
„Féreg az, mely földön csuzaik, de a csillogókon 
túl nem hágh;>t ember *eiii.u

Napjainkban a paedagogiaí iroda
lom eléggé gazdag nevelési munkákban. 
U jabbnálujabb müvek hagyják el a 
sajtót, s a hazában szerteszét hirdetik 
a nevelés magasztosságát. Igen ám. csak
hogy e becses müvek nem mind g jut
nak el oda elég sajnos - hova el- 
jutniok kellene Sok család könyvtar
tóján ott hever a »Don Quirhote« a 
„Fortunatus és fiaa, az »Kgyptomi ál 
mos könyv* s tudom is, még mi, 
de valami kis nevelési munkának még 
csak az árva hire sincs. Így azután 
nem is csuda, hogy a természetre, Isten 
kegyelmére vagy az utánzásra fektetett 
nevelés termékeiben oly bő aratása 
van a halálnak.

Én csak egy kis porszem et aka
rok a nyilvánosság elé bocsátani, egy 
kis szálat a nevelés messzeágazó bo 
nyodalmaiból. Lehet hogy e so 
rok tán eljutnak oda. hol égető szük
ség van egy kis ismertetésre. - Adja 
Isten ! —

Mi is hát tulaj dón képen a neve
lés? Egy olyan paedagogiaí eljárás, mely 
az alaki és anyagi képezés által a nö 
vekvő ifjút képessé teszi arra, hogy 
idővel vallásos, békeszerető és sorsával 
megelégedni tudó polgárrá legyen, hogy 
közvetlenől a maga. közvetve pedig az 
emberiség j  létéért üdvösen közrem un
kálkodni tudjon, vagyis, egyszóval úgy 
földi, mint égi rendeltetésének eleget 
tegyen.

A neveié nek — mondhatnám - - 
ikertestvére az ápolás, ami szintén nem 
más, mint nevelés s ez már a bölcső 
ben veszi kezdetét. Az édes anya az ö

A ferde nevelés aldozata.
( N  e v e l é s ű g y i  o z i k k . )

határtalan s minden áldozatra képes 
szeretetével lerakja az alapot, melyen 
később az egyén boldogságának Pant- 

I heonja fog állni
Mi lenne az ember nevelés nél

kül ? A vadság éjjelében tapogalódzó 
szörnyeteg, mely sem isteni, sem em
beri törvényeket nem ismerve, állati 
módon tengetné nyom ruságos életét, 
vagy születése után mindjárt búcsút 
mondana a világnak.

Azt mondja a paedagogia : a ne
velésnek bizonyos rendszeren kell ala
pulnia. De ezen rendszer ahány az 
egyén : annyi féle. A tudatlanság, ta- 

1 pasztalat-hiány vagy a nevelés terén 
való tájékozatlanság sokszor meghozza 
a maga áldozatait, s nem ritkán van 
arra eset, hogy bölcsői a koporsó 

i váltja fel .
Azt mondja Seneca Az élet m a

gában nem rövid, hanem azt mi rövi- 
I ditjük meg

Egy m ásik : * Ép egészséges, jól 
I kifejlett testszervezet száz évre van 

alkotva,« s hányán érik el e „m agas“ 
kort? Bizony kevesen, Most már egy 
száz éves egyén csudatárgy. Minden 
lap foglalkozik vele. Valóságos senzá- 
tiot kelt. S mi ennek az o k a?  E kér
désre sokfélekép lehet ugyan válaszolni, 
de tagadhatlan hogy a nevelésnek is 
nagy szerep jut itt, különös n az el
kényeztető nevelésnek

\  »jó« szülők a kedves kis ven
déget óvják még a szellőtől is - K i  
nem vinnék a szabadba a világ minden 
kincséért sem. holott a testi edzést már 
a csecsemő korban meg lehet kezdeni 
Hogy is teljesedhetik be igy e köz
mondás *Mens sana in corporesano « 
A testtel együtt nyomorult lesz a lé 
lek is —

De még más is fordul elő. T ud
juk. hogy a gyermek amit meglát, kí

vánja Addig sir érte, mig azt a bizo
nyos dolgot nem bírja Ez aztán is
métlődik, s a szülök csakhogy meg ne 
szomoritsák a kis emberkét, teljesitik 
annak minden óhaját Adnak neki éte
lükből (habár az nem is neki való), 
nem engedik szabadon mászkálni, mert 
megüthetné magát. stb. Ilyenkor áll elő 
aztán azon szomorú eset, mely külö
nösen az úri osztálynál nem ritkaság, 
hogy a mindentől megóvni akaró sze 
retetök palást a alatt lassankint meg
mérgezik őt, s midőn 8-10 éves lesz, 
ott áll előttük az elkényeztetett neve
lés — megtestesülve. Ez ellen hiába 
akarnának ezután küzdeni. Már késő! 
A gyerm ek követelő, számitó, daczos, 
feleselő, irigy, könnyen haragra lobbanó 
leend. Szóval együtt növekedik a be
oltott bűn is. s mi lesz az eredmény? 
Öregségükre keservesen siratják meg 
az elhibázott lépést, s rettegve tekin
tenek gyermekük jövője elé Az ily 
elkényeztetett gyermek egézsége mind
inkább aláhanyathk. Kedvét veszíti 
minden komoly foglalkozás iránt, m ert 
tán nem áll módjában az a kényelem, 
amihez szokva volt Megárt neki min
den, s rövid idő alatt legördül a füg
göny . . . .  s az első felvonás befeje
ződik . . .  a sirhalmo". túl megtalálja 
azt a boldogságot, mely számára a föl
dön nem létezett.

Horváti) {{vula 
(Vége kő?.)

h í r e  h .

BetÖreS a „Muraközi Takarék- 
pénztárba. ‘ F. hó 22—28 éjjel, valószínűleg 
helybe i betörő urak, oly tervszerűen tör
tek be a főutezán íekvő Muraközi Takarék- 
pénztó. helyiségébe, hogy a fővárosi enemü 
bandáknak is becsületére vált volna. Ugyanis 
a tolvajok a szomszédház udvarából a ház 
fedelén át létrákon s köteleken a takarék- 
pénztár udvarába jutottak, itt szurok segit-

j Bégével az ablakokat nesztelenül betörték a 
I felnyitották, előbb azonban a folyosón lakó 

takarékpénztári szolga azobaajtaját kőtéllel 
erősen bekötözték. A tolvajok az ablakon 
keresztül a tanácskozási szobába másztak 

i be, innét azonban tovább nem mehettek; a 
pénztár helyiségébe szolgáló vasajtót ugyanis 
nem tudván kinyifani, a kályhát kezdték 
bontogatni, azonban siker nélkül. Kérdés, 
mit csináltak volna a talba beépitett nagy 
Wertheim-féle pénztárral, ha a pénztár szo
bába behatolhattak volna ? A tolvajokat kü 
lőnben valószínűleg a házban lakó, későn 
hazatérőflkereskedök ugrasztották el, hogy 
felhagytak a további kísérlettől. Az egyik 
lakó á l l í t á s a  s z e r é n t  a h á z  
közelében egy részegnek látszó ember feküdt, 
kit a bandához tartozónak vélnek. A betö
rők fáradságát ezúttal nem koronázta siker. 
A préda egy irodai kabát volt, melyet a taka
rékpénztári könyvelő tartoga tott a tanács
kozási szobában.

—  A SZÍ -Honái hírneves 22-i vásár
nak az idén kedvezett az idő- Volt is láto
gatója elég- A kocsik szakadatlanul közle
kedtek a vásárt megelőző egész éjjel. A va
súton is sokan jöttek Olaszországból, Erdély
ből, az alföldről s Magyarország más részéből

I s vették a muraközi lovakat.
[ — • Hangszer-ipar Muraközben.

Egy alsó-domborui válalkozó Iákos azzal fog
lalkozik. hogy a kijátszott, összetörött hege
dűket, brácsákat s bőgőket megvásárolja, 
azokat kijavítja s eladja. Az illető. Fischel 
F. Csáktornyái könyvkereskedését is meg 

I b í z t a  a z  e i  á r u s í t á s s a l  
Vásárlás is történt már. Aki olcsón, jó hege
dűhöz akar jutni, nézze mey; a könyvkeres
kedésben levő hegedűket s vásároljon.

—  Színészeink m. szerdán lejátszván 
a bérleti- s juta lom játékokat, eltávoztak 
Csáktornyáról. A múlt héten következő szín
darabok kerültek e lő : vasárnap a ,Vadga 
larnb1. Hírneves uj eredeti népszínmű 3 ielv. 
Irta : (»erő Károly ; hétfőn az .Arany pók‘ 
vagy egy kis hazugság kénytelenségből1. Leg
újabb hírneves bohózat 4 felv. Irta* Schön- 
tan Ferencz. Ford. Benedek G yula; kedden 
Monory Sándor jutalmául adatott ,Bánk bán1. 
Dráma 5 felv. Irta : Katona József; szerdán 
búcsúzásul és Mátray'Kálmán jutalmául adatott 
a .Szerelem vadrózsái1. Eredeti bohózat 3 
felv. Irta: Láng Móricz; „Jeruzsálem vég -
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A sajtóhibákról

Ezek ellen nincsen méreg e világon. 
Mig emberek lesznek a betűszedők, a revi
deálok és a korrektorok, addig ez megma 
rád — kiirthatlannak.

Mert ezt még a „Zacher!in“-féle szer 
sem irtja ki, pedig ez minden tekintetben 
kitűnő rovarpusztitó szernek bizonyult . an
nak kell lennie, ha a feltaláló 100 aranyat 
igér jutalmul annak, ki hathatós mérge hasz
nálata után egy poloskát talál.

A sajtó philloxerái ellen nincsen sem
miféle szer sem, nem használ ez ellen sem
miféle amerikai módszer sem, hiába minden 
próbálgatás.

A szöllő philloxerát meg lehet ölni nagy 
fáradsággal, a sajtóét nem ! Mindazonáltal a 
sajtó philloxerája nem okoz o’y nagy kárt, 
mint a szőllőéi legföllehb a poétának és a 
zsurnalisztának egy kis boszantást szerez.

írtak is ám a poéták már sokféle éne
ket a sajtóhibákról, megénekelte ezeket már 
Thaly Kálmán is, de mind haszontalan. a 
gajtóhibák megmaradtak s szaporodnak nap 
ról-oapra.

Guttenberg főikent papjai, a betűszedők 
gyakran csinálnak szándékosan is sajtóhibá
kat, amikor egy-egy csattanós elezet süthet
nek ki gyakran azonban egész ártatlanul 
csináljak a baklövéseket.

Igen ébernek kell lenni a korrektornak, 
ha sajtóhibátlan müvet akar kezei közül 
kibocsátani, mert a sajtóhiba a legnagyobb 
figyelem mellett is becsúszik. Hisz ki nézne 
pl véletlenöl egy-egy betűt, mely magában 
véve csekélység ugyan, de mégn elégséges 
arra, hogy a poétáknak és zsurnalisztáknak 
boszankodást, a közönségnek pedig derült 
perezeket szerezz«*

Gelléri Mihály könyvnyomdász nagy 
szorgalommal gyűjti össze minden egyes le
folyt óv érdekesebb sajtóhibáit. Az érdekes 
gyűjteményből fölemlítek egynéhányat, me
lyek, mint a gyűjtő mondja,— jóízű kaczajt 
vagy mosolyt okoznak mely telér egy ba
rátságos képviselőházi derültséggel

Móri bizony nem kicsiség az, amit 
egy tővárosi lap „Báli tudósítások14 rzimü 
lovaiéban olvashatni : „A terem fényesen 
volt díszítve, a plafondról függő négy óriási 
„s u s z t e ru hintett ragyogást az alant 
nyüzsgő tömegre-*

Égj »I« betiiuek »s*-re való átválto
zása, milyen kényelmetlen helyzetbe hozta 
derék mesteren béreinket.

A »Pesti Hírlap« „országostobája" czi- 
mü tározójában olvasható, hogy Deák Fe
renc/ egv helyen éjjel „m e g h a 1 1“ s más
nap reggel tova utazott Balaton Füredre."

Bizony bajosan utazott volna tova, ha 
ghalt volna, alighanem csak meghált!

Ugyan e lap rövidhírei között lehel olvasni 
a következőket;

A Balaton hömérséke április hóban el
érte a „18—20 frtot is" Pompás hőmérő 
lehet az, mely irtokkal mutatja a fokokat.

A kiállítás tartama alatt megjelent la
pok bővelkednek ám sok sajtóhibában ! így  
egyik napilap a tény észmarha-ki állításról 
szóló jelentésében igy ir : »Megemlítjük még, 
mint ritkaságokat, gróf Szapáry Gyula gyö
nyört „ t e t e m e i t "  melyek még nincse
nek teljesen kihizlalva.*

Hiába, akinek pechje és tehene van, 
az ki van téve annak a veszélynek, hogy 
tetemét dicsérik meg tehene helyett. így 
járt Szapáry is.

Hogy mennyit képes változtatni vala
minek értelmén csak egy betű is, mutatja a 
„Budapesti Hírlap11 egy gondolatczikklusának 
bevezt tése, mely igy hangzik : ,Lapunk egy 
barátjától vesszük a t  alábbi sorokat, m ely
nek mmdenike e g f " Y  közmondásszerü

,g a z s á g o t‘ tartalmaz1. Tessék velős igaz
ságot írni ha a sajtókobold elkereszteli azo- 

' kát gazságnak.
llol itt az igazság? Nincs igazam? ... 

Ugylátom, hogy te kedves olvasó addig nem 
mosolygód el magadat, mig el nem mondom 
egyik napilapnak érdekes táviratát, mely 
igy hangzik : .Az olasz ,Commerciali di Mi
lano1 bank helyiségeit ma éjjel feltörték s 
onnan 3.879.000 ,1 i b á t‘ loptak el.*

Találunk olykor olyan sajtóhibákat is, 
melyeknek egy kissé pikáns izök van, de 
tudva azt, hogy a hiba a véletlen szülemé
nye nem szégyenljük el magunkat hanem 
inkább jóízűen mosolygunk

Elmondok egy ilyent zárjelben, hanem 
kérem ne nevessenek és ne mondják el sen
kinek. — (Egv színházi kritikus egyik fővá
rosi lapban Tihanyiról igy ir: ,Tihanyi a vén 
huszárkáplár szerepében . k ö r ű i m e t -  
s z e t t 1 alak volt, törühnetszett helyett.)

Komócsy Józsefet szép titulussal illette a 
sajiohiba mikor egyik lap ezeket irta: ,Ko- 
mócsy József jeles ,i v ó n k‘ tegnap Mis- 
kclczra utazott.1

Azóta barátai mindig jeles ,ivónak* ne
vezik a jeles irót.

Thaly Kálmán költővel történt meg azaz 
eset. hogy egyik balladájában vádló helyett 
,v a d l ó 1 lett szedve é s  bomladoz a sereg 
helyett „ b o l o n d o z  a s e r e g /  

Mondhatom, nagyszerű hatás i 
Rózsavö’gyi egyik hirdetését igy szedte 

ki a szedő, kihagyva minden interpunkeziót: 
„Halkan esd a csendes éjben 25 krért 
Ide temessetek zongorára két hegedűvel. 
Ezt a kerekerdöt járom én négykézre stb. 
Ha már említek sajtóhibát a hirdeté

sekből, nem hagyhatom szó nélkül Én 
Csillag Anna kisasszony egyik hirdetését, 
melyet szintén Gelléri Mihály ur födözótt 
fel. ,Én hajkenöcsét már két hónap óta 
használom és azóta 10 cmter hosszú baju 
szóm nőtt, miért is kötelességemnek tartom 
azt mindenkinek ajánlani. Mély tisztelettel 
Greiner Amália ok i .  t a n í t ó n ő .

Itt azonban nem a szedőt hanem az Ok
leveles tanítónő követte el a sajtóhibát. ... 
Azonban az sebaj, Én Csillag Anna kisasz« 
szony hajkenőcsén ez nem változtat semmit, 
azért az megmarad, ami volt. Megtörténik, 
hogy a sajtóhiba gyászjelentés olvasása köz
ben is mosolyt csal ajkunkra. Pl. „A boldo
gulnak földi maradványait f. hó 9-én fogják 
a kerepesi temetőbe ,ö k ö r‘ nyugalomra 
kisérni.

A lap tördelése alkalmával is csúszik 
be olykor egy egy hiba. Például egyik napi
lap ismert naptári rovatában igy volt eltör- 
delve a szedés :

,M i n i s z t e r e l n ö k 1 kel 6 óra 31 
perczkor d e. nyugszik 10 óra 34 perczkor 
este. —

,H o ld : ‘ fogad minden pénteken d e 
1 0 .1 2-ig a miniszterelnöki palotában
Budán.1

Rósz tördelés folytán jutottak be az uj • 
pesti asztalosok a főrendi házba, miután 
meghivattak :

,Az újpesti asztalosok sérelmesnek ta
lálják a bútoroknak festékkel való bemázo- 
lását. minek folytán azonnal királyi meghí
vót nyertek a főrendiházba.1

Sajátságos* hogy a betűszedő, ha egy jól 
elsült, de ártatlan sajtóhibának lesz mosoha- 
apja, büszke reá! Ha még nem követett el 
sajtóhibát, akkor is büszke; épugy mint az 
egyszeri zsidó, ki büszke volt mert zsidó. 
Midőn kérdezték tőle. hogy mért épen azért 
büszke feleié még büszkében: ,Mert hn nem 
lennék büszke, akkor is zsidó lennék I

Nincs igaza ?
És nincs a szedőnek igaza, ki büszk® 

lehet, ha egy-egy ártatlan sajtóhibával a 
nagy közönséget megnevettette és büszke le
het, ha még nem csinált sajtóhibát 1

Hanem, hogy aki nem csinált még, ha 
az Isten élteti, fog csinálni — arra mérget 
mernék venni l

H U L L Á M .



pusztulása.*- Mulattató saomoru bohózat 1 
felv. Irta egy nagy hírrel tiró  ismeretlen.

—  M eggyuladt t. hó 23-án a Csák
tornyái urad. tisztartói lakhoz tartozó istá
iéban a szaima. A tűzlármára megjelent 
urad. cselédség és a tűzoltóság csakhamar 
megfékezték a romboló elemet, mely ezúttal 
üres lévén a az^napadlás. nagyobb kárt 
nem okozott. Egy borjut félig megfuladva, 
de jókor, kihúztak az istálóból; a megper
zselt állat a kelló segélynyújtás után. csak
hamar lábra állott. Egyéb baj nem történt-

—  Szerencsétlenül járt egy Csák
tornyái pénzügyőr a napokban. Ugyanis 
szénát szállitván egy egylovas szekéren, 
feldőlt s lábat törte.

—  Felhívás a gyermekjáték tárgyak 
hazai készítőihez! A nagy-kanizsai .Kisded- 
nevelö-Egyesület* í. évi augusztus 15 tői szept- 
15 itr Arany-János utezai óvodájában Gyer- 
mekjátektárgy kiállítást rendez a hazai ipar 
előmozdítása szempontjából s azért csakis a 
hazában készült tárgyak fogadtatnak el. 
Ennélfogva lelhivatnak, a hazai gyárosok, 
készítők és bizományosok, hogy az altalok 
előállított vagy nálok bizománybán levő 
gyermekjáték tárgyakat legfeljebb julius 
végéig bérmentve megküldeni szíveskedje
nek ! Bátorfi Lajos egyesületi titkár. Vidor 
Samuné sz. Gelsei Gutmann Hedvig egyesü
leti ra. elnök.

—  Szerencsétlenül járt f. hó 24-én 
Légrádon egy 9 éves gyermek, ki a Dráva- 
ág hidjáról oly szerencsétlenül esett a vízbe, 
hogy azonnal meghalt. Állítólag a fejét sér
tette meg. A szerencsétlenül járt gyermek 
a JAmbor-léle családhoz tartozott s szeren- 
csdlensége szüleinek nagy fájdalmat okozott.

—  Eltörte egy oláh czigány saját
gyermekének lábát Légrádon f. hó 24-ón, 
állítólag véletlenségből. A czigányt vétkes 
vigyázatlanság czimén elfogták s a légrádi 
városházára kísérték.

—  Méz, torma és a tüdővész
Mint méhész illő kötelességemnek tartom a 
méz gyógyhatásáról néhány sort közrebo
csátani, Ugyanis Vasmegye Egykázhollóson 
máig is élő Janzsó György, községi kanász 
két évnél tovább köhögött és csúnya un
dorító kiköpései voltak : amit csak ajánlót 
tak neki, mindent próbált, de semmi sem 
használt, a lolyton fojtó köhögéstől az ereje 
is már gyöngii'ni kezdett, mig végre egy öreg 
asszouy reszelt tormával mézet ajánlott neki.

keverje össze a mézet tormával egy kis 
bögrébe, ebből reggel egy kanál fejjel vegyen 
be, este lefekvéskor szintén egy kanálfejjel, 
ha az nem használ, úgy már semmi sem 
fog segíteni kökögósén. Janzsó György hí
ven követte a jó tanácsot, rendesen htsz- 
nálta a mézes tormát, rövid idő alatt el
múltak fájó köhögései és még máig is makk- 
egószségü, hatvanas éveket taposó öreg em
ber. Csak ennyit kívántam köztudomású 
hozni a közjóért- (Méhészeti Lapok.)

—  Szerencsétlenség. Szent-Gott- 
hárdi levelezőnk írja: .A Magyar nyűgöt' 
vasútSzt-Gotthard-Rsatmihályi vonaláu Lahm 
patakon eddig volt f&hid vasszerkezetűvel 
cseréltetett ki Eaen vasszerkezetű híd a 
faszerkezetűhid mellett állíttatott össze. Midőn 
ez kész volt, a fahidat helyéből vasgurulyá- 
kon kellő távolságra tovamozditották. S m i
dőn már ez a vaspálya megfelelő vonalán 
az ellenfalakra reáhelyezve volt, követke
zett ennek emelőgépekkel a kellő színvo
nalba való felemelése. Hogy miként folyi 
ez, erről itt felesleges beszélni, elég ha azf 
megmondjuk, hogy az rendesen, óvintéz
kedések megtétele és az erre nézve fennálló 
életbiztonsági rendszabályok pontos betar
tása mellett történt. Számosán voltak a híd 
körül foglalkozva, ki lent, ki fent, a hogy 
azt az ily  árszerkezetnek helyreállítása 
megkívánja. A munkások működési helyűkre 
nézve helyesen voltak vezényelve, amennyi
ben nekik az eshető minden veszélytől le
hetőleg menekülni az alkalom — a helyes 
nmnkavezetés és hely kijelölés által meg 
volt adva. Tóth István pályafelvigyázó a 
hídnak keleti oldalánál a régi hid mellett 
egy gerendán üit, kinek feladata az volt 
hogy az uj hid emelése által származó hé 
zagot szelepekkel alárakja. Folyó hó 13-án 
délutáD 3 óra lehetett midőn a hid feleme
lése mind két parton mintegy 26 cm.-nyi 
magasságig eszközöltetett, az emelő csigák 
működni már megszűntek, s az utolsó eme- 
léshézags is szelepekkel már »kirakatott s 
igy lényegében fel nem lógható okból ez 
idölájban az egész vashidszerkezet mozogni 
kezdeti, s északi irányba rózsutosan lassan 
a mennyire a 25 cm.-nyi magasság megen
gedte ... alább szállt. Imént említett Tóth 
István pálya felvigyázó - -  bár a hid moz
gása nem mellette, hanem a túlsó parton 
indult meg, s bár az ezt észrevevö munká
sok félre ugrálva — kiabáltak, s mén ;kü- 
lésre intettek a munkásokat, s ha bár egy
szerű odább vagy félreugrása — ideje korán 
... elegendő lett volna megmenteni öt a ve-
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szélytöl — mindamellett, tán a vigyázatra 
intést a nagy szélzugásban nem hallotta 
— helyén ülve maradt: minek következté
ben jelentékeny sérülést szenvedett. A többi 
munkás — bár tán veszélyesebb helyen 
voltak, mint ő, menekült- Ugyanis a vas 
szerkezetühid alább szállása áltál kiszorított- 
és a hid tovacsuszamlása által odább tolt 
falemezek a kőzellevö íahidhoz és oly sze 
rencsétien helyzetbe csúsztatták, hogy ez 
utóbbiak t. i a falemezek, támogatva í z ott 
levő gerendavégével, a test azon részét, 
melyet i yen helyen még a maga tisztessé
ges nevén sem igen szoktunk említeni 
a végbélyig felkonczolták. Tóth István Gráczba 
szállíttatott— s ott meg is halt. B I

—  Meghívó A perlaki t á r s a s k ö r  
saját könyvtára javára t. évi junius hó 6 án 
Óitokon, tánczczal összekötött nyári mulat
ságot rendez — Belépti dij: személyenkén1 
50 kr. — Kezdete d u 4 órakor- — Kedve 
zötlen idő eseten a kör helyiségében min’ 
denesetre megtartatik. — Felülfizetések az 
üdvös czél 'ekintetéből köszönettel fogad
tatnak s hirlapilag nyugtáztatnak.

—  A Muraközi tanítókor közgyű
lése f. hó 27-én tartatott meg Rácz-Kanizsán. 
Megjelent azon mintegy 40—45 murakiuí 
tanító. A tanítókor! megtisztelték megjelené
sükkel. mint vendégek: Molnár Etek ügyvédi 
a kör t. elnöke, Mataszovits István stridói 
és Vugrincsics Bódi cserencsóczi plébános 
Gráhovecz András m.- szerdahelyi orvos 
Murkovics Márkus Dobossy Orlay vend
vidéki tanítók s mások. A gyűlés minden 
tekintetben sikerültnek mondható. 10 órakor 
Mataszovits István plébános ur misét mon
dott. melyen a fiatalabb tanítók énekeltek. 
M ise után a tanítóság a nemzeti színű 
zászlóval feldíszített áll. iskolába ment 
gyűlésre, ahol tarczklövésekkel fogadtattak. 
1) A gyűlést Jeney Gusztáv körelnök nyi
totta meg, üdvözölvén a vendégeket s a kör 
tagjait, 2) Molnár Elek ügyvéd ur, t. elnök 
megköszönvén a megemlékezést, konstatálni 
kéri jegyzőkönyvileg, hogy Mataszovícs Ist
ván plébános ur á'tat megtartott magyar misén 
a kör tagjai megjelentek. 3i Mataszovícs 
plébános ur mint az esperes ur megbízottja, 
az egyház nevében üdvözli agv ülést. 4) Elnök 
a kör múlt évi történetéből említ fel adato
kat. 5) Alszeghy ur az Eötvös-Map. Belány' 
ur a tanítói árvaházalap javára eszközölt 
gyűjtésről, Folyás ur a pénztár állásáról, 
Rhédey ur a számadások megvizsgálásáról 
tett jelentést. 6) Gerencsér ur; A felnőttek

oktatása és a magyar beszéd elsajátításáról 
értekezett. A tárgyhoz szólották : Miskolczy 
Malisza. Molnár E ek és Margitéi urak. 7) 
Az olvasókönyvek használatáról Grézló ur 
értekezett. A tárgyhoz szólották; Greskovics 
és Miskolczv urak. 8) A reáltárgyak tanítása 
a nem magyarajku iskolában czimü tételről 
Kováts ur értekezett. Hozzászólottak: Malisza 
Molnár, Alszeghy urak és mátok 6) A jövő 
évi gyűlés helye Wedeliczben lett megálla
pítva, 10) Indítványokat tettek Kovátg és 
Belányi urak. Belányi ur a gyűlés folyama 
alatt a tanítói ái vaházaJapra gyűjtést esz
közölt, mely mintegy 18 irtot eredményezett 
A gyűlésnek dél után 1 órakor történt 
befejezését t a r a c z k l ö v é s e k k e l  jelezték 
A gyűlés után Kozma úr ráczkanizsai 
vendéglőjében gyűllek össze a tanítóság sa  
vendégek, a hol többen sikerült felköszöntés 
■el fűszerezték a jó ebédet. Délután a 
fiatalé tánezra perdültek. A ráczkanizsai 
gyűlés általában tanulságos volt és minden
kire jó benyomást tett. Kár- hogy sok tanító 
hiányzott, államiak is, felekezetiek is, mert 
a községek megtagadták a fuvart és napidi
jat, követvén az állam gazdálkodó rendszerét.

Hibaiqazitas A múlt számban 
közlött Zrínyi Adámféle okmány keltének év- 
száma 1685 helyett hibásan lett 1785-nek 
szedve, mit, egves apróbb hibák figyelmen 
kivül hagyásával most igazítunk helyre- 
noha talán arra sem volt nagy szükség.

— Eljegw.es. Neumann Albert 
Csáktornyái kereskedő eljegyezte Benedikt 
Friderika k. a., Benedikt Ede Csáktor
nyái kereskedő kedves leányát. Sok sze
rencsét a kötendő frigyhez !

—  A múlt hetivásáron Csáktornyán 
egy vui-gzt.-györgyj földmívesnek saját 
lova kirúgta a szemét, mely azonnal 
kifolyt. A szerencsétlen agyrázkódást is 
szenvedvén, azounal ősszerogyott s orvosi 
segélyt vett igénybe.

— Bartos Béla fogorvos ur ügyes
ségét vidékünkön számosán veszik igénybe, 
azért elhatározta, hogy még néhány 
napig Csáktornyán marad.

—  Figyelmeztetjük lapunk t. 
olvasóit az ösmert Radeini savam ukut 
gyógytürdő mai hirdetésére.

Navuk od pravic Magjarske države

S l o b o š č i n a  m e š t r i j e .

Za negdtónjih vremenah su mestri 
poj edinih vratih meátrije po varoSih cehe 
činili, te nigdo neje smel samostalno 
tirati meštrije, dok ne je bil med l.ot- 
nge ceha prijet, pak zvan kotrigov ceha 
drugi nesu mogli mešterske robe tržiti. 
\ u ceh sam pak se je težko, iz velikom 
brigom dohadjalo. te je  vnogomu obve 
zanju podvržen bil navlastito početni 
mester. Medtim je novice vreme po 
kazalo pravičnost, da kak vsemu, tak 
je i slobodnoj meMriji vtecanje najbolje 
razvijanje i razSirenje ter obstanek 
cehovskoga reda obstavilo i namesto 
njega postavilo načelo slobodne meStrije. 
Iz toga načela izhadja i magjarski 
zakon, L»jega su poglavita odlučenja 
sledeča.

a) N aprostoru magjarske koruno- 
vine dopuščeno je vakomu punoletnomu 
inužkomn i ženskoj jednako kojegod 
vrati meUrije, pridem se i trgovina razme. 
gde god samostalno tirati pak jo* i 
malo letni, koji su njvršili 18-to leto, 
moreju s dopu*čenjem otca. tutora i 
popilske oblasti tirati mestriju. Gdo 
oče samostalno meštriju tirati, (poslov
a t i ,  tacun odpreti) dužen je svoju 
volju gledeč na to prijaviti mešterskoj 
oblasti, koja na to  ru  vremenu od tri 
dana izda svedočanstvo. MeHersku ob- 
oblast čini vu malih i velikih občinah 
politički sudec, vu varanu s uredjenim 
magisratom varoško zastupstvo, dotično 
načelnik.

b) Meitriju more vsaki i vu vek*ih 
poslovuic&h tirati, pa< jedna te ista 
P«r*ona more yeč v rs th  me trije tirati,

me ter slobodno trži gde god hoče svoje 
zgotovine a cenu njim po volji more 
postaviti. Me-terska oblast medtim ima 
pravo postaviti cenu poslužnikov i na 
službu občinstva stoječih perlon i voznih 
sredstvali

c) Vsaki samostalen me!ter more 
držati navučnike i pomočnike Za na- 
vu nika more se samo takov v eti, koji 
je 12-to leto navrdl, te je  navuk pučke 
»kole zvršil, črez kuliko pak vremena 
i pod koj; mi pogodbami bi, imal koji 
navučnik pri stanovitom gospodaru ostati 
more se s kontraktom pogoditi i obvezati. 
Gda se navr&i vreme navučnoga obveza 
sja, onda mu mešterski gospodar izda 
svedočanstvo od toga, črez koje vreme 
se je pri njem zadržaval, vu kojoj meri 
si je  prisvojil znanje mestrije i kak se 
je zadržaval i navučnik postaje s tim 
detič

d) Zakon dopušča, da oni samo- 
stalni meštri, koji vu jednoj ili vu več 
občinah jeduu te istu ali makar različne 
meštrijn Uraju, morejo meštersku zadruga 
načiniti, k takvomu pristupljenju medtim 
neje moči nikoga obvezno prisiliti. Me.š 
terske zadruge imaju oblast med mešter- 
skimi gospodari i njihovimi pomočniki 
opaže na znemirenja i pravdene posle 
izravnati po izmiriteljnom zastupničtvu, 
koje se iz jednakoga broja melterskih 
gospodarov i njihovih pomočnikov zestavi.

e) Tvornična ili fabrikálna mefttrija 
zove se ona fela meštrije, gde fabrika 
kakvu me&tersku robu iliti zgotovinu 
zgotavlja. Pod rečjom tvorni ali fab
rika se opet razme mesto i zestan, gde 
se 8tanovifa fela mešterske robe na ve
liko i s pomočjora stroja ili m&Šina 
prigotavlja Tvorničar ili fabrikant je 
vlastnik tvornice, koji s velikim kapitalom

gospodari te si je  za vodjenje takvoga 
posla viöiéu znanost prisvojil, težaki 
tvornice su pak oni, koji za odred jenu 
njim piaéu vu tvornici posluju pri 
zgotavljanju mešterske robe.

Nikak se nedopušča vu tvornicah 
za posel vzimati detcu izpod 10 togi 
leta, a starifiu od 20 let, no od 12 leta 
□ilajšu pak s dopustujem  mešterske oblast 
i to onda samo, da pri takvom poslu 
zanemanju školski navuk.

Gospodarstvo,
Hasén soli. Ako je tko imel kado 

priliku paziti na krmu, sigurno se je 
esvedočil, da najbolši gazdi nepoznaju 
basna, kojoga sol uaSoj marhi nosi.

A li i vd tora pogledu su razlike.
Bogateli gospodar, koj bolje pozna, 

marbu, je r ima priliku prepoznati, ne- 
prepusti tak gusto marhi sol davati kak 
slabeči gazda. Slabrši gazda prvič nežna, 
kakvoga basna donafia rol maršetu, 
drugoé špara s soljom. Ako takvoga 
gazdu zapitamo, zakaj ueda kravam soli, 
veli, da on ima druge izdatke, nemre 
peneze samo za sol vun dati.

Ako ovu reč premislimo „drugi 
izdatk iM, spazimo, da jedeu gazda proz 
nečesa nemre biti, do, im drugi spamet- 
neši gazda to isto za nepotrebno drži.

Na kakve sve nepotreboče daje 
vnogi gazda peneze, namesto da bi 
kupil s o l ,  k o j a  j e  marbi neob- 
bod nopotrebna. Več su zdavnja dokazali, 
kak je  sol potrebna domačoj marhi 

V u krvi, meeu maršeta je sol, 
koja podpomaže prekuhavanje hrane i 
žačuva zdravje i jakost maršeta.

D laka one marhe, koja sol dobi, je 
gladka, i takva marha ima navek bolžega

apetita, kak ona, ko ja ne dobi soli. Vu 
vodi gladne marhe je  navek menje soli, 
jer meso i krv vu se potegneju sol. Sol 
podpomaže kruž9nje krvi i prekuhavanje 
hrane. Zato divje životiuje, koje se s 
biliujem hraniju, takve biline ilfieju, 
koje sol vu sabi imaju. Doma oj živini 
je vu hrani ili posnb t eba sol dati.

Ako bi krma vu sebi zadržavala 
dosti chlornatriuma, onda nebi gazda 
moral sol za marim kupuvati.

Gospodarske okolnosti, nek oje vrsti 
krme, vnogiput škodiju marvinskoj hrani.

Kakvoča krme zavisi takaj od ko^oje 
i pospravljanja krme. Vu svakoj vrsti 
krmi ima chlornatriuma, ali malo. Vu 
sto funti sena 8 -l  lota, v deteli 8*5 
lotov, v zobni slami 7 1., v pšenjčui 
slami. 1*7 1., v ječmeni slami 3-6 L, vu 
zobi 0 3 1, vu grašcu 0 2, vu pšenici 
0, vu krumpiru 1 2 , vu repinim listju 
11* 1 lotov soli mora biti.

Bilinska sol zavisi takaj od zemlje, 
gde izraste. Na onoj zemlji, koja je slana 
i koja je blizu morja, navek za irživa ju  
biliue više soli, kak na onoj zemlji, koja 
je daleko od morja. Na bregih rastuč« 
biline imaju menje soli, kak na ravnoj 
zemlji raztuče.

Zato je treba domačim živinam sol 
jo š  izirn krme dati.

Druge svakojačke rude su vu dos- 
t ttnoj kolikoči vu krmi, sauio soli je  
malo.

Vu nekojoj krmi je vnogo kali soli, 
koja se s kuhiujskoin aoljom fletuo pre
tvori, zato je takaj treba viže soli da
vati marhi.

Pri hudi krmi vnogo pomaže sol. 
Napravi apetita i popravi krmu. Vnogo 
naravski nemremo od soli zahtevati, jer 
čisto pokvarjeuu krmu ni je moči s soljom



popraviti. Netečnu vodenu hrano, kak 
je na primer repa, moremo posiliti da 
ju marše lete prekuha.

Sol neöini samo želudcu dobro, 
nego nekoje živine se nerazplodijo ako 
nedobiju dosti soli. Kravam, koje se 
dugo negoniju davljeju sol, i zagoni se.

Kuliko soli je  treba marhi dati, to 
od svakojačkih okolnóstib zavisi, zavisi 
takaj od vrsti marhe, od kakvoče krme
1 od pitja.

Kaj se tivinab tiče, ovce potrebuju 
najviše soli, za njimi dojde marha a 
anda svinje; najmenje soli potrebuju 
konji.

Stare i mlade živine potrebuju več 
soli kak srednje.

Kakvoga basna dela sol pri marhi, 
to još nije dokazano.

Pri mleku nikaj nehaeni, akoprem 
neko j i ljudi velijo, da sol žedju zrokuje, 
zaradi česa marše vuogo vode pije iz 
koje se mleko napiavi, ali mleka uiti 
je više, niti je bol*e.

Sol najviše hasni tustoj marhi. Na 
meso nepostane /ivinče tusteše, nego na 
rnaiču. Samo preveč soli nesme se ši- 
vinčetu dati, jer onda gubi ua sebi mesa.

Kuliko soli je treba maibi dati, 
gledeč ua cilj, služi nam sledeče. Kravam 
je treba na den 15-30 gramov soli dat', 
teličom 10-25 gr., marhi za klati 45-80 
gr., konjem 10-20 gr., vuuastim ovcam
2 4 gr., ovcam za klanje 6-8 gr., svi
njam 12-18 g r ,

Na zadüje treba je sol takaj i 
k lomu meriti, kuliko pije živinče.

Vnogo soli žedju zrokuje, i onda, 
živinče čudaj vode pije. Čudaj vode 
kvari mar etu ž^ludca. Sprem tustoj 
marhi Dije smeti čudaj soli dati. Nasup- 
rot, ako živinče vuogo vode zadržava- i 
juču hranu dobi, o da mu moramo i vec 
soli dati, da hranu le e prikuha.

Najbolje je kamen soli pred marše 
deti, da si ga po velji liže.

Konjom se navadno vu opredelanom 
vremenu, na tjeden 1-2 put daje sol.

Izim soli tr tiju  več jedno par let 
prahe, koji prekuhavanje hrane podpo 
mažeju. Ali ti prahi nisu sigurni.

Neumereno vnogo soli, kak i svake 
druge hrane, naravski da škodi Nego 
malo več soli ne^kodi tak, kak da čisto 
nikaj nedajemo, je« je onda vu k rvi 
m&lo cblornatriuma, i živinče uikvoga 
basna nedonaša-

ZABAVA.
M a t i a š ,

grabunciaš dialc,
(Dalje.)

Izhod I I I .  Dva muži; Urastič i Bukvič 
i ovi prveši.

(Dva muži dojdu vu hižu, zgledavaju 
se pristupe odzad k igra.-em i kad Ma- 
tiaš zmirotn dobiva, čudiju sc*, i po prsab 
tučeju.)

Veselkovič. (Postavi na figuru i 
krikne) pet forinti!

Pisarovič. (Pestavi na figuru i 
krikne) deset forinti! (M atiaš obodvoje 
dobi.)

Hrastic. (vudri se v prša i mučeč 
Bukviču reče:) Glej, Glej, kume! kakve 
ti ljepe peneze ovi norci gube! (Vutom 
toga donese Hanzl jeden liter vina inu- 
iem i dene ua drugi stol.)

Bukvič. Nestnje nje drago, oésu 
hodili za nje foršpan.

Hrastič. Hodi kume sedemo si pit. 
(Sedeju k stolu.)

Bukvič. Jeli si videl, kak se igrajn?
Hrastič. J a  sem štimal, da je to 

Bog zna kak spametna igra; ar se je 
jako gospoda igraju, pak vidim, da bi 
se toga naši pastiri igrati sramuvali; 
ar k tomu čisto nikaj pameti né potrebno.

Bukvič. To ne veliki kunšt! meni 
se vidi, da ova igra je samo zato zmiš- 
ljena; da koji je srečen, more drugoga 
čisto opleniti.

Jugovič. Deset forinti na ovo figuru.
Hrastič. Vudri se v prša i rele:) 

Je j, jej, meni, deset ranjški na on fa- 
lačec papira.

Matiaš. Gospone! ja imam poldva- 
najst: kuliko vi?

Sol je dakle domačoj živini ne 
samo basnovita, nego i potrebna hrana.

Kaj Je novoga ?
—  Iz Legrada nam pižeju, da je

tam 24 ga o. m. jeduo 9 let staro dete 
iz mosta tak nesrečno opalo vu vodu, 
da je taki mrtvo postalo. Siromak si je 
glavu strahovito pobil. Dete je k Jam 
borov. j familiji spadale i roditelji se 
jako žalostiju za njega. — Nadalje iz 
Leg>ada nam pišeju jo*, da je tam 
jeden cigan svojemu sinu nogu potrl. 
Cigana su na varaške hiše odegnali 
zaradi nepazljivosti.

—  Od strele zatučen. Vu Szol- 
noku postal je 11. majuša po poldau 
veliki vihar i tuca. Bozsó látván varaáki 
zastopnik gazil je s dvanajstemi ljudmi 
zemlju na dvore, gda je najedenput 
strela med nje vudrila. Bozsó-a je po 
čelu vudrila i taki je vurarl. Pet jih 
je doli opalo i komaj su je k življenju 
spravili. Drugi su takaj omedleli, ali 
jim zato nikaj nije bilo.

— Dogodjaji jednoga šneidara*
Pred vnogo let živel je  vu Roboncu 
Steiner Leopold zvani šneiderski detič. 
Za kratko vreme odišel je iz Robonca 
i stupil je v jeden klo ter za fratra. Tu 
je marljivo pazil na klo*terske doktoré 
kak oni vračiju, i gda je  mislil, da več 
i on dosta doktorije zna, pobegel je vu 
Englezko vu London i tam se za dokto
ra vun dal. Priskrbel si je jednu dok- 
torsku diplomu, koju je bečka škola 
za Sleiner Leopolda izdala. Za kratko 
vreme se je oženil s jednom lepom 
mladom englezkom bogatom pucom i 
zdaval se po kiščanskih obredih. Za kratko 
vreme ostavil je žeDu i pobegel vu 
Indiju vu Bombey, i tam se opet za 
glasovitoga doktora dal vun, i ožeuil se 
po drugi put. Niti tu nije dugo ostal 
jer si je i drugu ženu ostavil, pobegel 
je vu Ausrialiu a od onud vu Ameriku, 
gde se je po tretji pat oženil. Pred 
par let d šel je  vu Kapuvar jeden 
dr. Steiner Leopold, tam se je  o/enil s 
jednom židovkoin po zidovskim obredu. 
T am  se jc spoznal s dr.-om H., koj 
je opazil, da je Steiner jako dober dok
tor i zato se ž njim spri’ateljil. Jedeu- 
put je Steiner pred prijatelom valuval 
da je on bil šneiderski detič, ali da ga 
je jedna bogata žena dala za doktora

Jugovič, pol deset
Matiaš. Anda dvadeset forinti sim.
Bukvič. Vidiš, vidiš kume! deset 

je postavil, pak je dvadeset zgubil pak 
si oš toga nikaj nedela.

Hrastič. Naj biti ti pak vezda 
foršpan plačati moral, bi se z mužom 
za krajcar trgal.

Pisarovič Petnajst forinti na ovo
figuru.

Bukvič. Viš, viš! pak je ven pet
najst ranjški tam postavil,

Hrastic. Muči, muči! jeli je dobi!
Matiaš. Poldvanajst!
Pisarovič Jedcnajst.
Matiaš. Trideset forinti sim.
Bukvič. Dobro ti je občiuja! i ov 

je trideset ranjški zgubil.
Ilrastič. Prav mu je ja  sem mu 

pred tremi dnevi moral dve petače banjke 
dati p:ejdi, kak mi jc ua moju inštan 
ciju dreketum napisal, i to ti ne bilo 
črnoga, kak za četiri prsta vu širini 
kak pravo, tak zdravo.

Bukvič. Ja j! jaj! Kume! da bi se 
| mi m iži o vakve igre igrali, bi nas pune 
; orsačac hiže bile.

Hrastič. Znaš li kume! da ti se 
: muhe lenko v pavučiuu loviju. a sršeni 
J pavučinu prederejn.

Bukvič. Bogme ti je to istina.
' Siromak mora na vsakom prelazu veznuti.

Matiaš, (stane se, zdigne kasu i 
Jugoviču reče:) Gospoue! vi ste 50 
forinti postavili, i zgubili. Ki bi si | 
razloga dal, pak za vreme prikratiti po 
malo postavlja], bi spam etuje bilo. Vi 
ste od vaših roditelov na velkc rnolbe 
prijatelov vaših včera komaj 200 forinti 
dobili, ove ste ovdi zaigrali, da nebude- 
te imeli krajcara. s kojem bi se odkupili, 
da vas nebi pes pogledal, neli to žalostno? 
Moja gospoda! ja sem zv&mi pošteno 
igral i pravično dobil, kak sami vidite 
okolo 550 forinti, mam da vsaki zmed

zežkolati. Potlam je Steiner postal 
kotarski doktor vu Borostyánkő. Onda 
mu je diploma i vu Szombathelyt! bila, 
Ali niti tu nije mira imel, odilel je vu 
Troppau,gda se je na njegvu nesreču za 
Schreinera dal zvati. Popravljanje imena 
vu diplomi bilo je pred poglavarstvom 
sumnjivo i zato su mu ju vu Bed 
poslali, odkud je došel odgovor, da 
diploma nije prava, nego fališna. Dr. 
Steincra su zato zaprli, ali je on i tu 
izkazal svoju mudrost, jer je iz rešta 
pobegel. Još ga nisu našli; dober bog 
zna, gde vrači betežnike?!

—  Med. hren i prsobol. Kakti 
čmelir za dužnost si držim nekaj od 
liasna meda priobčiti. Vu Egyhazhollósu 
(Vasm.) još vezda živuči Janzsó Gjura 
kanas je več duže kak dve leti kašljal 
i grdo pljuval, svakojačka vračtva je 
probal ali mu nikaj nije hasnilo. Na 
zadnje mu je jedna stara žena prepo- 
ručila ribanoga hrena s medom sako 
jutro i večer jednu Aliču nuter zeti 
Janzsó Gjura je to i včiuil i za kratko 
vreme odzdravil, i vezda je več vu 
Sestdesetom letu življenja svojega. Samo 
tuliko želim na znaDje dati.

—  Strela. Tóth Gjula Stanovnik 
iz Dörgicsa iiel je s četereini ljudmi

i 16. o. m. na polje. Najedenput se je  
zaoblačilo i veliki vihar postal. Strela 
je vudrila i Tóth Gjulu zatukla. Cetirim 
pajdašom nikaj nije bilo. — Na zapadnoj 
strani Vasvarmegjiji bil je ne zdavpja 
veliki vihar. Vu Felső-Eőru je strela 
dva ljudi vudrila, ali ne pogibeljno. 
Vu Alsó-Eöru je v jedno drevo, a vu 
Falsö Lőnu pak vu krčmu tresnula, ali 
velikoga kvara nije napravila.

-- Odlikovanje jeduoga selskoga 
birova. Jakob Ambrus iz Bradaclea 
(Hányadra.) koj je 40 let birov bil. i 
vutom vremenuslužbu marljivo zvršaval, 
dobil je od Nj. Veličanstva srebrnoga 
križa. K riža mu je s velikom paradom 
Pogány Gjura veliki komuš vu Hunyad- 
varmegjiji na prša pripičil. Od parade 
čitali smo sledeče Veliki-išpan do&el je
2. majuša po željezuici na buržukski 
štacion, gde ga je Borba sudec pozdravil * 1 * * * * * * * 
pred više stotin ljudi. Na pozdrav se 
je i-pan zahvalil, a onda su skupa išli , 
k buržukski notarijošiji, gde je bilo sve l 
s zelenimi granami i zastavami nakinčeno 
i tam je bil takaj stari birov, sprevod
en od vnogo svečenikov. Birov je s 

svojim materinskim jezikom po rumunj.

vas najzadnji krajcar je ovdi ostavil ja, 
hvala Bogu! pri takvem imetku jesem, 
da ljudske peneze navlastito po ovakovi 
nezrednosti zgubljene ne potrebujem vi ' 
ste spenezi hitali, kak da bi jezera 
dohodka imeli, i zato niste vredni po- 
miluvanje, nego bolje oni tam muži, 
koji celo Ijeto komaj tuliko zaslužiju I 
kuliko samo jeden zmed vas denes jednu 
vuru je zgubil, zato vam, slromaški ku- 
meki iz dobička mojega vu pomoč živ
ljenja vsakomu prikažujem stó ranjški 
morebit vi nje bolje precenjati znali bu- 

I dete, kak ova gospoda.
Hrastič. (Kada prime peneze veli:) 

Ponižno hvalim.
Bukvi . (Kada sto forinti debi, j 

reče:) Bog njim ljcpo plati, (obedva ruku 
kušneju i nazad se k stolu povrne.

Matiaš. Oveh drugeh 350 forinti j 
dam v Spital, na pomoč siromakov, koji 
pogibljeju od nevolje prež pomilovanja j 
oueh, koji noči prečaju; zdravju škode
i peneze morebit krivično spravljaju,
da je na ovakov način prež hasne zaig
rati moreju. Budim, da kaj ste zajeli i 
zapili, još platili ueste niti imate odkud- 
zato ja  vse zplatira . ..Kelner!

Izhod IX . 
llanzli prveši.

Hanzl. Nej zašafajo!
Matiaš. Donesi šest boteljah tokajera.
Matiaš. (Doklam Hanzl ide po vino 

govori:) Hočemo si ovoga dneva dobro 
vžitl najmre pak ja, koj sam tak jako 
srečen bil. (Hanzl donese butelje 
postavi ua stol, i Matiaš mu reče:) 
Vezda mi poveč kaj su ova gospoda i 
muži zatroiili, i kaj butelje koJaju? ja 
hoču vse platiti.

Hanzl. Tisti tokajer je ta nar
fineši: tist je  z Ogerskoga od svetiga
Tokaja, je dober ino fin, lega skusite je  
vsaka butelja po tri guldinerje.. tisto pa

ski pozdravil vel. komnša a i on mu 
je rumunj8ki odgovoril. Onda jc  bil 
zajtrek, a po zajtreku stopran prava 
parada. Družtvo je ifilo na dvor vu 
sence, gde je vicejašpri>t rumunjski 
govoril puku od nagrade vernosti, p® 
govoru bil je zaziv duha svetoga. Onda 
je napre stupil vel. komu« i posle neko
liko rečih, birovu križa na prša pripičil. 
Za toga su rnužari strelali a zvoni zvonóili. 
Na zadnje bil je obed i zabava. Veliki 
išpan odiPel je  stopram na večer, s pre- 
vodjen od vnogo puka na Hacion a 
szaszvaraška banda mu je igrala Rakócy 
i Kossuth mar9a. Stari vredni rumunjski 
birov je  1848. leta verno služil domovinu.

—  Kradja pošte Zadnji tjeden 
su obkrali poštarska kola, med Osekom 
i Nadicami. Kak su kola po putu išla, 
skočili su tri oboružani ljudi iz Sikarja, 
kočiša doli zeli, noge i ruke mu zvezali 
vu šumu ga odvlekli, i grozili mu se, da 
ga streliju, ako nebude miren. Na to so 
obkrali kola, vu kojih je 200-300 frti 
bilo. Na zadnje su kočiša dobro zbili. 
Žandari jim išče nisu na trag došli

— Bitka na hišnim krovu. Vu 
Chemnicu pripetil se je 11. o. m. v noči 
sledeči dogodjaj. Jeden nori človek, 
kojega su vu Spital šteli odpeljati, vušel 
je i na jednu pet stokov visoku bižu 
splazil. Na vnlici zbežalo se je vnogo 
ljudi, na koje je  nore črepa iz krova 
hital. Žandari su morali vatrogasce na 
pomoč zvati, koji su na krov splazili 
i ua norca pričeli špricati. Onda je 
išče huj*i postal, s obedvemi rukami je 
trgal črepa i na nje bital. Kad ga je 
več voda iz špricalke izmučila, oibe/.al 
je na susedni krov, zato su ga na neiz- 
mernoj višini lovili kakti divju zver. 
Dva tri vatrogasci su ga steli obkoliti 
s va/.mi, ali je to bilo težko vu krnici 
na mokrim krovu. Na zadnje su mu 
itak vuže na Vinjak hitili. Vatrogasci 
su ga pobrali čvrsto, zvezali i srečno 
doli spustili. Taj nesrečni lov trpel j® 
vi*e vur.

—  Mladi <panjolski kralj. K raljica 
Kristina porodila je 17. o. m popoldan 
vu Madridu sina Novorodjenca su 
taki skričnli za spaujolskoga kralja. Na 
krstu bude dobil Fernando-Alfonzo ime. 
Sannutus i ablegati, koji su skupljeui 
čekali rodjenje, veliko veselje su izkazali 
nad rodjenim mladim kraljem.

bude zvrglo (broji na prste) tri pa tri 
so Siest, pa tri su siedem pa tri so desjet 
pa tri no tri bo zvrglo pietnajst Kusilo 
osem no štierdiset no pet krajcerjev 
bu zvrglo sve skup štier no dvajset 
guldinarjov:

Hrastič. V rag mu je  kranjski 
materi, niti brojiti nežna.

Matiaš. Ovo imaš trideset forinti 
kaj je zvišega ober tvojéga računa naj 
tebi bude, da onomu dati mogel budeš 
ki te bolje računati navči.

Hanzl. J a  gospudl tistoga drobiša 
bom če zrajtal, an pa tista velka ra j
tinga močno gre, nebojo uec več za^a- 
fali? —

Matiaš. Nečem! plaCen si, odhadjaj!
Izhod V.

Matiaš. i prve*i prež Hanzlina.
Matiaš. Gospoda! vi ste jedno malo 

zamišljeni pustite to na stran, naj vam 
ovo za navuk bude, da težke trude i 
žulje vaše nigdar na pogibelj sreče 
nepostavljate, ar ona je nestalna, k tomu 
znate dobro, da ovaigra je prepovedaua 
zakaj anda ovu prepoved preker^ujete, 
ako se zapovedi delale budu, a nigdo 
nje obdr/aval nebudé, dapače oni. koji 
bi za obderžavanje skoznuvati morali,
sami takaj prekeršuvali, kakve se hasne 
občinskoga dobra imamo nadjati. Ali 
pustimo ova na stran! hočemo se s ovora 
kapljam razveseljiti, da zabimo na naše 
nevolje, i tečneše počivali budemo. Nam 
vsakomu jedna butelja, vam pak dvem 
kumeki, jedna vžite si i vi kaj dobra!

Obedva. Ljepo, ponižno zahvalimo.
Hrastič. To je još jedrno mužko

veselje, da toga ne, bi morali poparnuti.
(Dvugipot dalje.)

G LA D  FEREN CZ.
---------- o ----------



C 6 n a Ž i t k a :  Prenica 8 20 8 60
H ri 6 .5 0 -7 .2 5  Kuruza 6 25 6 30
Ječmen 6.-------7 ------ Zob 6.75 7.20

— L o t t e  r í j a .  Bud*pe3t 23 
mftjuSa, 1886.

Szerkesztő . HARGITAI JÓZSEF urednik.

C sa k is  ta r tó s  g y a p jú sz ö v e tb ő l e g y  
k ö z é p te r m e tű  férfi r észére

í jó  gyap jú szöve tbő l 4 í r t  ÍM> kr. 
Egv ő ltö z “tre ( jo b b  gyap jú szöve tbő l 8  ,, ,,
3  10 u iécer (finom gynpjuszövetbő l 10 ................

(legfin. gyapjúszövetből 12 fit 40 kr 
IT A Z Ó -P L U D E K  írbja 4. 5, 8. egész 12 írtig 
Legfin. öltözékeket, nadrág, felsőkabat és eső 
köpeuyszövetek tiiffel. Lódén, coinnm Kanímgar 
Cbeviot.Tricot női kendőket: tekeasztal posztókat 

perwient: dossinkot ajan l

AMUzt̂ i STIKÁRQFSKIJ. -  «b«6 ...
g y á r i  r a k t á r a  B r f i n b e n .  

M I M I K  p o s t íb é m e n te s e n  kü ldetnek . Mintalapok 
a sz abóm este r a ra k n ak  bé rm e n te tle n ü l küldetnek . 
10 ír ton  felü li u tá n v éte l kőldem éuyek  bé rm entve . 
Á llandóan tö b b  m in t 150,000 o. é. f r t  é rté k ű  ra k 
tá ro m  van . ennél fogva term észetes , hogy  nagy 
v ilagflzletem ben sok 1 egész 5 m éterny i posz tó -vé 
gek m a radnak , csak hogy ily  p osz tóvégeket k ény 
telen vagyok  jóval a készítési á ron  alu l tovább  
adni. M inden  józanu l gondolkodó em ber befogja 
lá tn i, . . .  hogy  e kis posztóvógekből m in tá k  nem 
k ü ldhe tők , m ive l néhány  száz m in ta  rendelésénél 
e végból m i sem  m a radna, ennélfogva te h a t  való
ságos szedelgéB h a  posstóke reskedési ezégekböl 
m in tá k a t h ird e tn ek , m e rt es esetekben  a m inták  
egész d a rabbó l és nem  végekből va lók , ily  e ljá 

rásná l a  sz án dékösm ere tes .

Megnem felelő posztóvégek ki 
cseréltetnek, vugy a pénz vissza 
küldetik .

LEV ELEZÉSÜ K  n a g y a r , ném et, cseh. len- I
gyei olasz  és fra u ez ia  nyelven fo g ad ta tn a k  el.
______________________  203 11...20,
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^1-1 Svietli biele zobe za krat’ie porabe.
l l s  Mt* t) r a. P o p p á  aromat. tiesto za zube. f|

° Zubove (naravne i umjetue) d rii zdrave i brani ih od boli. | §
= -  ■ Svaki komad zapada 35  nvč. 'M

P  ANATBERINSKA VODA ZA DSTA i
.*  {

D RA. J. G POPPÁ,
jg = |  c. kr, dvorskih zubar u Boču, 1. Bognergasse 2. nsutkava zubobolju. lieči bolest«
Sjjj s £ ne zazubioe čuva i čisti zube. brani od zle zaduhe- pomaže prohijanje zubih 
:'*« f  A 0tl djece, kao obrana proti difteriji. i neobhodno je nuždna pri piéu S?
:::Í3 _S rudnih vodah
i | |  Velika flaša po fr. 140, srednja po fr I manja sc* po 50 nvč. ~aa M

■ *'. 3 ® , sí Í
«- g; V e g e t a b i l n i  pr  a š  a k za zube čini zube posije kratke uporabe kao »

/> c_  jp  | snieg biele, bez da škodi istim. Skatuljioa po 63 nvč.
t Z  ~  A n a t h e r i n s k o t i e 1 1 o za zube najfinija zubna pasta, najbolja vr*t P t  
1 3 *  __ aa ugodnim mirisotn. za čiščenje, jačanje, uidržanje zubih i oditranjenje M  

:* . ' -  neug.idnog daha zubnog kamena. Ciena staklene kutijice tor. 1-22. p j
■ 2  £  P l o m b a  z a  z u b e  praktično i najsigurnije iredsivoA kojTm si može
,-"̂ 3 -S svatku sam suplje zube izpuniti. Kutijioa po tor. 1.

•— i n  S a p u  n o d  b i l j a ,  najugodnije i najbolje aredirvo proti zvjwrtncu, osi 
^  j bt pu isljetnim pjegam. mazuljoom. prisóom i zebnicom proti peruti u glavi i 

’ ^  bradi. kožnih bolestih i u obče proti svakoj nečistoči, »a istim sredstvom
1 j £  beče brz ( sigurno- Komad 30 nvč.

Umoljava se p. r. občinstvo, da se izrično zahtievaju kod kupovanja c. kr.
”  dvonkog zubara dra. Poppá preparati, i samo takovi neka se primaju, koj 
•  su sa mojom zafctitnom markom providjeni

j o j ________________ __  _ ___________________ ____ ______________
Može se DOBITI: Vu Č a k o v c u  vu Göncz Lajo;evoj apoteki, pri Strahiji, 

Mavrscs&k L. i Heinrich M. Vu P r i l o k u  vu Sipo&evoj apoteki Vu L e t e n j i  
vu Kaliwodaevoj apoteki. Vu M. S z o b o t i vu Bölesevoj apoteki. Vu L e n d a v i  
vu Kissevoj apoteki. Vu V. Kaniži vu Mandekovoj, Pragerovoj i Bellusevoj apoteki.
Vu Varaždinu vu Kussiovoj, Riede lovoj i Krfluterluhevoj apoteki. Vu L ud  b r e g u  i 
vu Kohnevoj apoteki. Vu Koprivnici vu Werhevoj apoteki. 366 1. 3
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Hamburgi kávé stb. árjegyzék-kivonat
m i \ G E H  A f O J I P ,  K ARKtRGRAV

ajánlják ő -=m ert o l c s ó  é s  v a l ó d i  Á r u ik a t  póstán, p o r t o m e n t e s e n ,  u t á n 
v é t ,  vagy az összeg e lő l e g e s  b e k ü ld é s e  mellett.

K á v é  5 klgr. 10 vámfontos zacskókban. Ar o ó.-ben
BAHIA, kellemes i z ü ........................... 2, 90 ARANYJÁVA, kiv. finom enyhe . 5. 10
RIO. finom erős . . . . . .  3, 30 JAVa , zöld erős delicat . . .  4. 95
SANTOS szapora zöld . . . .  3. 70 PORTORICO, zamatos erős . . 5. 26
CL’HA, zöld erős, briliáns . . .  4, JAVA, nagyszemü ig. fin. delic . 5. 87 
MOKKA GYÖNGY afr. valódi tüzes 3, 90 GYÖNGYKÁVE, legfin. zöld . . 6, 30 
DOMINGO, legfin, enyhe . . . 4, 65 PLANTAGE, zamatos briliáns . . 6, 20
CAMPINAS* igen íjd . bőfizetö . . 4. 85 MENADO, kiv. finom nemes . . 6 . 30
CEYLON, kékes zöld, erős. . . 4, 85 ARAB. MOCCA, kiv. nemes, tüzes 7. 20
Kedvelt kávé keverékek minden árban 2-4éle 5 klgr. ként CIIINA1 TEA díszes sze- 
ienezékben fél klgr. ként o. é. 70. 95. t. 15. 1, 70 , 2, 30. 2. 85. 3. 15 stb. hozzá 

csomagláshoz alkalmas 2 klgrnál kevesebb Téa 30 krral drágább (portó) 
JAMAlKAl-RUM valódi 4 liter bórmentve 4 20 , MA.TJES KERING bérraentve 5 klgr hordócska 2. 06 
(JAVIAR I a. bórmentve 2 klgr. 4, 15. TÁBLA RIZS 5 „ ként 1. 26

„ keveset sózva 4 klgr. 7. 50. 1 GYÖNGY SAGO bénnentesen 1.85
318 13... 18 Minden közvetlen Hamburgból, teljes árjegyzék ingyen és bérmeutve

—  ii mi i « i ^
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Legjobb minőségi x
Csépolajok, S z a p o n á ria  gyapjum osó-por. o
Szaponai ia-gyökér, paraffin kocsiként), zsák, ponyva stb. O

S z á v o s z t A 1 p h o n s, g
az orsz mag*. gazd. egyesület pártfogása alatt állá term én ym a g -  és bizományi üzletében ^

Budapest, V kér. Arany János-utcza ll. szám. 0
345 3 - 3 0
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Nyom. Fiscbel F u lo j*  laptuiajdonosuál Csáktornyán
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