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S zerkesztoseg i Iroda
Főtér H s t.-F e re n c z ie k  h á za , ome- 
la t, b a lra .  —  S zw rk e a ttö v n l é r te 
kor, ni le h e t mindennap 11 és 12 
á ta  k ö z ö t t .  —  A  la p  s ze llem i 
részére  v o n a tk o z ó  m in d en  k ö z ie 
m é n / M a r g l t a i  József s zer

k e s z tő  nevére  k ü ldendő .

Kl& dónivatal:
F is c h e l F ü lö p  kö n yv k e re s k e d é s e , 
ide k ü ld e n d ő k  a z  e lő fize tés i d i ja k  

n y i lt te r e k  és h ird e té s e k .

Mii s z á m ít ta tn a k

MAGYAR és BORTÍT NYELTEN MEGJELENŐ TÁRSADALMI, ISMERETTERJESZTŐ és SZÉPIRODALMI HETILAP. 
Megjelenik hetenkint egyszer: vasárnap.

Á „ JTuráJ-özí , nvv>-tkt-zftu, ■> . ( 'sáktorriru <né1;j>énztdru, a „ M uraközt takarék} énztdr" az
.A lsó-M uraköti-Takarékpénztár* és wÖnsegélyző-szövetkezeta s a M uraköz-hegyvidéki közművelődési „Önképző

kör" hivatalos közlönye.

E lőfizetési Arak:

Egész évn . . . .  4 fl-t
F él évrt . . . .  2 frt
Negyed ét're . . .  I frt

Egy$4 s»4m 10 kr.

Hirdetések még s \f' \dtatm nz: 
B udap esten : U o l< fk » rfe j A . ▼. ée
R ck s te in  B. h ird  ir  I IJécsl>ea: 
S chalek  H . ,  D u k e #  U , O p p e lik  A .,  
D aube 0 .  L. és tá rá é n á l és H é rá d )  

B rü n b e n : S te r il l l

N yilttér petitsora 10 br.

Az amerikai szőlőtőke és alkui-' 
maztat!tsa(Aiipassiiii>r)a talajhoz
(Irta FÉLIX SOHNT. Heraull depttnt. természet 
tudományi társaságának éli őke sík Nemeire for- 
dilotta'^TTjnTTFh innen. — Megrendelhető lapunk 

kiadóhivatalában.)

Két éve, hogy egyik czikkemben érin
tenem e tárgyat; hála az Istennek azóta 
Francziaországban, mely tekintve a szőlő- 
szetet, maga egy nagy kísérleti telep hő 
tapasztalatokat szereztek melyeket egy ki
tűnő szakférfiú Félix Sohnt összegyűjtőit 
és a »Pester Lloyd« kitűnő munkatársa 
Báró Thümen németre fordított

Mielőtt e tárgyhoz szólanék, megjegy
zendőnek tartom hogy a Jaquez, Othello, 
Secretary Black-Deíiance és a nálunk ki
tünően bevált Herbemont : Hybridák, azaz 
amerikai magból nyert szőlőtőkék, melyek 
nemesítés nélkül is meglehetős jó bort ad
nak, mely sokban hasonlít a kadarkáéhoz. 
Ezek tehát direcl termő fajok, megkülön
böztetésül a többiektől melyeknek bogyója 
rossz zamatu élvezhetlen bori ód és csak 
alanyul szolgál európai fajaink ráoltására.

Francziaországban és talán nálunk is, 
temérdek pénzt pocsékoltak el, mig arra 
a tapasztalatra jöttek, hogy az amerikaiak 
nem minden talajon diszlenek és a phylloxe- 
rának sem állanak ellen egyformán: mi 
abban a kellemes helyzetben vagvunk. hogy

mások kárán tanulhatunk, adja az Isten, 
hogy minél hosszabb ideig! Megjegyzendő, 
hogy nemcsak a talaj, hanem az égalj is 
rendkívüli nagy befolyással van azamerikaiak 
ellenállására nézve

I la a talaj kavicsos, vasoxyd tartalmá
nál fogva intensiv vörös szinti, nagyon por
hanyó átható (durchlássig) és mély (tief- 
griindig\ akkor minden amerikai tőke kitü 
nőén diszlik benne épúgy a phylloxerának 
is ellenáll Jelöljük ezt a legjobb talajt tizes 
sz ómnál és a legrosszabbat egygyel és néz
zük milyen tőkét válasszunk a közbeeső 
számú talajoki a.

9 Itt a kavics többé kevésbbé agyag 
gal van vegyítve, helyenként kevéssé vörös, 
de azért a talaj porhanyó és átható.

Ebben a Concord és Clinton még disz
lenek, de a Nortons Virginia és Cynthiana 
már nem

8 Itt a kavicsos tá’aj valamivel több 
agyaggal és egy kevés mésszel van ve 
gyitve : a vörös szin itt már kevés, a többi 
feltételek mint: áthatóság porhanyóság és 
mélység kielégítők

í t diszlenek: a Concord és Clintonon 
kívül még Biparía és Vialla és valamennyi 
többi fajok, kivéve Nortons Virginiát és 
Cynthianál.

7. Kavicsos agyagos talaj- mellben az 
agyag túlnyomó és melyben egy kevés mész

is van, de kevesebb vasoxyd, a talaj ke 
vésbbé porhanyó és átható.

Itt Clinton és Concord nem, Riparia 
és Viala jól. Solonis és Rupestris kitünően 
diszlenek

6. Kevés kavics, az anyag túlnyomó, 
a mésztartalom nagyobb; vasoxyd még 
meglehetős sok, áthatóság és porhanyóság 
elegendő.

Itt Riparia, Solonis és Rupestris még 
meglehetősen, Herbemont és Cunningham 
kitünően diszl nek.

5. Agyag és kavicstartalom mindig 
kisebb a mészé pedig nagyobb lesz, vas
oxyd még található, ellenben az áthatóság 
elég nagy.

A Herbemont még jól, ép úgy fog 
diszleni Cunningham, de különösen jól: 
a Block, Inty, Elvira és Noah

4. A mésztartalom itt már nagy, az 
agy^g és kavics mindig kevesebb, épúgy a 
vasoxyd A talaj mélysége és áthatósága 
középszerű.

Ez még elégség s Taylor, York s Ma
deira és Cinerea nak. jobb Berlandieri, 
Monticolo, Candicano, Jaquez, Othello és a 
többi direct termő fajink.

3. Itt a mész túlnyomó és az agyaggal 
és kavicscsal némileg vegyítve van ; vas
oxyd kevés, vagy épenséggel hiányzik. At- 
halóság, porhanyóság és mélység kívánni 
valót hagynak bátra.

A a r a k i i “ t a n ú j a .
A  r é g i  jó  H ó k b é i ,

S z ó lljo n  a  k is  h a ra n g  
Ilim, bam — —

A vizsgálatok felé jár az idő Ki vagyok 
már kérdezve minden tantárgyból n igy hála 
szorgalmamnak — Oda adhatom tmgamat a 
..dolce tar nienteu bo!dog érzelmeinek. Az u'oFó 
előtti éra lévén, a tanár ur c*ak nem fogja el 
követni a/t a tapintatlanságot, hogy meggyősőd- 
jék tanítványai készültségéről, hisz eleg alkalma 
volt hozzá az egész éven át. En meg pláne r.em 
telelek mert a mii't örán már alaposan kikéi de 
zen, s kilátásba helyezett egy fényes: jelest ?! 
Ilyen körülmények között természetes exellens jó 
kedvem volt, főkép az algebrai órán ; inéit <*tfől 
a sok siniH meg cosinustól hittem, hogy megsza
badultam s inkább átengedtem magamat a kép
zelődésnek. Mint fog a kis Uózsika nagysám 
Örülni, ha e jő a VIII. osztályú unokabátya!

Az előadás kezdődik. Szokatlan komorság
gal belép az algebra rémes Corriphema : Bujk 
tanár ur, aki a helyett, hogy várakozásunknak 
niegtelelőleg még néhány példával felvilágosítaná 
sötét elménket a Il-od fokú egyenletekről, — elő
veszi drága kis notesát s kicjipi egyik szinte 
semmi rosszat sem sejtő társamat M t, — Eli, 
majd talán a „Z" fe'.é törekszik a tanár ur de 
ő nem, hanem épen ellenkező irányban (elém. 
Az első kiszemelt áldozat egy hatalmas bundái 
csípett! A tanár ur szerint akkorát mint a ház. 
(Szegény tót.) Félelemtől reszkető hangon szom-

'szédomt'd a* óraszámot kérdem? Fél, mormogja 
laemic'. .1 skám ebből baj lesz. Csak úgy folyt 
ró am az i vadság, hajam pedig égnek merede 
*etl. Már a K bellinél van. Lázas sietséggel tor 
galni kezdem a lapokat, nyomni a padot — egy- 
s/óva! L/onyu drukkot ál ottain ki Tán ki le 
lietne menni, de ezen eg edú i mentőszert igénybe 
vette oiár egy kriminálisaid) társam.

Úgy látszik minden összeesküdött ellenem. 
A szoba forgó szélként kanyarult kábult fejem 
körül. M >: c-ak öl perez. Még egy név a ott a 
nevemné1. Hová tette az rgyenlöség jelét maga 
hikfic/. ? Akar mindjárt oda írni, ahová kell, 
piszok népség Mindjárt bejére kergetem. Félel
memben majd hogy  meghalok s csak kérem az 
Istent, szólna már egys/er az a kis harang 
Kedves Pista bácsi, két zsemlével teszek többet 

: ma nálad, ha hamarosan csengetsz. Mig igy tü 
Jnödtem bő ziillen kiált fel a tanár ur az utolsó 
te erre: Mars helyére, -- seounda. Fordít egy 
leveletekét s már is kimondja a H belüt; de 
ebben a pillanatban mega ólai az idvezetö kis 
harang s meg vagyok mentve. Ezen a napon 
igazán két zsemlével többel vettem; de szükséges 
is volt ennyi félelem után.

II
11 év ro m  ö v r e  rá.

Tudnotok kell, hogy instruálok egy 2 od 
o-z áljut. (E< is ev»k hoz valamit a konyhára.) 
Ma órám van 4—5 ig. Csak 5 ilyen órám volna! 
8 Irtot kapok s aztán az a szép Vilma sem tréfa 
dolog ám. Már öt hónap óta járok oda s ő úgy 
látszik érdeklődik. Aztán hogy is állnak az ügyek 
szivemmel Igen én szeretem ! A jogász szivek 
egész hevével. Ma megmondom neki, mennyit 
szenvedek miatta s mily forrón szerelem ! Ki 
csíptem s minden esetre nagyon csinos is lehet

tem, mert olyan különösen nézett rám okos szép 
szemeivel. Az óra megkezdődött. Mensa. hogyan 
van a többes szám daMvusa? „Men*i*w felel rá 
egész nyugodtan tanítványom. Mensis, mensis — 
kezdek kiabálni. Ugv, hát igy kell megtanulni a 
föladott leczkét, hogyan van a dativus ? Még 
egyszer. S könnyezve kinyögi „mensis1", no végre, 
mondám. S ö csodálkozva tekint reám, nem 
tudva magának megmagyarázni, hogyan lehet az, 
hogy ami előbb nem vo'l jól mondva, az most 
egyszerre jó. Mi más lehetett oka ezen savarom- 
nak, mint az a kis Vilma, ki a másik szobából 
folyton felém kacsingatott. Már me-sze járt az 
idő 5 órától s én még mindig ott ültem tanít
ványomnál testben... öondo'ataim Vilmánál időz
tek Végtére (elkeltem. \  6 óra volt; de én azt 
hivérr. hogy még ö sincsen. Helyijei kínál meg 
maga mellett. Senki más nem volt a szobában. 
Beszédünk vajmi lanyhán folyt, En a lec/.ko ne 
hézségóröl beszéltem, majd az idő került szőnyegre, 
— óh én... ez azonban nem igen látszott öt ér
deken!. Egy idő óta kedves nagysAd oly ideges 
vagyok — íolylatám — Mi az oka idegességének 
Jóska úr ? Eleinte tartózkodtam ; de óh azok a 
szép szemek oly eredve némtek rám, hogy már 
lábaihoz akartam borulni s mindent megváltani. 
De erre megcsendül a vacsorához hivó harang 
s hangja messze visszhangzik a folyosókon 
mindamellett, hogy azt hittem, még messze van 
a vacsora ideje — s az ajtóban ott áll a szoba
leány, híva a kisasszonyt vacsorára. Ezzel — 
magától értetődik — tervem hajótörést szenve
dett, mert nem modhaitam el, mi nyomja szive 
met. Nehéz léptekkel, bánatos szívvel haladtam 
le a lépcsőkön, akaratlanul is visszaemlékezve 
arra a kis harangra — meg ö rá

Hegedűs J&xtef.





A nagy drámairónnk hanoin is legkitűnőbb, 
de nemében az egész világirodalom leghájosahh 
aUo'asH i R o m e o  é « Júl i a ,  dráma í# lelvo- 
ná*ban. Nem történelmi alappal biró tárgv, hanem 
mint H a ml e t  a költő nagyszerű phantasiájá 
nak szüleménye s a köznapiaságnak káprázatos 
kiazinezése.

Tárgya a végtelen szerelem, melyen nem 
tud uralkodni az ész ; de amely édes kínos járma 
alá hajtja az egyént. A szerelem, mely nem 
okoskodik, melynek (éktelen szenvedélye nem 
ismer gátot mely előtt nincs leküzdhetetlen aka
dály. Mindenre képes; mint Vörösmarty: „Cser- 
halmábanu olvassuk, az ifjú kán ily Ígéretet 
tesz imádottjának :

• Elhozom a Napot és minden ragyogást 
az égnek.* — Hogy mily mély emberismerő 
Shakespeare, mutatja hogy e nagy szerelem hő
seivé, nem hidegvérű angolokat hanem a chole 
rikus vérmérstkü olaszokat választja. — A sze
relem bármily eszményi is, ha valódi, mégis csak 
érzéki alapon nyugszik S az olasz, talán a leg
érzékibb nép Európában.

Olaszországban, Veronában van e dráma 
szinhelye Romeo és Júlia, a czimhősök, két egy
más iránt százados gyűlöletet tápláló család : a 
Montague és Capulet-ek egyetlen sarjai. Oly szén 
vedélyes vak e gyűlölet, milyent csak is olaszok
nál kereshetünk. A rokonokra, sőt még a szol
gákra is átragad, amint az l-ső jelenetben oi 
vassuk, mindjárt összetűznek, ha találkoznak.

Mindkét csa'ád nagyszámú tekintélyes ba 
rAttál bir ; a fejedelem egész szigora szükséges, 
hogy a napi összezördüléseket lecsillapítsa.

Capulet leányának, a bájos s ifjú Júliának 
kezét a fejedelem egyik rokona, Pária gróf kéri 
meg. Maga az öreg elfogadja az ajánlatot, de 
lánya beleegyezésétől teszi a házasságot függővé

s « végből meghívja Párisi az esteli bálra, ahol 
Júliával is beszélhessen.

Ez estélyre az ellenséges Romeo is eljö két 
barátjával a meglátja Julié', kit megszeret. Így 
lár Júlia is, bár értesül d)>jkáiatól, hogy a szép 
ifjú Montague sarj. Rómeót az uj szerelem nem 
hagyja pihenni s Júlia kertjébe szökik. Júlia egy 
ablakban megjelen s ejtedő szerelmének engedve,

I kitárja keble érzelmeit a sötét éjben, sejtelme 
nélkül annak, hogy Romeo hallja öt. Erre előlép 
Romeo s következik a kölcsönös vallomás, mely
nek végén abban egyeznek meg, hogy Romeo 
nőül veszi Júliát a szülök tudta nélkül. Lőrinci 
barát meg is esketi őket. Ez alatt Tybált, Romeo 
ellensége s a Capulet ház rokona, ki a bálban 
Rómeót álarcza daczára megismerte, párbajra 
hívja Rómeót ; de ez, mint Júlia térj3, nem 
akarja elfogadni a kihívást. A heves vérü Mer- 
cutio, Romeo barátja, elfogadja azt s halálos 
s z u r k o t  kap. Ám Tvbált ennyivel meg nem elég
szik, Rómeót is megtámadja ; de ebben is felforr 
mo3t a dűli s Tybáltot levágja. Az eset a fejede
lem elé kerül, ki Rómeót vétkesnek nyilvánítván, 
száműzi.

Júliának dajkája raegviszi a irt; de két
ségbe esésében is férje pártjára áll.

Romeo Lörinczhez menekül, honnan a dajka 
I közvetítésével JullÉho jut. Ezt most i lyja Pá- 
1 risnak ígéri s az esküvőt negyednapra tűzi ki. 
A fonák helyzetből Lőrinci barát menté meg 
Ju'iát egy üvegcsével, melynek folyadéktartblma 
oly természetű, hogy az, ki megissza, két napig 
fekszik öntudatlanul. Az esküvő elöt'i estén a 
megbeszélt terv szerint Ju’it kiissza az italt s 
tetszhalottá lesz és igy a családi sírboltba helye
zik. Lőrinc*/, ezt Rómeónak megírta, de ez a le
velet nem kapja meg : csupán szolgája értesíti 
Júlia haláláról s a történtekről. A sokat szen
vedett ifjú Veronába siet, egyei esen a kriptába,

li<t' Póriasai találkozik, ki Júlia koporsójára vi 
ragokat hoz Az megtámadja Romeo', de ez el
ejti. Amidőn pedig Júliát koporsóban látja, a 
magánál hordott méreggel kivég/.i magát. Ekkor 
lép be Lőrincx barát i*», mert a két nap elmúl
ván. az ital hatása n ogs ünl s Júlia te lébredt. 
Férjét tudakolja, de a barát a kívül keletkező 
Iái mára elillan. Júlia pedig férjét holtan látván 
maga előtt, ennek lőrét öns/.ivéhe dőli. Ezután 
megje'e i az őrség s a fejedelem, az eltogoit L»> 
riiuv pedig elmondja a történteket.

Ez a dráma tartalma.
Tragikus forrásból merített tárgy, amint 

látjuk s ez nem is lehet máskép. Romeo, I i 
túlságos hévvel szeret, ki megöli kedvese roko
né', nem lehet annak (érje ; a megölt rokon em
léke, kell, hogy mint rémes árny válassza ei a 
szerelőket. Különben a sorsnak nemi befolyása 
is kiér/ik e drámában ; amidőn úgy rendezi a 
dolgot, hogy a két gyűlölködő család sarjai meg 
szeressék egymást s e szeretők, mintegy a szülök 
büntetésére elesnek.

(Vége köv)

V KLEI.ös szERKESZTÓ

M A l l G I T A I  J Ó Z S E F

Alólirottnál egy jó karban levfi 
j é g s z e k r é n y  jutányos 
áron azonnal eladatik.

PecMornik k á r o ly
971, vendéglős.
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l 'r e d p la tn a  c e n e j e t

Na eelo U t ó ............................* f i t
Na pol I t t a ............................2 fr i
Na ietrert Itta . . ,  , 1 f r t

P o jo d in i b ro ji k o i ta ja  10  k r .

O b anane ee poleg pogodbe i fa l 
raC unajn .





— N'«am naAcl nikaj, od^ovoiil je páter, 
gda mu je vefi vse *epe previifteruval.

— No vidiju, gospone: iiu to je prava 
vragolija, ako óovek niti prebitoga kiajcna 
ueima vu iepu

2

Vkac;ena dán guba
Tieharenje, ili kak ju navaduo zovu : 

komotnost, zasta je Ijipa su a 1; al< to nij** 
tak Ijepo, koliko je istiniti, da mim peőeni 
golubi saii i vu lusta neletiju. Tűk ti je siromaá- 
ni nas svet ; trebi, da delaá, ako hoCeá jesti, 
a jesti mnr* , auda je potrebnn, da i delaá. 
O.u svrtu istmu noko^i na$i Ijud' j á nik.k 
nemreju rnzmcti. Ovak po priliki razmí Ijaval 
sam ja jfdunga ljepoga jescosl oga a u gda 
mi se je piipetila uekakva ueprilika, s k< j >m 
moram zaóeti ovo svcj) pripovedanje.

Ptije nekoliko ljet posel sem po poslu 
iz N. vu bliiuje 8 lo S. Bil je Ijep jesemki 
dán. Pút je bil dober, friáki, bladni jo veter 
popubaval, vse kik da bi bili povoljno za 
peáca. Pred veder dojdem veselo i srcCno vu
S. fám su me gostoljubivo doőekali, zviáil 
sam posel, a dobri gospodar hotel mi jo od 
rediti mesto, gde bi prenoéil, k»d ja iz nenada 
vu mraku padnem, tér hí i uogu rauim. 
Zutraánji dau trebalo je da budem opet vu N. 
No dobi i mi domaóiua na msreco ni jo imái 
kolab, befti sim, bi‘2i tani, nejma, tér uejma 
nigdi kóla. Mu/.i au Vei bili vu poslu, jedui 
su V07iIi seno, drugi díva, a níjvite njili 
bili su s koli n i seujmu vu

Veruj mi dragi ditatelj, da sam vu velikoj 
stski bi). Kaj budem? Deuej joS moram biti 
vu N a ov * moram* to ti jo EtraS i.-, oátra 
rtő, osobitu gda te noga boli, kak je n ene 
onda bolela. Vu tóm sím  odlnóil pe iea 
nazad.

Naravski po mali, i kak Bog da Na 
jedenkrat ti spazim mu2«, Meöega vu suncu 
na ter buhu, ali to Ilije uika;, p »leg njega 
pasli su He komit dva kooji Izvan sebe od 
radost*, zakriknem muzu iz vsega gr la : Hej 
kumek ! nebi ti m^ne odpelali vu N ?  Ali>2 
me je p gledal i rekel je, da me hnée odpelati, 
ako mu platina éetiri forinta Cetiri forinta ! 
to je vclki penez brate m<>j, a osobito, kada 
samo tri vn 2epu imád. Ja  se pogadjam, ali 
vse nbadava, mu2 reOe, neíe za uikaj. ntée 
niti za krajcir pustiti.

Meni anda nije preostalo drug*, ve

noge na ramena i liajda peáico da généin 
Nu nije to lak lehko izvri ti, kak je lebko 
izgovorit1’; jeduom re ju i>, uiuőil s un se, pák 
Ham se i namuOi1, ali nis un mogel dalje dojti 
od selske ki (íme, koja jo na fertalj vure 
odaljeua bi’a od sel i S. Tu ja seduem vu 
zdvojeuju na Uup i gledam, uebi li doéla 
kakova kóla. „Oh p imisln sam si ouda :« rád 
bi vezda dal ovonm trdoglavomu mu*u éotiri 
foriut*, da me odpelja, im domaj bi mu dal 

Ijód őetvrt.i on fo int, koga vezda pri sebi 
nejinain ! Nut ve<5 sedim pol dnera, pák opet 
dal|e nemiem ! Na to, kak da bi sam Bog 
hotel izpuniti moju 2elju, vidim gle íz sila 
idu kóla. htina, biSa su iHkl&djeoa zdni 
uu moiti si bum ipák mogel ni nje sesti

Eto vei'- dobadjaju! ali kaj vidim? To 
je bil ou i ti mu*, koj se je v jutro tak „koraot* 
grel na suncu.

Komaj ga d( ő kom i viknrm : Kumek 
jeli bi prodali ta d rva*? |

Proiam 1 Odgovori.
Zi kuliUo ? Za dva forinta! govop. 

unt, a ja opet: Pa bum kupit drva ali me 
morate odpeljati do mojega staoa prei vrafa 
Pák kaj bi nej, hoOem go«pon ! odgovori mu2 
Sel sam si na kóla, mu* mi je jóé ljnpo sl 2il 
sedalo (sica) i olpelal me je dimo i drve 
domaj vu drvaruicu zinetal.

Oda je on zvifiil svoj po el, piát 1 s»m 
mu dva foiinta i rekel. Jeli vidite vc/.da, 
kuk ste vkanjen! ? V jutro sam vöm daval tii 
foiinti’, kaj bi me na prazui koli odpelali dimo. 
Vi ote re tel , vezda sfe pák mene odpelali, 
prodali ste mi puna kóla drv, a platil sam 
vám samo dva forint'?

Pomisl ite i-i samo vezda, kak jc moj 
mu/.ek zvustmi preobralíal, glavom klímái,1 
gda sam mu dokazal njegovu lenos*.

Nezoam, kaj si je mogel misljiti, ali ja 
sam se smejal vec'krat, gda sam se zmislil 
iz vkaijene dangube.

3
Nekoj, zoradi Bvojc nkupisti na glasu 

Civek, stup l je k fjakeru, tér ga z«p ta : 
Hoó te me vozi*i ?

Fijaker: N‘ óem !
Skupec . Ali ja vám budem platil!
Fijaker: Neéem ! Ar gda se vi vozite, 

onda l,udi navaduo vifeju : „(ibijte, ve se 
pák vozi on lopov !* pák onda se niglar 
nezua, jeli to vas ide ili mene 1

4.
Rudec : Jeli ti to zqi$, da si bil v£era 

pijati kak i'ep, pák si vsakojadki ue9misel
go veri I ?

Mu2: Verek im ja uikaj od tóga neznam,
dragi gi'spon sudre !

Sudec : A jeli znpfi, kaj si meni navek 
govoril ?

M"2: Bog i b)gme niti to neznam !
Sudec : Ti si me podjedno hotel grliti 

vióuö : Oui su najspametm si sudec vu celoj 
varmrgjiji.

Mu2 : Je, ve se verek i meue dini, da 
sam bil jako pijau 1

5.
Doiel je pijanec dimo, vuígal jc sveíu 

i dél je nju na obl »k poleg postdje, pák si 
je I gei i zaapal. Medteintoga vuígal se je 
íorbang (zaslor) a od njega vankoá Boréi je 
vaukoá tak dugó, dók nije doélo do pijan eve 
glave, gda ga je vrC íivo speklo, skoCil je gori 
i kak je inamureo bJ, pogasil je ognja. Gda 
hí je opet legel vu svoie gnjezdo, zamrmljal 
je mudro sam vu sebi: „Eto, da je ne b io 
mono, bil bi ja 2 v izg »rel !<

G.
Sudec: Vi velite, da vas je v»á mu2 

v t'i a, gda ;e p ja:i dim > di áéi tukel (bubái), 
a jeli je on imái kakov zrok, da vas tutfj?

Tu2 teljica : Zroka je ne imái nego veliku
ba tinu!

fiiad fereasz

Vjicilaciie*
Proti Blalekoviö Károlyu 30-ga ju'iuát, 

vu Piiloku.
Proti DvoisCak Uókutu, 9 gi augustusi 

vu Nagy falvi.
Proti Megla Martiuu, 23 ga augustuáa 

vu Ctkovcu.

C E i \ .4  J L 1 T K A .
Kuruza frt 4.75 Páenicu 6 80 l ír l  650  Jeő* 
mén 5.— Zob 5 50 Grab beli 7 .— tuti 7.—

L  O  T  T  E  R I J  A .
Bpeőt 7. juliuá 18R9.
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