti celog, do cajlepse koöíje. íz su8‘’d> 
nog nam Var?iiina takaj je jedna koőija 
ovdi od Krona3ta satlera. Zitira od oüjmeoj- 
§e /utorke, od velikogn legvâ  íz liorvotske 
jesu takaj dva veliki ligvi növi vunpoetav- 
leni, kaj drgijn ? neje nnpisano; nego si mc- 
rete dragi óitatelji misliti, ako vaui te lagve 
op'Sem, lagvi jesu na ganteru tak visokom, 
da Jtenge pelaju do vrac, vraca nemaju, 
nego prava, i na svaki kraj je jeden obion 
tak veliki, кяк pri паз menjÁe biia iunj i. 
Nutri vu ííígvu jesu őa îri «toli, pri «vakom 
stolu moreju se ljudi aedeti, pivei púk kelne- 
rí iebko Cisto hodiju okolo stola, no«céi pivo 
ali vino, gdo kaj zapove. Na dőlje vun 
jwstavljeni su piku'e, flante, gusle, citure, 
cimbole, klaviri; jed íe velike orgule postavil 
je van on Orezag 8ándor po tenski, koj je 
podtureneke orgule delal, Videti je tak dugó 
jednako i debele brastc pák bore, bakve 
nisam nigdur videl predi.

Videti moői ona, ke ja  se iz zemlje br« 
praviju, od nialoga verőfka do Icnca, koj 
lehkoti tér de>2i, i za maéőn dikati je na 
pravljeno Zatiin lepe peői i takve, da jedna 
krita 700 frtov. Jeden Ion.' ar napravil je 
celoga Ingva vődernoga iz zemlje, a drogi 
lagev diái 2 vedie Ш akove. Naj JepSa i

Svi su bili как ka a pun óemera Kad 
su doáli blizo sela, se dospomenejn da 
niti jeden ne őmrgne toga, da se nebi 
susedi njihovoj be ’aeti ghvi smejali.

Ob 11 vurivnoői do li su пан ljudi pr^z 
penez dimo. Penez nega, odbeZal je za 
njimi írni maCek. Nili ma ka, niti penez, j 

j niti pameti!j K. F.

Iz  ersacke íz losb e.

Tital me je joden moj stsri poznanec 
medjimurski, kaj je tu izloúba ? i kaj moöi 
videti vu njoj?

Na ova dvoja pitanja itlim  odgovoriti, 
ne samo, inojomu znmicu. nego svica poStu- 
vauim medjimmukiiii snuo.uikom, koji ove 
avije Hivine citaju.

lzk lili znamenaje pri nas toliko как, 
von deli, vuu pos aviti, auda izloiba je : vun 
pcstavljanje. Auda ersaóka izloiba je: vun 
postavljeije priroda zemlje, svakojaike etvari 
i oru2ja, ko je meSte ski drngi znanstveni 
ljudi jeeo пьpiavili, как takaj iivine.

Örse vi a izloZba je kakti lépő pokinöcni 
senjem vu i.ojcm pod mtgjarskom korunum 
iivuíi polski, geriőki gospodári pokaíeu 
avog najlepái kitek, najbolóa vita, i avoju 
najvredntöu mai hu; meiterski ljudi pekaieju 
evője najlepSe delo; — síiken i kamenari 
avô e kipe i pile i t. d.

Na pitaiije ono: kaj mcii videti vu



szellem, kevés közlékenység, azonban természetes- f 
nek látszó elfogulatlanság, lényének feszélytelen- 
sége, egyenletes nyugalma és föalkat eleme • a 
tettetés azok, melyek az emberekben! csalódá
sainknak okozói; kritikus, közlékeny és impnlsiv 
természetek — rejtsenek azok sziveikben bár
mennyi emberbaráti szeretetet is ... az emberi- | 
eég zöme által gyanúsaknak tekintetnek.

„Az ember képződjék mindenben szépen!* 
Scbadow ezen ismert szavai leginkább a test 
képezésére vonatkoznak, s habár nincsen hatal
munkban testünk alapvonalait lényegileg megvál
toztatni, de mozdulatainkban sok szabálytalanság 
vehető még észre, s e szabálytalanság minden 
Szépnek a megölóje Testünknek — csodálatos 
alkotásánál fogva — mozgás a rendeltetése. Csak 
nagyon ritkán van testünk nyugvó állapotban, 
sőt mega ezen állapot is a mozgás produktuma
ként tekintendő,

A látvány tehát, me'yet testünk nyújt, foly
tonos váltakozásnak van alárendelve, s minden 
njabb tekintetre njabb körvonalakat szemlélhetünk 
a testen és annak tagjain. Azonban a természet 
csak nagyon ritka esetben ajándékozza meg az 
embert kellemes és szép mozdulatokkal; általában 1 
tanulnunk kell a szép mozdulatok művészetét.

(Folyt köt )
BALKÁNYI SIMON.

H I R E I C  !

— Áthelyezés A nagyméltóságu m. 
kir. vallás és közoktatási minisztérium folyó 
évi szeptember hó 1 -én 31378. sz. a. kelt 
magas rendeletével, В a r 1 a V i l m a  stri- 
dói állami elemi iskolai rendes tanitónót ha
sonló minőségben — saját kérelmére —  a 
perlaki állami elemi népiskolához helyezte át.

— Jutalmazás. Mihilyovics József zág
rábi b'bornok érsek nr őeminetiája — Ma- 
toszovics István stridói plébános ur ajánló 
előterjesztése folytán — Danicz Sándor rácz- 
kanizsai, Vugrincsics Ferencz vashegyi és 
Balogh Ferencz sztanetineczi állami tanítókat 
a mait 1884— 85. tanév tartama alatt telje
sített hittani oktatásért egyenkint 25 — 25 
frt jutalomban részesítette.

—  F. hé 7-én tartott megyei köz- 
igazgatási bizottsági ülésből. Olvastatott Wol- 
lák Bezső Csáktornyái ügyvéd s képviselő

tagnak a inline 31-én megtartott közgyülé- > 
sen megejtett iskolaszéki választás ellen: fel
lebbezése. Miután a tiltakozás a választási 
jegyzőköny tanúsága szerint csakis a külön
ben szabályszerűen intézett választás ered
ményének kihirdetése után jelentetett be, a 
választás sem ezen, sem a törvényes utón 
iakolaszéki tagokká választott s kifogásolt 
egyének címén nem semmisíthető meg. Tekin
tettel azonban Csáktornya város tanügyének 
nagy fejlődöttségére, felbivatik a városi kép
viselő testület, hogy a közérdeklődés ápolása 
céljából a már megválasztott iskolaszéket 
még néhány és pedig szakértő taggal kibővitse.

—  A perlaki járás szolgabiréjául egy- 
hangn'ag Kostyál Ferencz perlaki segéd- 
szolgabiró úr választatott meg a f. hó 14-én 
tartott megyei közgyűlésen, őszinte szívből 
gratulálunk a megérdemlett előléptetéshez 1 A ■ 
magyarság eaSméje és az alsó-vidéki nép 
érdekében még őszintébb szívből kívánjuk, 
vajba megboldogult elődje nyomdokain haladva
6 is minél több hasznos szolgálatot tenne 
hazájának s az elhagyatott mnraközi népnek 
az alsó-vidéken. Ebhez egéssséget, hoszúéle- 
tet, munkakedvet, igyekezetét és kitartást 
kiváuunk t — Utódánl eegédszolgabirónak 
egyhangúlag Szmodics Viktor közigazgatási 
gyakornok lett megválasztva. Szmodits ur 
Muraköz szülötte, ismeri a nép bajait s a 
nehézségeket melyekkel Muraközben egy köz- 
igazgatási tisztviselőnek meg kell 'küzdenie. 
Üdvözöljük ót előléptetése alkalmából.

— A Csáktornyái kisdedóvó-intézet
ünnepélyes megnyitása ma 9 órakor leend a 
kisdedóvó-intézet saját helyiségében.

I
— BÚCSÚZÓ* Csáktornyái és vidéki 

tisztelt barátaim s ismerőseim mindegyikétől 
személyesen nem bacsnzbatván el, e helyen 
mondok szívből jött „Isten hozzádott* mind
azoknak, akik barátságokkal s jó ndnlatnkkal 
tiszteltek meg. Kérem tartsanak meg továbbra 
is szives jóindulatokban; valamint én sem 
fogom Önöket soha elfelejteni. Csáktornya 
1885 szept. 19. M i I á n к о v i ts T a m á s  
kaposvári kir. segédtelekkönyvvezező.

— Irsay B* Zsigmond igazgatása aia tt
22 tagból álló magyar színtársulat érkezett 
városunkba. — Ajánljuk a t. közönség párt
fogásába.

Vettük* „ÖONDÜZÖ“ szépirodalmi hetilapnak 48 -62 
Mámáit, melyekkel аж I évfolyam végződik és végig t kintvt 
• к tűnő lap számain, lehetetlen meg nőm említenünk azt a 
diceérotes buzgalmat és szigorú lelkiisneretességet .melylyel 
az áldozatkész kiadó lapjának első évfolyamában a maga elé 
tűz tt tartalmas programmot teljesité л ,Gcndüző -ben ta
lálkozunk hazai irodalmunk színe javával s m t egyéb szép
irodalmi lapokban csak elszórva találunk az a , Gondüző 
mindegyik számában egyesítve van A Gondüző megjelen 
minden vasárnap 8 tömött ivén ezines borítékkal Kiadja • 
Székely A adár. Budapesten főmunkatárs Tolnai Lajos 
Előfizetési ára: egy évre 6 frt félévre 3 frt. negyedévr 1 
frt 60 kr. Hévvel ajánljuk e bazafias kitűnő vállalatot min- 
denk nek, ki e l t e r e lő  olvasmányokban Mi örömét A 
kiadó mindenkinek ingyen és bérmentve szolgál mutatvány* 
•iámmal, ki •  végett levelező lapon hozzá fordul

N y ílt tér*)

Válasz Grész, Alajos u rn ák
A »Muraköz« utólsó számában, G r  é s«  ur 

által tett nyilatkozatból is, (mely a való tényál
lásnak nagyrészbeni elferdítése), minden érdekte
len olvasó megállapithatja a következőket:

G r é s z ur értesülve volt, hogy f  leségem 
a zászlóanyai tisztet elfogadni vonakodik, vagy 
még nagyobb engedményt teszek: G r é s z  ur 
nem volt bizonyos, hogy feleségem a zászlóanyai 
tisztet elfogadja-e. Ebbői önkénytelenül követke
zik, hog\ Grész ur ’ a tüzoltó-egyletíel szem
ben nagy hibát követett el, midőn a küldötté 
get azon kellemetlenségnek tette ki. hogy tagadó 
választ nyert megtisztelő kérésére.

Gzélja első felszólalásomnak is csak a fennti 
tény konstatálása volt, az egylet iránti tekintet 
bői, G r é s z  ur által terjesztett azon nézettel 
szemben, mintha én vagy feleségem a küldöttség 
menesztését provokáltuk volna, vagy hogy már 
eleve Ígéretet tettünk volua azon tiszt elfogadása 
tekintetében.

G r é s z  ur nyilatkozatának irmodora — és 
a nyilatkozatban összehordott p l e t y k á r a  nincs 
válaszom — Mindenki a maga módja szerint.

Csáktornya, 188Б. évi szept. hó 14 én.

Ziegler H álá in .

•) Ai » rovatba i közöltökért nem vállal felelősséget *
SZERK

HORVATSKI DEL „MEDJIMCJRJ A“
C o p rija .

Jeden poljodelavec. prijafeij na», pi3e
nam sledeőa:

Citál sem nekaj od penez-kopanje vu 
85 tóm broju naSih novin ; citál sem, da 
ljudi izda verjeju copriju

T o je istina, ali ne samo copriju 
verjeju nego i kartaricam, kője jim karte 
ineCeju. I ja póznám takve. koji copriju ver 
jeju; za vezda hoC m samo jedno dogo- 
djenje povedati poítuvanim Citateljem naíih 
novínah, kője se je pri nas pripetilo. Morti 
budete sei vikakj а navt ili ne veruvati copriji

Jeden műdre glave ílóvék , koj je  óul, 
da su penezi zakepani pri fveti Jeleni vü I 
*umi, cdir.ah ide pitat kartaricu, kaj mu 
ona reCe ? A ona mu je r tk la : Je dragi | 
prijatelj vi sie veő po nje gori h od il. samo 
najíe se nagliti C lóvék vesel dimo ide, i ! 
pove to Zeni svoji. 2ena ga e na ra ! 
tala, pák je vzel к sebi 3 segurne pajdaöe, 
ar veliju. da к tomu moraju biti jaki'ljudi 
i segurni koji se nebojiju niti vraga. I tak 
se je dogodilo ziéli su se oni tam v íu m i 
veder, pák su se tam ovak spom inali: Kad 
peneze odkopamo. i vun zem em o; ti kum  
Gy. bu§ krave zapregel, kaj bumo vun 
vlekli. Ah kum M. znate da je s  kravair.i 
te2ko sviedi delati. govori Gy. -  Pák ja  
dam svoju riíku, ona vré vun potogne te 
peneze. To bude dobro, véli kum bra- 
tiC Gda su se dospomenuli, как budu pe 
neze vun zeli, onda n* ono mesto gde su  
vre mislili kaj bi bili penezi, su deli jed- 
noga Crnoga m afka na dretu, pák su ga 
okolo vodili, po onim mesli, de su hoteli 
kepati, pák su tak rekli: moramo do tret- 
jega okoli pelati mai ka kaj nebude méla 
do nas ník:a tentacija cb’ast Kad su ga 
okoli vlekli m tfek  p c ír e  fcerati; pák su  
cn d a iek li:  Z iam  ú d in aóek  M a g a , da  bed.

Onda jim je  maőek vusel, pák beZi po 
ftumi Onda su rekli, da ma^ek beZi za 
vragom. Kad je m afek odbezal, onda su 
se hapili kopati, i kopali su ve 2 metra 

j glibuko. ali penez nega bilo "amo su naSli 
nutri Crepenje od staroga lonca. Nato su 
svi r ek li: kaj hasni kopati, penez nega, i 
Mi su tu2ni, i 2alostni dimo.

Svi su bili как ka a pun íem era Kad 
su doáli blizo sela, se dospomeneju da 
niti jeden ne őmrgne toga, da se nebi 
susedi njihovoj be ’aeti gbvi smejali.

Ob 11 vu rivn oéi d o l is u n a s i  ljudi pr^z 
penez dimo. Penez nega, odbeíal je  za 
njimi írn i maóek. Niti ma ka, niti penez, 
niti pam eti!

K* F.

Iz oreacke Izloabe*

rital me je joden moj atari poznanec 
medj’murski, kaj je to izlu2 b&? i kaj moCi 
videti vu njoj?

Na ova dvoja pitanja i*lim odgovoriti, 
ne samo, mnjomu znaticu, nogo svim pofitu- 
vatiim mrdjiniutbkim suuo.iukou-, k>*jt ove 
avoje t'ovit.e citaju.

lz liliti znmnenajo pri nas tuliko как, 
von deti, vun pos aviti, andaizloiba je : vun 
pcstavljanje. Anda crs&óka izlogba je: vun 
po&tavljenje ptiroda zrmije, svakojaike stvari 
i orc2 ;a, koje moste ski dmgi znanstveui 
ljudi je»u napravili, как taksj iivine.

OrMiíl a izloZba je kakti lépő pokinécni 
senjem vu koicm pod megjarskom korunum 
tivuii polski, gcriíki gospodári pokaie u 
svog najUpdi titek, najboláa vica, i evoju 
najvredmöu rnarbo; meitetski ljudi pck»2eju 
svoje najlopSe deio; — síiken i kamenari 
svo ê kipe i pile i t. d.

Na pitanje ouo: kaj icc ii videti vu

izloi\>\? NapiSem nekoja опак, как ja svo 
jimi о éimi ovdek vu izlo2bi sam vidim.

V ideti moöi ovdi, páenicu, hr£i, jeömena, 
vnoge feie kuruze, zobe hajdine, prosu, mak, 
repice, konople ta visoke, kakve nisam 
uigdar predi videl. Deteie i turske detele, 
ter svakujiöke seinenje. vina, Zganice iz 
svaké strauke orsaga, samo jeimena nisam 
tak debeloga i lepoga nasel, как smo mi 
lani vu Medjimurju imali, berz cas zato, 
kajti vu protuletju nebilo de2dja, pak je 
susa stisnula zrnje.

Videti je sve, kaj se iz dreva napravi, 
od ko40nog poriiöi poienM: jarem, konjska 
i voleskfl kola, taCke, как mi velimo svaké 

I vrsti cebg, do ufljlepáe koö'j?. Iz sua’d* 
nog пят Var-'idirm tabaj je jedna kofiiji 
ovdi od Krona3ta Ratlers. Zatira od uajmeoj- 

/utorko, od velikoga lagva< Iz borvotRke 
jesu takaj dva veliki ligv i novi vunpostsv- 
leni, kaj dr2iju ? neje napisano; nego si ino- 
rete dragi óitatelji misliti, ako vaui te lagve 

I op'äem. lagvi jesu na gauteru tak visokoin,
I da itenge pelaju do vrac, vraca nemaju,
I nego prava, i na svaki kraj je joden оЬ'ш  
I tak veliki, как pri nas menjie biie imajo. 

Nutri vu iagvu jesu öa'iri »toli, pri avakom 
stola moreju so ljudi sedeti, pivei рак keine- 
ri ii-hko Oisto bodiju okolo atola, noscói pivo 
ali vino, gdo kaj zapove. Na dalje vun 
postavljeni sn pikuie, flante, gnsle, citure, 
cimbole, klaviri; jedie velike orgule postavil 
je van on Ország 8éndor po tenski, koj je 
podtnrenske orgnle delal. Videti je tak dugo 
jednako i debele brasto pak bore, kakve 
nisam nigdHr videl predi.

Videti moCi ona, kt ja  se iz zemlje an« 
pravijn, od maloga ver&ka do lenca, koj 
lehkoti ter der2i, i za ma§io diiati je na 
pravljeno Zatim Icpe peói i takve, da jedna 
keita 7C0 f. (tiv, Jtdtn lom’ar napravil je 
ceioga Ingva tódtrnoga iz zemlje, a drngi 
lagev d i l i  2  vedie ili above. Naj kfSa i



d rakéta pnenda Je tak  zrana .M a jo l ik a *
koja ae iz stanovite zemlje dela, i namala. 
Такта poeudn najlep;o som videl od peöuv» 
ekog fabri kanta poslana.

Videti moii ona, koja se iz 2eijeza, eine 
i pleha delaju. Na peldn: noveoa telezniöka 
kola sknpa s masinán.'Zatim maiine za aejati, 
mlatiti, kositi; seua zoba iti repu i alamn 
rezati; za mleti, i t. d. Jedna maiinica 
najedenpnt troje dugovanje napravi, najmre 
fine ápice, zapinjaée i 2uoru. Clovek oöi 
zgnbi, kada gleda как do 200 ipniic vrtise
1 bega eimo tamo; pak jeden jedini deöak 
je bil samo poleg, koj je odprl magion. 
Célo ide 8 najvekáom hitrotjnm Drága 
maMna je iz drota reéetu veliku plela za 
peternice i pri njoj eamo jeden mladi Clovek 
pazi). Tretja maiina je tkala platno. Cetrta 
maflina je tirala kotaée draxlerom tak da in 
3 detiöi najedenpnt delali.

Pet a maiina je peneze preáala na ipo- 
menek izloibe iz cina, velike как ékuda, i 
ménjéé vn razlnöoi meri.

Jeden magyar i menőm Vásárhelyi pro- 
naéel je iz cina maiinicu, vn koja je njegov 
élovek pred nami vlejal mlacno sladko níleko
2 litra, pak je z dreticami vrtel, i za nekolikn 
minut, bil je gotov páter.

Meeari sn izlozili: sjaninu, <peha, aala 
tunke i maiSu. Jedna slanina visi tam od 
tak dngoga prasca. kakvoga vn Medjimnrju 
nesmo niti vidli, a joá menje kiáll.

Remenari izloiili su proste i fine bame, 
sedla. Sest konj ónak napreien onih, videti 
как sn napreieni kanonerski konji soldaöki, ■ 
nesu 2ivi ali kivim spodobni, samo je reme* 
oar pokazal, da on zna takaj pravn soldaöku 
delati.

Licitari iz vojska razliőne atvari sn 
zlotiii. Vnogim se dopal iz vojska oroslan, , 
ak vcliki kuk da bi liv bil.

Videti je moöi i obuteli, kakve púk 
nosi, vn Magjarskoj, Erdélyu, Hrvatekoj i 
Boini; jesn céli Ijndi iz vojska, ali dreva 
napravljeni, pak tak obleéeni, da ae vidi; j 
kakvi sn Ijndi vn kojem oriagu. Videl sem 
tak ve iz Horvatske i Slavonije, samo iz na* 
iega Medjimnrja niiam videl opravn páka 
nit nőin ja.

Videti moii avakojacke tire, как naj 1 
vekgi kotaö tak velike; i med vn vnogib 
dapaSe tive pőelice vn kőin; in razliőne for
me i fele; jesn i t<-kvi koii, iz kojih gospo- 
dar samo tnliko roeda zeme von, knlikn 
hoöe, a drngo osUvi za pöele, da moréja 
érez zimn kiveti. Peti od zgora voq ze 
me ja, kad sn vei píele (öméle) dőli Btirali, 
kői je iz drva napravljen, pak se lepő tibo 
odpie i zapre. Vuíom sn dobri takvi koii 
kajti neuiora gospod r̂ evője pöele zaklati.

Videti je modi kakve jesu iirde okolo 
Debrecina i Segedinp. inagjm,ki>ga varofla? 
kajti jedna Cat da je debreciuska i druga 
segedinaka napravleue ravno Ukva, как an 
tam i mi muo v  ̂ jfdr.oj i dtngoj obednvalj 
1 kukáit „halatok * — a juha a nbami, kakvn 
hidasi, tojesr. ribi i magjarski delaju; i kakvu 
nai pnk medjímareki nepozua.

Videti je ovdi, rakva hi£u imiju vu 
E délya «ékelt, jer je jedna bika ravno takvo 
napravljena, i £ena ŝ k alja matljivo tke, műk 
pak zetkane atvari te*g ; k-kt!: iz vune zet- 
kane fortnvnjacV*, platno, rnbec, i. t. d.

Dale budem vám otom pisai dragi Ci- 
tatelji, za vezda i doti fias, s Bogom.

MOLNÁR ISTVÁN.

Spornen.

Zmialift li se onda na me, 
Spomenek И V drnk'vu mene, 
Puno kad ti srce bude 
Od radosti il od tage?

Zmisiié li ge onda na me,
Raj otidem v drttge kraje, 
Poleti li negda za me,
Jedna misei s tvqje atraneí

Zmitlik i ae onda na me,
Tibi veder kad nastane,
Eada vrba tvoje glave,
Blida zvkzda ma poatane?

Zmislii li se onda na me,
Srce kad mi veö obladne,
Kad mi zvözda dől opadne,
Zmislii li se onda na me?

Мп4Ш

A. Potlachnlk.

Kaj je novoga?

— Oelobodjeni párduc. Íz Brnesela 
nam piiejn: Vv varain Lattich nekoliko dnevi 
je bila jedna menekancija (gde avakojaőke 
stvari kaiejn). Jeden dan se oslobodi jen 
pardne iz svojega reáta van, tak da gospodar 
od toga nikaj znal nije, ni ga opazil párduc, 
Za kratko vrerre se pardne vn jedna najvekia 
valicu varoia Ltttticka postavi. Samo od se
be se razme, da siroraaioi púk pred ovom 
divjom stvarom je bekal ki kam ki kam 
nntri, gde se je signrno óutil. Ali jednoga 
siromaikoga detiCa je ipák raztergal. Takova 
sudbina je takajáe jedno 8 let staro dete 
dosttglo. Po orom straénom Cinu je ta divja 
stvar na jeden kror ziíla, gde se je viáe 
pol varé aim i tara íetala, dók ja je jeden 
dober jager dőli strelil.

— Grdo Ubojctvo z bog nekolikn jabnk. 
Iz Koprivnice nam sledeCe piáeju: Vn sein 
Sigetec nedaleko od Koprivnice, je iproile 
dane straéen viber bil, tak da je jednorau 
шока jabuke stresel i vu sosodov vrt odne* 
sei. Taj isti eased te jabake — как dobe- 
éeg dara — pobere drngi dán i odnese je 
vn hifu. To vidi tena gospodara. Njezin 
műk ide i hoCe si jabake ndnesti. Növi gospo
dar jabnk se brani, da sn to njegove i t. d. 
tak da se nazadnje straáno posvadijn. 2 ena 
mn nndi női s ovimi reörai: piöi ga toga 
соска. Mut je posluhnal kenu si i a svoji 
nageluosti vpiói ga vn srdce, koj je odmab 
vnmrl. Vmoritelja in prek dali kr. sudu vn 
Koprivnicl.

— Potega(vn Slavoniji) je za vezda 
jedno znamenito mesto postalo s célom svojom 
okolicom. Tarn je bilo njegovo veliéaustvo, a vi-e 
hercegi, tam je horvatski ban, cela deputucia 
iz Bosnije, Ilercegovine; da ovi avi vidiju 
ona vélik a moétru, gde takajie i na|i bon* 
védi budu oe mustra li, zato je tam bil 
baron Fehérvári honvedek! mintatér. Podoveic 
vremenn je Nj. Veliianstvo ancantin 
dtkalo.

—  V a li k a  neereéa  se jo dogodila n& 
feljeztii.ri. Od Z и bt jh. je jen eug 7 vari 
i 35 •ninuti ol s«l i pri Main a se skup 
zide я jt dnitn eugom snj jo ov Zimo*y mi 
kauil iti. S tak|t;in jakosij'im ьи se -kúp ti к - 
nuli, da je jade > í  >vdk na janp u vumeri a 
4  se tiftko obet.2 -li pO »vaj nmeitől.

— Vmoril te #. В izu Tete ĵvara pri 
jednoj valitt se и at >>é ént dng.idil. Kuk 
se jo eug prib;,2 .vu и» I I.nut 3t jen stari 
élovek dene Siuiaka na 2.I|i-zuícu. Conductor 
je opazil to, üli veö pre tesno jer Ijezuicu 
nije bilo tak hitro muöi zastaviti, Kak ga 
je opazil na jjiiput je zápor) kotaöe ali éetiri 
kóláét sn ipák prek njega odíkli. Táj isti se 
Ficner Janes zove i veliju da se je zato ta 
lepel, jer ji takvoga betega imal, kojega 
vraCiti nije bilo mod.

— Gotpona Koetyäl Ferencza sn U  ga
o. m. vu Zala- egerszegu za priloékoga kotar- 
skoga sndca i Gospona Szmodits Viktora za 
podsndva zebtali. Mi iz srea gratoliramo 
novlm kotarskim sndcom va tem ufanja, da 
bndn oni vn vsem példa pokojnoga G. Ko- 
nyárija nasleduvali i za pnk medjimarski 
delali. Bog je po2ivi vnogo letahl

Vtaöeaa pa nekaj.

— B r i g a  za z d r a v j e .  Clovék 
ne mora brinutl za evője zdravje. Zdrav je 
ilovök vesel, lehko dela, izvriava svoje dn2- 
nosti. Réö je; ,Vn zdravom töln stanuje 
zdrava duáa4. Ako hóé к navék biti zdrav i 
vegei, éini ото:

1 . Hódi tagod gpat a rano ae vaaki 
den gtanil2 . Budi datl

8. Bado ge ieöi po proatom zraknl
4. Cuvaj ge pri igrf i dein, da gi zdrav- 

. jo ne kkodiit

5. Cuvaj ge, da nepijeö kada si vrué 
» trudenf

в. Cnraj ae, da se neprehladiél
7, Cuvaj ae, da preveé ne jeé niti ne 

pijeál
8 . Ne prejimlji vn vusta Skodljive atvaril
Zloéeata je navada pri déci, da prerano 

duhan puáe. Pred 800. ljet nati otci duhana 
ni8n niti poznali; den denes ga puáe veö 
deéarci, kojim bi se bolje falat kruha vn ráki 
nego cigara vn zubi.

К ак se m odi ö u v a t i  g r i 2 e. 
Dok an dnevi topli, dapaöe i vrnCi a noöi 
hladne, lehko e prehladite, ô cibito, koji radi 
vuni apzvajn* Zato je potrcb-io eíedede ai 
xapametiti:

1. Ako ate j&ko 2edni, denite po dve 
ilice dobroga otca vn liter dobre vode; ova- 
kovo pilo nije drago, kedju dobro gaai, télo 
krepi terje zdravo.

2. Ti bah (érevo) osobito po nőéi dríite 
toplo, tér se dobro pokrivajte, da se nepreb- 
ladite. Jedna hladna nőé donese vám lehko 
gmrtni beteg, ako ge neöuvate.

8 . Nejeéte nezreloga sada, dinje. Tko 
se toga naje i na to nupije vode, lehko dobi 
grígll Ш zimica I slabo peöeu h 2«ai
kruh iz novoga zmja lehko douege grilU. 
Ako je tko vu grigi, naj nejemlje takovo 
vraétvo kője bi ga taki eaprlo. — Od toga 
bi lehko vumrl ili pak va dagi beteg opil. 
Télo ge mora zevzerne oCisr.it», drágáé uega 
zdravja. Izruéi se taki dobroma doktora da 
ti potnore. Ako tko na gd2 . b .teguja, akrblíi- 
vo ga ö stílé i za zdrav zrak за brinite. Pri 
takvim su nesm-t l<klti, ar ja j k»i2 aa 
toj98t oua se i drû uga prime.

—* D a t i b u d e  v i n o  í m a i u
▼ugod̂ M po malkütu, V7.*mi cv t od 
Ье/ga. p-'SUHi gn им zraku. zn̂ ij gi popri'iki 
fcrtHlj Is i odrain a tu piaUioim vreóicu t̂ r 
ob̂ si buA vu grr-dir.u agva. Ovo se mora 
p ij-ч 11‘pr̂ Ttfí, nĉ .> po ше m.őc. victi

-  P e t r o l  о u n  t i r a  g ия е  o i c e  
zrepe. Jede;: V\\6 ni gospodar piá \ da не jo 
dud l ve ‘koj m C\ k’»ju i na petro^ra.. Na 
njtítf jvu i spudoéh «и g t<ouite, i to na jezere 
i je/ere, ou si j э pr**intiljavai um bi «в 
mog"l tótja gada reiiti. M«d ostalimi, vlejei 
je 5 2‘ic perro'euma vu jednu kan u, kakve 
iuid jü y rila r i za polévati, pak je tim po 
repi dk гор I. Drugi deu Mije nafiei niti jedne 
gusenice na repi.

í
— J a j c a b u d e é  mo g e l  prek zime 

obéuvati, ako ih dobro namociá vn jaku «lanu 
vodu, nego brie&ti je nesmeé, kad je iz vodo 
vun vzemeé, véé öekaj dók se ваша posnke.

— K o p r i v e  pornakn, da k o k o i l  
bolje neau. Jeden vuöenjak pike, da ga naj- 
bolSe koprive zelene ili posnkene, na drobno 
skosane. Öve se meéaju med kokoiinn hrann. 
Ako jim to damo, onda bodn kokoii vsaki 
dán neprestance nesle. Osobito su dobre kô  
prive, kője imája seme.

— Pravi z r o k  k o k o i j e g a  be* 
tega pipa zvanoga dohadja od glasa vn tóm 
betegu; a to sn vnii, kője se na glavn zapi- 
liju. Za vraötvo proti torna betega prepo* 
inda se ribje ülje. Ako s jednom kap'jicom 
na msieé glavu picekn, taki vasi pocrkaju, a 
p 'köe veö néz be téka.

1
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— V о d a d o p r i n a f l a  da krave 
dobro doje. Imeuito Francezi i Svajcari jesu 
izprobali sljedeőe: Kravi. koja slabo ili nikaj 
ne doji, dost a je na den 10 . litiov vode; óim 
рак dobro doji, treba joj i do 45. litrov 
vode. Vuéeni Ijudi potvrdjavaju, da krava 
pri dobroj krmi tim vise doji, dim vi8e vode 
pije. Krave, kője su na padi ili se pak hra- 
ne zelenom krmom, da bolje doje, nego one 
koje se hrane suhom krmom; jer ima zelena 
krma vnogo vode vu sebi. Zato se preporuca 
a se krave dojnice gusto putib uapajajo.
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