
A wiftgyarorszrtgí néprajzi társa
sig  és a Muraköz.

A mull hónapban hazánk fővárosában
tudós társaság alakult Magyarországi 

néprajzi társaság czimen. Már előzőleg 
szélkiihlelelt a felhívás hazánk minden vi
dékére. A felhívást kitűnőségeink közül 
mintegy 2<K) an írták alá s az általános 
érdeklődés eredménye a néprajzi társaság 
megalakulása lett. K társaságnak már ala
kulása napján Aon tagja volt hazánk min
den vidékéről.

A néprajzi társaság czélja : a magyar 
birodalom és a történelmi Magyarország 
népeinek tanulmányozása s a kölcsönös 
megismerés alapján a haza népei közt a 
testvéries egyetértésnek és az együvé tar
tozás érzetének ápolása. E tanulmányok 
köre : a hazai népfajok eredete és alakú 
lása, fejlődése és vegviilése, állapota és vi
szonyai.. ethnikus jelleme és anthropologiai 
jellege, a néplélek és népélet nyilatkozatai 
és tárgyai. Ide tartoznak tehát : Hagyo
mány, monda, babona, szokások, életmód, 
foglalkozás, építkezés, berendezés, ruházat, 
zene, költészel, tánez, játék, népünnep, gon
dolkozásmód, tájszólás, közmondás, nép
mese, népdal, rege s a t.

A társaság tagjainak feladata: a fel

soroltak megfigyelése és feljegyzése, nép 
rajzi tanulmányok, kirándulások s az ered
mények tudományos értékesítése. \ társa
ság hazai ethnographiai múzeumot fog lé* 

; tesiteni, szakközlönyt és néprajzi müveket 
; fog kiülni, felolvasó és előadó üléseket és 
I vándorgyűléseket fog rendezni.

A társaságnak rendes tagjai évenkint 
!•» írt. tagsági dijat fizetnek, amiért a társa 
ság hivatalos közlönyét díjtalanul kapják.

A társaság szakosztályaiban minden 
hazai népfaj képviselve van, igy a mura
közi horvát is. A megalakult társaság Mu 
raközre nézve lapunk szerkesztőjét jelelte 
ki szakelőadónak.

Temérdek ki nem aknázott néprajzi 
kincs van vidékünkön. Ki kell bányászni 
e kincseket, hogy el ne vesszenek, hogy 
megmentessenek a tudomány és a jövő 
kor számára !

Tisztelettel kérjük azon erőket, akik e 
téren dolgozni tudnak és akarnak, misze
rint figyeljenek meg és Írjanak le mindent, 
ami a muraközi népre vonatkozik s küldjék 
he e lapok szerkesztőjéhez, aki feldolgozván s 
rendezvén az anyagot, közölni fogja lapunk 
bán s elküldi a társaság közlönyének a 
muraközi nép szokása, életmódja, foglalko
zása, építkezése, bútora, eszköze, ruházata, 
népünnepe, gondolkodásmódja, költészete,

közmondása, népdala, népmeséje s a t s a t. 
ide vonatkozó adatokat.

A tudomány érdekében bármily C3e 
kélynek látszó adat is érdekes és értékes, 
tehát bármily csekély feljegyzést is szive 
sen veszünk. Különösen Muraköz lelkész* 
és tanítói kara tehet e tekintetben a tudo
mánynak szolgálatot, mert a nép között 
élvén, leginkább van alkalma megfigyelni 
szokásait, gondolkozásmódját, foglalkozását 

I sat. s leírni népdalait, mondáit, meséit, köz
mondásait sat.

Lapunk t. olvasóinak íigyelmét pedig 
általában felhívjuk a néprajzi társaságra ! 
Lépjenek be tagokul ! Nekünk, a magyar 
birodalom népeinek nemcsak önmagunkat 
kell ismernünk, hanem egymást is. Eddig 
inkább csak a különbségeket éreztük, egy
más fogyatkozásait hánytorgattuk. Pedig ha 
jobban megismerkedünk egymással, bizo
nyára megszeretjük egymást és egymásban 
a nemzet egyetemét, a közös hazát. Erezni 
lógjuk, hogy valóban testvérek vagyunk és 
be fogjuk látni, hogy a közösség és föld, 
a közös történelem és alkotmány, a né 
piség külső-belső mivolta tekintetében is 
nemzetté egyesitik az ország különböző 
eredetű és ajkú népeit Szent István koro
nájának abroncsában '

A J h r u i r  t í r i i í ja
M iira k ö / i  h o rv á t  nójxlalok*

tA M«gyar Néprajzi Társaság számán.

1 .
Hazánk <tó nyugati határén, a Mura ós a 

Illává folyók között mintegy 7Ö ezer löl száin- 
la ö lelkes és szorgalmas nép lakik, arne'y szá 
/adok óta, bár nyelvéhen horvát, érzelmére nézve 
a legvál*ágo<i»bb idoltban m, mindig liU fia volt 
magyar hazájának.

E nép daczára a szom-zid horvátországi 
horvát é< stayfir-vend nippel való mindennapi 
•linikezésének s daczára annak hogy a szabad 
ságharcz után az anyaországtól < I volt cmtolva, 
megtartotta a horvátországiaktól .ülönhSző szó 
kásáit, a délsz’áv törekvésekre nem hallgatott, 
nyelvéből nem vet köztette ki a Dráván át kan
dikáló délszláv ku’tura; a nép hd m:ir*dt magyar 
hazájához, annak törvényeit tiszteletben tartji 
s annak nyelvét saját érdekében szivein ta
nulja.

A Zrínyiek széllé na van e néppel! Hisz 
századokon keresztül az ö eszméi szolgálatában 
á ot ' A luzaíLágot a Zriiyektől, uniói ta 
nu’ta s jól megtanulta, meit bizalmsabb és lel
kesebb idegen ajku népet keresve kell keresni 
széles e hazában! E fu'ajdonságM a murák l/i 
nép büszkén s/okta emlegetni.

Örömmel ismertetem meg e népei hazám

lakóival s szívesen állok adataimmal a Magyar- 
országi Néprajzi Társaság szolgálatába, mert is 
merjiú meg egymást ! a megismerkedvén, vál- 

• v. Ive könnyebben megfelelhetünk a háza iránti 
kötelmeink nek !

Adatokat nyújtok c-upán a nini emlitém — 
s nem rendszeres eihnográphiát.

Ez alkalommal néiiány népdalt mu'atok be. 
HelAlük már is következtetést vonhatunk a mu- 
lakö/i nép gondolkodás módjáról és műveltségi 
állapotáról.

A muraközi népdalok nagyon egyszerűek s 
kezdetlegesek .- meglepőt, különlegest hiába kere 
síink bennük. A szöveg a dtlamnnl vetekedik 
egyszerűségében. A mig a magyar népdalok hang- 
terjedelem és zenei rhythmus tekintetében miut- 
e »y merészen, kihívóin szerte csapongnak, ad
dig a muraköd dalok szerényen megelégeeznek 
a kisebb terjedelmű hangközökkel s a legegy
szerűbb rhythmussal.

Ilyen maga a nép is, amely bár tudja hová 
tartozását, de érzi az általa képzelt „Muraköz 
országnak" Dráva s M in mxt i halára kicsi
ségét a na agyar anyain* \ nagyságával szemben.

A népdal csalhatatlan hőmérője a nép mű
veltségi állapotának. A tok meghatározásánál a 
dallam és a szöveg karötve járnak.

A muraközi népdalok közelebb vannak a 
hideg*, mint a meleg fokokhoz, tehál a nép mű 
veltség tekintetében nem á l mag asm, nem áll 
p. o. a o:i a színvonalon, amelyen az általa úgy
nevezett murául üli magyar.

A muraközt nép századok óta el volt ha
nyagolva; ide óla csato'gatták s a politikai vál 
tozáaok hátráltatták szellemi elő nenételében, 
cu'turális haladásában.

A nép századok óta semmit sem olvasott, 
mert az irodalmi horvát nyelvet nem értette meg 
(kü'önbözvén az ö nyelvétől >, a magyar nyelvta
nításával c*ak nz újabb időben kezdtek törődni, 
tehát még nein hessélheti, pedig szeretné. Csak 
néhány ev óta van a magyar kormány atyai gon
dolkodása folytán azon helyzetben, hogv az ő 
nyelvén írott könyvektől tanulhat olvasni s az ő 
nyelvén szerkesztett lapból és naptárból szerez
het magának tudomást a hazáról és a nagy vi
lágról.

Nem csoda, hogy elmaradt !
A muraközi népdalok általában migyaros 

dallamnak. A sieyer határhoz közel lakó hegy
vidéki nép énekel ugyan oly dalokat i«, ame
lyekből a stayer vend rhythmus erősen kirí, a 
Dráva mentén pedig a horvát-zagói iái melódia 
fel fel tűnik, mindaiáltal a valódi murakósi nép- 

I dalok nem tagadhatják el magyaros rr.otivumai- 
k» t.

Ki tudja, vájjon egyebeken kivűt a magyar 
motívumokon alapuló népdaloknak nem volt-e 
nagy részök az anyaországhoz való kapocs erő
sítéséhez? ! En azt hiszem, hogy igen ! Jelenleg 
Muraközben a magyar népdalokat éneklik min
denütt.

A népnek tetszenek a magyar dalok : oly 
lelkesen éneklik őket, akár csak a magyar A'föl- 
dön, csakhogy szöveg nélkül. Az érdem az isko
láké ée a magyar népzenészeké. — A régi mu- 
rak.Vi népda ok egyszerű, méWbus melódiái 
mégis lel hl hangzanak lakodalmak alkalmával, 
a kecskéje! és tehenét őrző pásitorfiu, vagy a 
szirénnél hivoguó murai eranymosó ajkáról. 
De nem sokáig, mert a nép már művelődik s nem



A  i  L Ú S F K U i h  .

—  Tanfelügyelői látogatás l)r  Ku
zaicaka Kálmán, megyénk kir. tanfelügyelője
m. hó 24 én Csáktornyára érkezeti, ;»hol 
két napon át a .képizdei előadásokat láto
gatta s a növendékeket szorgalomra, kitar 
táira  és jóviseletre buzdította. Megtekintette 
az intézel uj épületét és a ki-dedovodát. A 
dráva-vásái helyi r. kath. iskolánál is láto
gatást tett, ahol egy uj osztály felállítása 
ügyében értekezett az elöljárósággal* Kir. 
tanfelügyelő' ur 28*án folytatta hivatalos 
körútját

— Köszönetnyilvánítás* A Csáktornyái
valamint a Muraközi takarékpénztár tekin
tetes igazgatósága, a helybeli K.sdedóvó 
Kgyeiület javára 50, ötven, illetőleg. 20. 
busz forintot megszavazni s azt kiutalvá
nyozni kegyeskedtek. Midőn ezt a nyil-j 
vánosság elé hozom, muliszthatatlan köte
lességemnek tartom ez utón is, úgy a ma
gam mint az egyesületnek legmélyebb kö 
s/önetét kinyilvánítani. Csáktornya, 1889. 
február 18-án. Ziegler Kálmán elnök

— H á z a s s á g .  M. hó 27 én esküdött 
örök hűséget a eserencsóczi lemplomban Nagy 
József budapesti mérniük M. Th. Margitnak, a 
dráva-váaftrhelyi tanitőnő kedves nővérének. Az 
esküvő után Vugrincsics Boldizsár cserencsóczi 
plébános ur vendégszerető há/ónái lakoma volt 
amelyen részt vett az uj páron kívül Kiss Bal 
alsó.lendvai esperes plébános és több vendvidéki 
leli ész. Egy jelenvolt.

— Köszönetnyilvánítás. A Muraközi 
Takarék pénztár tele. igazgatósága a Csák* 
torny-ai polg iskola ifjúsági Zrínyi önkép
zőkör tőkéjének gyarapítására 5 írt volt 
kegyes adományozni Midőn ezen összeget 
a nyilvánosság előtt nyugtázom, hivatalos 
kötelességemnek ismerem a nevezett igaz 
galóságnak intézetünk iránt tanúsított ke
gyes jóindulatáért a tanügy nevében Lg 
melegebb köszönetemet nyilvánítani. Csák
tornyán, 1889. év febr. 27-én.

Pálya Mihály igazgató.
— G y á s 7. h i r. Városunk és vidékünk 

egyik általánosan kedvelt és ismert alakja; 
„Bölcs bácsi*1 meghalt. A mindig jó kedvű, hu 
móros öreg ur rövid szenvedés u'án elköltözött 
körünkből. Ismerte és szerelte őt a város és a 
vidék minden lakója. Az örökösen jókedvű öreg 
ur több jói/.ü mondása és emléke s káig lenma 
rád ismerősei körében. A megboldogultat a kö 
zönaég nagy részvéte mellett temették el. A ko
porsó számos koszorúval volt elhalmozva, ame
lyet az elhunyt közelállói, rokonai és barátai 
tellek a szeretett halott ravatalára A  gyászoló csa-

elégszik meg az ö egyszerű dalaival, szebbet ki 
ván. jobbat óhajt : a magyart 1

Siesslink ! mentsünk meg néhányat a régi
ekből a Magyar Néprajzi Társaság múzeuma szá
mára !

MARGITA1 JÓZSEF.

Apróságok és npliorizmrtk.
K'ö'Ji : Hoivbth Gyula

A genienek az a megismertető jele, hogy 
mindenben egyaránt nagy, mindenben mester, 
mindenben eredeti és teremtő.

Aarzonyi ité et csak a s ebb asszony és 
hitetlen imádó iránt kemény ; az iljak irányában 
mindig rés/.rt hajló és elnéző.

Békö né kül az ember nem élhet : ha ide 
gon erő nem tűzi lanc/ra, maga készít magának

*
Tudományuk lehet a nőknek veizlére :
Tudjuk, hogy egyetlen múzsának sincs leije. 

*
Nem tüiíink semmit nehezebben, mint ér

demiéit megalázást.

' Iád a következő gyászjelentési adta ki. Alulírottak 
szomorodott s/.o vet jelentik l«!(*jtheilen édena tv jók
nak, apósuknak, nagyapának illetve sógorának 
Bölcs .10**61 nyugalmazott gondnoknak I. 1S*9. 
évi február 25-én d. u 3 órakor az utolsó széni- 
se^ek áltató* felvétele után. életkora 71 ik évé

iben szélhftdés következtében történt gyászos el 
hunytál, llüli tetemei szerdán február 27-én d. 
h. 4 és (él urakor lógnak a Csáktornyái sirkei'l- 
len örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent 
mise áldozat pedig csütörtökön d. e. 10 órakor 
a Csáktornyái tára templomban fog megtartatni 
Csáktornya' 1*89. február 25 én. Beke poraira! 
Bölcs Sándor, Bölcs Béla fiai, B >lcs Gyula uno
kája, Geisch üger Emi ia. Moszt Mária menyei, 
Szilágyi Wilhelminé szül. Svoboda sógornőié.

c~  Tflzolto-bál. Csáktornyán m. hó 
23 ón tartotta a tűzoltói egyesület táuezvi- 
galmát a >IIattyu“ vendéglő nagytermé
ben. E tánczvigalom fejezte be a nyilvá
nos téli mulatságok saison-jAt, « örömmel 
jelezhetjük, hogy a tüzol'ó-bál siker tekin
tetében méltán sorakozik az idén megtar
tót  ̂ tánczeatélycink mellé sőt azokat láto
gatottság tekintetében felül is múlta. < >tt 
láttuk Csáktornya váró ónak minden rendű 
rangú lakosát, nőket úgy, mint férfiakat. 
Nagyon helyesen ! A tűzoltók mulatsága 
az egyedüli alkalom, ahol vagyon- és rang
különbség nélkül lalálkozhatik a város la
kossága. ahol a demokrata elvek érvénye
sülhetnek, ahol az állás, a pénz és rang 
íogalma (ami kis városban különösen 
észrevehető) helyet ád a felebarát, a pol
gár fogalmának és a segits« eszméjének. 
A tánczvigalom helyisége valóban Íz essel 
és csinnal voit díszítve. A felmenetuél cű- 
nos transperenlekkel találkozott, a belépő, 
amelyekkel a zászlóanyát és atüzoltóegye- 
siilet fejeit tisztelte meg a rendezőség.Feun 
a folyosón díszbe öltözött tiizol'ók fogadták 
a vendégeket. A terem a nemzeti színű 
di zités^el igen csinosan nézett ki: a szín
pad homlokzata t*»le v o't tűzoltói felszere
léssel és eszközökkel közepén a tisztvise 
lök arczképével, ami jó benyomást tett a 
belépőre Az első négyest 4 0 pár tánczolta. 
Szünóra a’att a vendégek alul az étterem
ben a tűzoltók az emeleti mellékhelyisé 
gekbtn mulat ak, ahol számos fel köszöntő 
mondatott, különösen a jelenlevő yerlaki 
tűzoltókra, akik szép számmal jelentek 
meg. A mulatság reggeli ö 7 óráig tar 
tolt. s a jólékonyczélnak is szép összeget 
eredményezett

A „M u r a k ö 7. i Takapénzlár m. Iió 
23-án tartotta rendes közgyüké*. Mcgje'ent 
részvényes 11H szavazatta. Horváth E )•>■* t. e - 
nük melê jr szavakkal üdvözölvén a jelenlevőket 
a gyűlést megnyitotta. Az igazgatóság és felügy« • 
lő bizottság jelentései felolvasta!ván, helyeslőig 
tudomásul vétettek, a zán-zámla és a mérleg 
jóváliagyatott, nemkülönben a nyeremény lelősz 
fást tárgyaló indítvány elfogadtatott. Az alapsza
bályok értelmében kilépő 4 igazgat, sági tag újra 
megvá'asztatolt, még pedig : Kis/e'ák Bajos 118 
Neumann Miksa 118, Neumann Vilmos 118. Rn 
senberg Rezső 118 szavazattal. A telügyelö-bi• 
zolUágba megválasztanak : Bírón Cipót 1 1 8 , 
Hargitai József 118. Neumann Barnát 81 szava
zattal rendes- és Neumann Samu lt>4. Lob) Mór 
f>6 szavazatiul tóttagokká. Elhatároztatott, hogy 
a részvény szelvények !5 írtjával a kösgyiilé* 
után 3 nap múlva bev;í latnak. A jegyzőkönyv 
hitelesítésére Beucsák Ecieucz és GoMslein Bea 
küldettek ki. Végül az e nőknek az igazgatósági 
és felügyelő bizottsági logoknak odaadó mükö 
désökéri jegyzőküny i l . s/önel szavaztatván, a 
gyűlés feloszlott.

— Gy'lkissú:jink jöttek nyomóra 
Csörgeföldön. Az ottani kanász in. évi de- 
czember hóban hirtelen halállal múlván ki, 
eltemették. De íele.-ég ■ nem nyugodott meg. 
Kulatta a halál okát t
tét a k;r törvényszéknél ; a vizsgálat meg 
indíttatván a Idényéi kir. járásbíróság ki
adatta a testet s orvosok constalálni 
vélik, hogy ütés következtében halt el a

kanász A vizsgálat folyik, a gyanú a csür- 
geíöldi községi bíróra irányul, mivel ennek 
volt a kanásszal elhalálozása idejében ősz- 
szekoeczanása.

— B e t ö r é s e s  lopás. Kiesei József Ie- 
lenyei kereskedő boltiknak talál tebr. 25 én éj 
jel ismeretlen lettesek kibontották és h bolti pén
zes ládában talált összes pénzt (fíO — 8') írt#l) 
elvittek. Feltűnő, hogy semmiféle árucikkhez, 
noha a többi közt pálinka és szivar is volt, nem 
nyaltak. A nyomozás tolyik.

— A a z o b r m  y e táncestélyén fe- 
1 ül fizetni szíveskedtek : Királyi Pál .Budapest 
5 írt. Árvay Lajos Z.-Lgerszeg 1 frt. 
liirscbler testvérek A.-Domború 5 frt. Cladó 
Mátyás Légrád 1 frt. Hegedűs Béla Keszt
hely 5 frt. 8imon Gábor N-Kanizsa 1 írt. 
Dr. Józsa F. A.-Lendva 2 frt. Bozzay Pál 
A -Lendva 2 frt- Ha ik F. Z. Kgerszeg Sírt. 
Molnár I. Kőszeg 2 fit. Isóó A. Z. Egei- 
szeg 3 írt. Laubheimer O A-Lendva 5 frt. 
Buchberger (1. Keszthely 1 frt. Padosiczki 
Lajos Miklavecz 1 frt Weiss F. és L. N.- 
Kanizsa 2 frt Br. Neffzeru K. 1 frt. özv. 
Tömöry Hándorné 3 frt. Graner M 2 frt. 
Ljváry M 1 írt. Tódor József 1 frt. Hackl 
K 2 frt Fchwarz J 1 frt. Pollák Gy. 1 
frt. Dugovich P. 1 frt Neumann A. 2 frt. 
Szilágyi Gy, 2 írt. Hirschmann 8. 3 frt. 
G aner M l írt. Xuzsy M 2 fit. Kulla
ncs M. 4 frt* Kőim H. 3 írt. V'rantsics 
K. 1 frt. Knnrtzer K. 5 frt. Hirschmann 
1.. 3 frt. Hochsinger S- 2 írt. NVollák K. 
I frt. Sounenberg L. 1 írt. Ziegle'* K 3 
frt. Mayer |< 50 kr. Benedikt B 1 írt. 
Benedikt K 3 írt. Hirschmann A. 2 írt. 
ltosenberg L. 4 frt. özv- Pétéiffy M. 1 frt. 
Gleimann Kálmán 2 frt. Összesen 101*50 írt.

— G y á s z h i r. Nyizsnyay .József volt 
Csáktornyái, utóbb pápai kir. járásbirósági íog 
házfelügyelő, 4  ̂ hs vőrössipkás honvédliszt, é le 
tének 72 ik evében Pápán, m. Iió 21-ón végel- 
gyengii és következtében elhunyt. Temetése más 
nap nagy részvét mellett ment végbe. Nyugod
jék hókével !

Bráva-Vásárhelyen a .Vadászkürt* ven
déglőben m. hó 24 ón sikerült tánczmulatságot 
rendezett az ottani értelmiség. A mulatságon, 
amely nagyon sikerüli volt Csáktornyáról • Bolst- 
rsuhói is többen részivel lek.

— Turcsiscseröl ir ák lapunknak a
következőket l T Szerk ur ! Alulirt mint 
tutedsesei hiró, nem mulaszthatom el, hogy 
az alábbiakat ne hozzam köztudomásra. A 
mi községünkben igen sok szegény család 
lakik, még pedig a rósz talaj viszonyok 
miatt. Hanem van egy jójós kegyes asszony* 
súgunk a mijorban és ez Szilágyi Lajos- 
né, szül. Bakó Orzae úrnő, aki nagyon sze
reti a mi szegényeinket s őket minden te 
kintetben segíti Némelyeket szükséges ele
dellel, a szegény szülők gyermekeit ruhA- 

, va; másokat pé ízzel segélyezi, a kis leá
nyokat magához hívja, ah *1 a magyar 
nyelvre tanítj í őket, nemkülönben a leá
nyoknak szűk égés kézimunkára, u. m. 
varrásra, horgolásra. 1 La pedig megtudja, 
hogy valaki beteg a köziégben, azt erősítő 
•"‘téllel látja e1* A község több elöljárója a 
farsangi napokban mulatságot rendezett s 
mindegyik meghívta a jó szivíl asszonysá
got tisztelt íérjével együtt a mulalságrí, 
ahol a nagyrabecsülf asszonyság az egy
szerű föld mivé-ekkel szívesen mulatott,
amit az egyszerű emberek nigy meghsz- 
telletésnek vesznek. Én pedig alulírott a iá
ját ugv az egész község nevében köszö
nöm az igen tisztelt úri asszonyságnak 
ezen jó indula át és kívánom : tartsa meg 
az Isten számos évig ezen asszonyságot 
CS százszorosán térítse vissza neki a sze
gényeknek juttatott adományokat, ! Légién 
ezen szép telt jé péld« -mindazon aszony- 
súgok számára akik tehetősek, ak ket az



ég a földön vagyonnal megáldott ! 
Amidőn kérnem a t. szeik. urat, hogy 
ezen soraimat magyarul és horvátul kö
zölni szíveskedjék, vagyok tisztelettel :

Laczkovits Tamás bíró.
— Megyei hírek. A megyei közigaz 

gatási bizottság február havi ülését Svas- 
tits Benó főispán ur Öméltóságának eln*>k- 
lete alatt f bó 12 én tartotta. Tudomásul 
vétetett az alispáni jelentés. Előterjesztetett 
a balatoni gőzhajózás ügyében Budapesten 
tartott értekezletről felvett jegyzőkönyv. A 
novai és köveskállai postai hivatalok «zél 
izerübb és a közszolgálat érdekeinek meg* 
felelő összeköttetése tárgyában elnökileg 
eszkőzlendő megsürgetéae ilhatároztatolt 
Kir. tanfelügyelő ur jelentése szerint a val
lás- és közoktatásügyi miniszter.um a Csák
tornyái tanitóképezde uj épületébe költöz
ködésének s az előadások ottani megkezdé 
sének idejét megállapította. Ezen időszak
ban meglátogatta a pórszombati, szilvágyi 
barabási, baksai, gyertyánost, lendva-lakosi. 
hotticzai, kapezai, a radamosi, a dobió- 
naki, csesztregi iskolákat. — A vallás- és 
közoktatásügyi minisztériumnak rendeletére 
a vármegye állami a államilag segélyezelt 
iskolái hátralékos számadásainak be
küldésére az érdekelt gondnoksági és isko 
laszéki elnökséget felhívta. — Végül je
lenti, hogy a közigazgatási bizottságnak a

tanítói változások szigorú bejelentését célzó 
s a vármegye összes i>kolalentartó közsé 
gcire vonatkozó Végzés** további intézke
dés céljából a megye összes főszolgabírói
nak megkiildetett. A légrácli r. k. iskola 
uj helyiségének tervrajza felülvizsgálás 
céljából a kir. építészeti hivatalnak kiada- 
tik. A vallás és közoktatásügyi miniszté
riumnak 1880. évi decz mber Öl-én 26,672 
sz a. kelt, rendelete alapján a megye ősz- 
szes állami és államilag segélyezett köz 
ségi elemi, felső nép és polgári iskolái
nak gondnoksági és iskolaszéki elnökségei 
felhivaínak. hogy ezen iskoláknak az egyés 
tanévekről szóló, legszigorúbb pontosság
gal s megfelelő mintán szerkesztett száma
dásait a vallás é*s közoktatásügyi minisz
tériumhoz leendő felterjesztés czéljából, 
szeptemaer hó végével mulhatlanul be- 
küldjék. Jóváhagyólag tudomásul vétetett a 
kir. tanfelügyelő urnák a rnagyarnytlv 
szakszerű oktatásában és annak elsajá’dú
sában jeleskedő muraközi tanítók és nö
vendékek 1887 — 8 . tanévi harmadik meg- 
megjutalmazásának eredményéről tett je
lenté-e mely mellett az elszámolás is be- 
mutattatott.A kir adófeliigyelö ur jelentése 
•zerint maradt január végén adóhátralék 
1,365,500 írt 44 és fél kr. Befolyt január 
hóban bélyeg és jog lleték. szőlődézsma 
válts ág, fogyasztási adó. hadmenlességi <li'

és t^yéh tartozékok czimén 227,087 frt 
ió kr. Az árvaszéki elnök ur jelentése sze
rint a fogalmazói karnál, elintézésre várt 
4250 ügydarahból január hóban elintézte- 
tetett 2499 s igy január végén hátralékban
m.vadt 1751 ügydarab Az irodai szaknál 
január hóban leírtak és expediáltak 2420 at 
s igy január végén hátralékban maradt 
847 ugydarab — Gróf Festetics Tassilo 
ur a badeni nagyberczegi zütringi orosz
lánrend negykeresztjével tüutettetett ki. — 
Zala-Egerszegen m. hó 17 én alakult meg 
a kisdedóvó egyesület. Elnöke Kovács Ká
roly polgármester, ale’nökök : Balaton Jó 
zsef és lláczky Kálmán. A választmány
nak 24 tagja van, köztük 10 nő. «— Ecsy 
Eász'ó kir tanácsos, a balaton-füredi gyógy
intézet igazgatója, saját, kérelmére nyugdi- 
jaztatott. — Vöneki Pál debreczeni ka- 
gyesr. főgymn. igazgató, a kanizsai gym- 
nasiumnak számos évig volt tanára, 49 
éves korában elhunyt- — Koszkovecz Já 
nos nevű vasúti napszámos m hó 22-én 
Nagy-kanizsá i a Récse felé menő tehervo
nat elé a vágányra feküdt s testét a ke 
rekek ketté vágták — Alsó-Eendván moz
galom indult meg márczius 15*ikének 
megünneplése ügyében.

fELELos SZERKESZT#
H A R G I T A I  J Ó Z S E F

Stanovuiki berekov.
Stvoritelj dragi dal je svakomu kraju 

svoje lepote i vugodnosti.Visoki bregi ven- 
őeni su lepimi sumami, ravnice nizke iz 
kinéene su zlatim ?ifnim klasjem a naj- 
n'ZeSe mofivarne pokrajine posute, obra«éene 
*11 svakovrstnim Sasom i trstikom. Sve öve 
p.tk oáivotvoril je dragi Stvo/it.elj stvorst- 
nimi lepimi kak hasnovitimi Ziv nami.

Ako putnik pri zahadjanju sunca 
prejde polek ko e berecne pokraj ne. to 
< udnoviti utisek éini na njega stvorstni glas 
kojega daje na poöinek spravl;ajuci se $e- 
reg svakojackili ftiéov. .leden drugomu pre- 
uzimlje stana. pri éem jeden na drugoga 
kricué, cudne glase davaju Tu jeden sereg 
racah pveleti prek áasa. tam se prigiblje 
tanka Irstika pod lerhom svojim, onde pák 
önje se glasni krik nocnoga stra ara béréé- 
noga vrabca. Ólovek mora se éuditi lomu 
Zárnom.

Poglednimo samo pobli e nekoje fa te 
ft éov, koji si éa$ i trstiku za stanovanje 
zbiraju Ered svimi nam v o i pada ('erleno 
őrnkasta kukmu a senica, koja n zstav lj»juó 
se od drugih svojih rodov, vu be eku 
nahadja v zimi, v ljeti svoje blaáenstvo 
Mala ;e to jednoslaMia. ft'cT i pák kak lepő 
zna sv<je gnjezdo na trstiku obesiti Tu 
stanuje i Irstiéni (bereéni) vrabec, koj ve- 
i« inom kak i fubom k prvoj je spodoben

samo néma kukme. 1 ov se lírán' kak i 
senica s kukci a v zimi s semenom trsti- 
kovim, a poskaLajuc po trstiöju, osobito ga 
je lepő gledati. kak je sprelen i fleten. 
()voga je vu vako dóba no'i éuti, pravi 
je skoznilelj no< i. Gve pticice su stalni 
stanovniki áii>a i trstike a drugi su svi 
Síimo pridoslice. telari

Kada se v proluletje Vu berekih sas 
i trstilía pridigne, onda nadojdu slralari 
vodah ozbiljni áerjavi, koji v lein rajéi su 
vu severnib, nego li vu juinili pokrajinab. 
V nasoj domovini na vnogih mestili le2 u 
jajca, stanovanja pák svoju izbereju med 
mlakami i bereki, ufajúé se tu doslatne 
hrane najti. llrane su jim kukci, dvoáivci 
i svakojscko berefno seme. Zenka iznese 
iznese ui gustom ia 'u  po dva zelenkusla 
jajca, izlegli mladi na b'zo ostaviju gnjezdo 
i beieó po obali, évrstu se ja^e u i jeden 
drugoga vu blalo nahi'avaju, pri éem jako 
larmaju stareői. \  u lom su veőkral lak 
strastveni, <la ni ti ív paziju lovca, kojemu 
su nehotomce v ruk** pali. V jesen sabe- 
reju se vi?e stotinali u jato tér poémeju 
svoje putovanje \isoko vu zraku i v lépőm 
redu na peldu forme. Negda pretrgneju 
red iz zabave, kojom prilikom jaki glas 
dava u. nu brzo se pák vrepiju Ako se 
dióiba óva zbok po' nka ili hrane na zemlju 
spusti, (o straiar na viseáem mestu pazi, 
zato su st.arci íerjava za znak budnosti

(skoznuvanja) hagnuvali i pripovedali od 
njega. da straiar med prste vzeme kam§- 
nje. kada shaiiti hőre i na jednoj nogi 
stojeö skoznuje. Ako bi najme zaspal, to 
hí gn izmed prs'ov izpalo kamenje prebudilo.

Okolo berekov nahadja se i caplja, 
koju i mi v naéem Medjimurju tak gu>to- 
krat vidimo. Najviée se zadrZava vu okeli- 
cah Tise i Punava vu naSoj domovini 
I Iráni se s dvoiivci, nu v zimi odseli se 
tu tople^e pokrajine. ITredno áeée se po 
obalah bcreén h i potoénih, korák mu je 
izmeren, drÉanje pák jako dostojanstveno 
Jako je bojazljiva, zato pák nije joj m<>fi 
blizu dojti  ̂ kada medjutim vu gnjezdu 
sedi, onda fiisto priceka 6 oveka. Gnjezdi 
na drevju, na vrhu d mnjakov (rafanga) 
ili na közi rah slame, vu prostrauom gnj'»zdu 
napravljenom iz draéa iznese svoja zama- 
zano-bela jajca. Mlade svoje hrani m uv i 
iena izmenice. Iz dmgoga rasa obiéaje 
jako klepetati.

Izmed rodah najleie se spozna siva 
roda, ! ója ima dngi d >1 viseői érni pod- 
bradek Óva dela svoje gnjezdo blizu be
rekov vu áumi iz draőa a iznutra poditavi 
ga s perjem ili vunom. Od oviid raarljivo 
pohadja bereke i mlake, da sebe i svo e 
mlade s hranom obskrbi. Béla roda na- 
liadja se v letu po moővarali med Du- 
navom i Tisom, gnjezdi na drevu ili vu 
Sasa Svileno pefje hrbteno i rameno daje
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nakit za magarske kalpnge. Jo* se pojavlj* 
vu naftih vodah zamazano luta, zelenono- 
guta roda-bubnjara To je nesp etna i 
straéljiva iivina, koja se po danu p<> saőu 
rogozu ili tratiki skniva, nu v noöi stra- 
bovitim krikom piaAi itanovnike vodane. 
Jaki njezin glas spodoben je grakanju gav- 
rana a kada kljun vu vodu uamoCi, onda 
joj je glaa spodoben ruíanju vola ili bika 
zato ju zoveju Todeni bik (bölömbikái)

tíereke pohadjaiu jo3 na svojem pu 
fovanju bibiéi (kibici) i sloke, kője imaju 
osobito tedno maso, kak tulika) e ha'iZ 
kralj prepelicah zvani, 11a zidnje pák celi 
íeregi divjih racah i guskah svi au prés- 
reCni atanovniki berekov.

Öve bu postojani (slalui) ili pák na 
vekt putujuéi stanvvniki moövarnib nizi- 
nah domoiine naőe, kojili nácin vljenja
svakomu prirodoznancu vnogo prilike pru- 
2a vuciti se narav ovih iivni a vnogomu 
pák lovcu najlepíe zaba\e zadaje.

Z A B  A V A
Kak je iz pisara postai ispán

Ako se samo zinislim iz onog stra*- 
nog dneva. gda sam na jelenkrat postai 
pri grofu iflpan, strali me grablje. Ali pi* 
■arova plaCa, to je stopram smeha viedno 
Moja plaCa pri plemen tóm i p glavitom 
gospodinu principalu bila je od reCi do 
ráfi ovak intabuhrana : bobite vsaki me- 
sec 25 forinti i vsaki dán jedno pipu du- 
liana. Kak sam mogel liveti od öve pre- 
male plaée ? Iz zdravstvenog obzira vsaki 
dán sam samo jedenkrat jel, fér sam se 
samo onda do sitosii najel, nko me je 
Principal pozval na obed, a ovo se Crer. 
ljeto viflekrat pripetilo, brojbnice tri pút: 
na bo£i'\ vuzem i na godovjii den gospo- 
na ftSkaljuSa Vu opravi ni sam trpel po- 
irenjkan;e, imel sam jeden zimsko-ljetni 
kerlak, nego sa n imel i jednu sa inorom 

érnu atilu, ali ovu, da budem prost od 
vsaké gizdo9ti, obla< il sam samo onda. 
gda su bili najvekái svetki. Ali vezda? 
vezda imám prestrani kvartir (-tan) je 
zero dvesto forinti plaée na leto, za zimu 
i leto posebni kaput i lilaCe Morti ste na 
lutriji dobili ? Zapital me bude kakov 
zuatiieljni ^itatéij. To prav ne, ali ako 
budete imali dobrotu d » kraji mo poslu 
lat pripovedal vám budem hifi őri ju iz 
mojega iivota.

Jednog ljepog protuljetnog dnea  pred 
poldan ni e bil moj principal domai, zato 
sam se pretegnul poleg dugog pisaii g stola 
kak su vrö pi-a'i nevadni, tér sam poóel 
kaj kaj rasmiSljavati. Ar veru:te jako p-em 
sam nikaj ne imái, ali znto sam ipák imái 
öutl.ivo srce i imái sam sv^ko.aCke senje 
Pák znate cd koga sam senjal ? Valiival 
budem istimko, da sam senj 1 od k éri 
mojega principala, od ljepe Vilme; iz öijib 
bistrih oíih je ogenj predrl Crez tenki kaput 
do mo ega srca, té r  mi je duflu spekel.
( Ivomu je bil sam gospon prine pal zrok, 
ar mi nije hotel dati vekőu plaiu, da bi 
si lak srce obduval. 8 jednom re’jum, ji 
sam bil vrlo zahub jen vu Vilma, ali nut 
nigdo na svetu nije zna). dapaée i ja sam 
samo sam onda smel od ovoga razmiélja 
vati, gda je nikoga ne bilo vu hiii. sr sam 
■e bojal, da mi budu na liou moje miseli 
éitali, pák onda bi bilo konec i 25 torinti 
meseíno; plaCi i \sakodnevnoj pipi duhana.

Ali da se nivrneiu k m -joj hStorji, 
jednoga Ijepoga protuljetnoga dneva na jen 
krat za kripuojn vrato, tér na istu stupi

Vilma vu kancslariju. Skocim s mesfa, ali 
sam ae t«k zbuml, da sara ju niti ne mogel 
pozdrariti, nsgo kak jkh pred tnesarsk m 
S'acuDum ilaomu, tak sam vezda gladn in 
okom ijlüdal Ijepo bee Vilmiuo. Ali pomslite 
sí samo! Vilma je takaj bi>a z bunjeua, tér 
me | o rmli.komuj razuuiiji\im gUsom nag»vor :

Gospon Bandi! g la iovrste posot, doj- 
d»te vu mojii hitű, n a&j so budemo prija- 
ieljski i p >(aj a » lazgovurjab.

Kuk je ovo rekla, na jenkrat izniknuji, 
a jr sam stal, kak da bi se vu slaukuunn 

| preobraul kak Lotova Zen*, P őei iám sí 
oci ribati i misliti, kaj je ovo m >glo b ti : 
>en iii p ikaza. lm je veő jelen 'jelen, da 
\i'iu inti koát»1 uisam, uuda pri pameti sam 
őisto b 1, pijaii sam nj bil . . . a ipák sam 
moial veruvati, da sam obnorel. lm bi to 

, bil absuidum, da uit-ne pisára, Vilma, ple-
I menitog* i p ‘glavitoga gospoiina fiákaliuáa 
jedina kíi zove na pn,at^)jski (!) dapnőe 
olajul (II) razgovor iu lu2u.

Pák ipák je tak, lak mura biti: im s«m 
éul íjezm vugoden glas. Ni ti drugaé nije 
nemoguCe, da se i vu pisara zaljubi princi- 
palova kC'. C tál sam ne zdavuja, da se je 
jedna gmíica na puru zaljubila vu á-djezuiő- 
k-*gi koiciuktt r.i, tér m i poáli za £ei<u. Ako 
je ovo, mogcCe onda je i ovo drugo. O- me 
je argumeut osvedonl o tóm, di je Vilma 
sigumo vu mene zaljubljena, tér da je ti 
uiala vrag< Ijanka zaliasnuvala otőevu odsut- 
üOsf, da m iz'ije uwgoje iOSt svoje^a i

Povra^a mi ljubai ! oh kik je to opo,no 
zoanje Dugó sum razmiölj iVjI tér na z muie 
postav 1 'Bin sí opravu Vu rel, i nnkostm 
deii’mi lasi i uedgurinm korakom pns 1 sím 
po ganjku, tér sam stupd vu iensku h Za.

V I na je s jdela vu stolcu naslonjaéu, 
gda me je spazila, uh jinkrat Jje njezino lice 
belő kak sne- pociin- ndo káli Creöuja. U -kla 
mi je, da si sédéin p lég ' je.

Niti vu na)vrlífiih seuiari ah nősem po* 
midii, da budem ja negda vu njezinoj l>i2' 
poleg i)je na .-to*cu séd d o 1 nikoga nevidjeu!

Vilii a m * ljubj nona »ov« ri:
Go' po i Bandi j b ste bi i gda zaijub jen ? |
Na öve i e(J p •ftrleml sam se do v .ti. 

J o ’, ponisül sam vu seb', Óva mali vrayo- 
Ijanka pnz vsakoga zatezaiuH p had a iih 
stvar, i nn íe) a, da j<j ja pr zu&m íjubiv, 
nego Ilié Otla sam« síi Takvoga iiekai sam 
si in slil, ali vu /abun enoati uhu se mi ho 
tele vustn'ce odpiet .

V deC ovo Vilma, pia im zt» <2'iju£iiii 
suduC'i m talentom p 'pnini i<>d oöt'eé 9 * dstvo 
s inehkoiii bar-i.n.i8i<>m nik icm  111 p grab , 
stisiie b agó ruku, le s a ko á pt juc mat*v :

Kaj ne, vi et** v 6 b;>> z*ijnb en im 
samo priznajte, ju budem to skrovuo őuvala 
vu sebi.

Hotel sam pred nju poklekiiuti, tér
II jo/ izlejHti vu ircu mojem plamteőe Cut , 
üli mi neknkva ue'idljiva silu zavezxla vse 
kotrigs, tér s vilikom n.ukom komaj sam 
pogovoril : B l sam zaljubljeu i ostaiem do véka.

K«j ne, op t |e rekla Vilim vi bi z* 
z-djubijenu stvar pr pravoo b li sve ve<a ti ?

Je. |a bi isto 2ivijen)C svoje pripraveu 
bil *1 uviti.

Redite samo dr.igi goipon B inü, p tala 
me dal|e, sbog togi vi aeodgudiujete j ibavi?

Dip^őe ju óié m za najpleiueuitiáu i 
iiajzvd* nesu Cut.

Neob«udjujete anda devojku, koja tak- 
vOmu ungn ejnu daje vu sreu mes a? za- 
piiala me je.

N ti 17. daleka ue, dapiő* p’otivno za 
ungela drí m rnoga, koj oCi-itiói se po iju 
b* \ od zemeijskih otrebiua, z ligava se prots 
rí eb 11.

Jeli vi neb' dr ali takvogi otca zi ne* 
milosrdnoga, koj vu svojem deteta takovo 
iiugn e ije hoCe zid iéiti.

Tikov otec je okruteu i straána grdoba, 
rekel sam B«binjeno.

Tik anda oJobraviite ako devojka proti 
vilii i z píveli svojili roditeljah nasleduje 
ztt'jubljeuikH svojega ? npitala je zárni ljeoo.

(Daije sleii ) P<íredil :
Glad Ferencz

~ K A J  JE ROVOM?
BMtenberg Sándor.

Poznato .iám je ovo íme. To je onaj 
nesrecni bugarski kuez, koj je po ruakoj in- 
irigui kmíevstvo svoje zgubil. Pót Iára ho
tel je o/emti Viktoriju köer prmkoga cesa- 
ra, nu ovu 2enitbu prepreCjl je B smark gla- 
soviti nemáki kancelar usup ot t i raa,  da bi 
bila 1 ViktoJa n;eg» inda za muta dobila. 
Vezda öitamo vu noviuah, da Batteoberg 
Óandor iz ljubavi jernlje vu svitohiftvo jednu 
devojku siromaáuoga roda, koja mu se je 
dopala. Óva je dvorska pevaéica vu Darm- 
stadtu a zove se Liysiuger.

Cudnovita tenítba*
Vu L> zu vzel je vu «vet ihiítvo jeden 

drbrostojeci 18 let stan mlal é j'duu sédéin 
deset i tri let* staru dovicu. dreöui táj to- 
v«ru3 portai je taki otec oi jelem atero dece, 
zvuu tóga pik di iti se mo-e kak dél ol 
b zu dva>ieset voukov. Nijőuinoviteíe vu 
stvari t •) je. da je stara nj ĝova tovaruéica 
ba$ prMVi sirota, koja zvan dece nigde n - 
kakvoga imetka neuna. I kaj je eve akupa 
dón 810?

Na^a universiteta.
Nije suvidno 2uati, koliko sluáateljev 

ima n»fti universiteta vu Bidipefltu. Ljetos 
iipnano )e un veiaitergke mindéit 3305 i vu 
s e 1eö m r.-'du : Ni fakultató bogoát»Tuom 
89, na j ir>diCkom fakultaru 1530, na me- 
d ci lkom fikulr tu 1091, na filoiofiökom
f.kulteiu 324 K t nnu ima 218 inltd éov 
I ekauii-iuv ( at'karov) e upisano je tnkai 
Gs p imaljaii, t j. babicah /a p n«d. Bormeft 
je 10 lepi broj 8vakovrstn»h étunoiuiovl 

Amnestia.
Ovaj izraz hasnuj ono on a, kada kralj 

nak vladai pri »ti ov t h gvetkov nah oso- 
bit li p peéeujih r *b )Voui odpusti k 3tigu ili 
na snitt olsjdjeuogv oslobodi Ol Bmiti. Zua- 
•neQU)e p»k mkaj drugo, nego p umlovanjc. 
Kr• 11 'apué ima pravo k*At*govauo pomilo- 
1 ali. 0  ak je i vez 1. Ferencz József 
hv"j *j Zai s'i zi S'n un s podel'l ainuestiju 
1 15- m odsu lieiilkom. J  dnun 01 Ovih od- 
pustil je odmerue poste a drugun odpustil je 
staDovitv vrnine od 'eSta.

Kraljica Elizabata.
Kr Íj i a naöa E i/abet* po'ialuje osobitu 

V *lju zi navnki. 0  UaU e b la vu G <5<oj, 
tak )e obfjubi 1 a g C'i jezik, da se je po- 
Cela vuC ti na njem govoriti. 8 tóga zroka 
vzela si je jednoga uC telja, koj j 1 vu g'<5 
kom j zi<u poduöiva. Ov >ga grCkoga lná- 
tmkt ira vzela si je tikaj vezda s* b >m vu 
Bnd'pcdt, gde dJje na.s avlja navuk vu 
grCkim jeziku.

Vulkáni.
Iz Rima pisa nov m :  Ni otoku Vulkauo 

zvanom opazili su 12-ga f^bruara vu vre- 
m* nu nd s dem vur 99 vulkaniékih erup 
cijah, a 14-ga o. m. pák vidb su 112 ta- 
kovih erupc ?ah. Med 11 mi ngajometi bilo j« 
vi#e j h munjevue n»ravi (kan strela) a uz 
•►vili poCutii se je i dosta jaki podzemui 
5 i'P»t, za kojim sledil je potrei. Iz gori 
spomenutih vidi se, da je otolt Vuikano joS



pun podzcnwcoa ögnja tor bői pravitno 
zaalufuje ime Vulkano

Natecanje lepotah
Citali sruo natecanje íeuskili lepotah vu 

Budsprátu, Spaan itd. Vezda pák Cujemo, 
da budu ovakova natecanja vredjena i za 
mu2 karce i to vu Berlinu, zatiin pák vu 
Bein. Pri ovih natecanjih naoreju kotikurirati
1 . U obée lepi mu/kaici 2 . Muíkarci b 
najlepSimi muslaCi. 3. Mufckarci s nsjvek- 
áimi nosi. 4. Maákarci s íelavami glavami. 
No bra a ! koj vas e najbolje pháiv, koj 
vas ima uajuglcdmft' ncs, bojd gori s njim ! 
Pár dukaíov j.i frankov nebude vám Sko- 
dilo a dika za veliki nos o&taue ovekoveőe ia.

Dober cin.
Lepő prosim G. Urednika, naj budu 

tak dobii, naj ovo uuter ni£e podpjsano vu 
.jMedjimui je“ postaviju ! Ja bi<ov obéine 
turóiáke nikak nemorem zamuő.ti. kaj i ebi 
ovoga dobroga Ciua dal na znanje p S'u 
vaDim éitateljem ovoga lista. Ali vu nasi 
obíini imamo vnogo siromaóiih obiteljah 
zaradi liudoga funduőa i neioinoga polja. Ali 
pák i imamo dobni i milost'/uu Gospu na 
marofu i to G. Szilágyi Laj< savó rodj. Bakó 
Elizabeta zvanu. Koja jako ijubju imáé s;- 
romake, koja nadeljaju i pidpomaíeju na 
svaki ntcin. Nekojim dajeju pót:elme braue 
a nekoju dtőicu, s:roms sah rcd telali daiu- 
jeju s opravicom, a n kője pomageju i s pe- 
nézi, a i selske devojcice k sebi nazavaju, 
gde podvudav>«ju vu magjarskoin jeziku i vu 
svakojaőkih poslov ckolo Strikanja i g vauja 
Ako pák zcznaju za koj^ga bet*iuika vu ob 
öini, i?fega pák podvoziju ok-epliujuCom jest 
vinom Tak za njihoru dobroiu öve hvale 
vredne go pe, vezda vu ovom faáneku eu 
nek<ji obőinari gi ste h!u2 li gde ni jelen 
nije prepustil, da nebi ovo dobni Gospu skup 
gospouoo na gosti pozva1, gde óva vnogo i 
cen;eua gospa su se Hpo b prostim polodf- 
lavcom zabav la li, kaj si prosti Ij mii sebi za 
diku d’4 |U. A ja pako se íz srca zalivaluje m 
od s'rane obéinu, i moje naj Bog pofcni 
ovu gospu vnoga leta i naj uadomesti sve 
dare njihovc sto krat. N«dnle p«ko vu ov 
lepi Cin naj se oglrdneju kakti vu zrcab* svi 
koji su premo2 ui i druge gospe, k ije je B g 
ua ovoj zemli obilno nadelil.

Laczkovics fa más
b.ió.

Ognjoyascov bal
Vu C’k »vcu su 23 ga febr u aa  oblriali 

ognjogasc* svoju plesnu zabavu i to jako 
Jrpo i veelo. Varadka ve ük a ofltarija bil» 
ie lepő okinőeno, druíir na sredstva vu C > 
poru na steui, su se svakomu riopda. Prvi 
iiuadr l (fiancuzki ples) je 40 puov ples»l i. 
Bo 1 2  vuri su gosti dőli veCenali, a cgnlu
gaséi gori su se iibavljali. Vnogo napítnicah 
je mo(i bilo tam önti, prem nazoőne j r 1 Cke 
ognjoga^ce su srdadno pozdravili, koji su se 
iz susedstva na éikovecki bal poirudili. J/*pa 
i veiela zabava trajah je do G.vure jut ó,

Zalosten glas.
Bölcs József vumireni c’uovnik gospo 

Ciné fiakovske je vumrl 25-ga februara vu 
Gakovcu. Gospona Bö'esa, < t<a dakovskoga 
varm. podsudea je svaki Medjimurec póznál 
i Ijubi), ar je p«>kojni takov gospou bil, k<»| 
ae je svaki o ólovekom rád pijatcljil, Po- 
kojni iivel je 71 leta, pokopali su ga 27. 
íebruara vu uazegoosti njegovih dobrih iod- 
linah ivernih prijaiel;ali Naj mu bude lehka 
grudica i naj se mu svetli vekiveéni raj I

Mapjarska slovnica.
Yu o'taríji.

A vendéglóban.

— Baj te nam jednu d<>bru Bobu.
Adjon nekünk ej y  jó szobát.
Gva hude za njib guspoda dobra, 
k* ónok számára uraim jö lesz.
— Je picmala.
Ntgyou kicsiny.
Óva je veksu.
Ez nagyobb.
— Meni se v '• di, da je prehladna. 
Nekem úgy tetszik, hogy nagyon hideg, 
To je istiua.
Az igaz.

(4o pon o^tarias! d»jte zakuriti. 
Vendóg os u r ! íüttesten be.
Derko ! donesi drv, i pr kűri ovu pec 
Fm ! hozz fát és <Utsi be azt a ká ybát.
— Uva dí va nebudu gorela, ar su inukra 
Kon la nem fog égni, mivel nedves. 
N>*j idu bl'2e k p' ő !
Jöjjön közelebb a kályhához!
— Giava me boli od viuő ne 
A fejem fá| a melegségtől.
Dostoju kaj jesti ?
Kíván valamit enni ?
— Kaj imate za jesti ?
Mi vau enni valója ?
Imám meso, ali lioée u postne jestvine? 
Van hús azonban uk r böjti eledelt?
— Ja b» rajéi fi be. kak drugo meso. 
Én inkább szeretnék hdat, miut, más 
húst.
Meni je svejedno.
Ne,em mindegy.
—  Kai imate sve?
Mi van minden?
Imám gov*dbiu, teletiuu, kopuue, piá- 
dunce, meln3 jestvinc, Sduku rake.
V n marhahús, borjúhús, kappan, csir
ke, tésztás étel, csuka és rák.
— Kak ja vidim, ovde jc un Ci c« lo 
g «C nje diiuti.
Amint látom,itt egész lakodalmat lehet 
taiti*n’.
Pro9 m, óva je na >b őst ári ja vu 
ovom varnál.
Kérem ez a legjobb vendég’ő ebben a 
váiosb'tn.
— 1) 'iiesife anda j dolva, ali sk<-ro ! 
llo/zon tehát valami jót,liánom mindjárt I 
Taki budu bIué*m»í
Azonn l Rzo'gába les*.
- -  Dobro bude.

. Jó lesz.
K k'oga v na zapovednju, (llenogi ali 
bel ga y
M i l y e n  bo rt parancs ü, pirosat va*y
fehéret ?
— Danesite obodvojega.
H ozzon mindkettőt,
r/i p ived'jn j á k-tj viáe ? 
t'ai a Csői még V;J unit ?
— Ne, napravite ra un.
Nem ! csinálja meg a számlát.

NEKAJ ZA KRATEK CAS
NA FAŐNEK.

(Nekaj za z»bavu i noriju.)

8ad nam hőre ftflnik dojti.
Piti jesti bude morii.
Bude dosta m<si, viua,
(iibanica sírom f’na.

Kóláé bude svaké fele,
Kral i su naibol i vele.
Z*to od njib boréra réti,
Gazdarica uam mora sp« éi

Ved jiin zibka tak je fiuar 
Od cukora i rozina,
K temu méla vereti prve 
Da je le£i zubi mrve.

A za sladkost jofl&e veksu 
Kuharice jajra ineöu 
K tornu putra mleka treba.
8vetci bi je jeli z néha.

Tak *e mese penicami 
D» je nekaj gori zmami 
P*k jiin doda soli amerno 
Okoü njiü pazi verno.
Tak A'igeli to bi jeli 
Kad bi samo Jesti smeli,
Mora dobiti apetit
Bil bi gladdu, ali pák ait.
Metne je do tople peói 
Da od mali bjdu veöi 
Anda brde vu mást Znjima 
Da zaradi obraz njma.

Pák je zerai onda zmasti 
(b»sp >d-k' se £o|ima < asti,
A kada iih zmiviá drset 
Po éli jih jog d\adeset.

Kaj su krafli naj se znade*
1 da slava jiin valade 
Svili kóla i naj i§ skriju 
Gie vu inasti krafli vrij'u.

Zito re em dragi brati !
Smerno treba oíivati,
Nebi prevet'- pili, jeli,
Zdravju bi sí na^kodili.
Anda z Bogom brat: nili f 
Veseli nt f á iek bili l 
Anda z ovom posmora vmn svim .
Dob *r, tnsti ÍHáuik ftehml

Tornai gaakorics.

Doktor. No, sinko kaj ti fali? 
liiufl; Jaj, atraliovito me ialodec boli. 

Misiim, da sarn vu krumpe-ski beteg opal.
Doktor. Obnorel b ? Kakov je to beteg? 
inná. Prosiin lepő ja ueznam. Samo to- 

, liko je stiU4} da sam od ouda t«kov. cd kada 
majst*rica svaki dán tr.put ueobelene krum- 
pire mi daje za ,esti.

Dobra vura.
S Iski Cl ivek. Ceaa mi se nevidi pre- 

d'Hg* ovoj vuri, samo da bi inai, jeli ide? 
V«»r ai: J ii nie ? Ne samo ide nego be/.i l 

jGledite samo, na d ug h vurah je stgpram 
.sédem avigdo a ovde je ve devetminulo.

CE1%.4ÍITKA.

Kuruza 4.95 Páenica 7.10 l l r i  6.— Jté- 
| raen 5. -  Zob 5 — Grali beli 8.25 tuti 8.—

L Ő T T E  H ÍJA.

Bpeit 24 íebruara 1889.
SS 4 5  ó l .  2 4  5 9

Odgovorni urednik:

H A R G I T A I  J Ó Z S I I .
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