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a Balatonvidéki egyesület alapszabályai 
nyomán megjelölni az irányt, melyben ezek 
a mi viszonyainkhoz alkalmazva lennének 
módositandók;

1. §•
Az egyesület czime: »Muraköz vidéki 

filloxera elleni védekező egyesület.* Szék
helye : Csáktornya.

2- §•
Az egyesület czélja.

Eddigelé, hála az Istennek, filloxeránk 
nincs és adja a jó Isten, hogy még számos 
évekig ne legyen ! Az egyesület czélja tehát 
nem lehet más, mint mindent m e g c s e 
l e k e d n i  ez  á r t a l m a s  r o v a r  t á 
v o l  t a r t á s á r a ,  a mennyire ezt a ta
pasztalat és a tudomány segítségével elérni 
lehet — a szőlőművelés fejlesztése és a 
termény értékesítésének emelése, egvátalában 
a szőlősgazdák érdekének megóvása és 
megvédése, hogy a szőiőmüvelés a tökéle
tesség azon fokát elérje, mely a viszonyok 
teljes ismerete mellett a tudomány és ta
pasztalat vívmányainak alkalmazása által 
elérhető.

3. §.
Ezen czél elérése szempontjából az 

egyesület működését következőkre|terjeszti ki
a) Népszerű nyelven írandó könyvecske 

által, melyben a köznép figyelmeztetik, hogy 
a filloxerát kapával, ruhanemüekkel köny- 
nyen hozzánk is be lehet hurczolni, ez 
figyelmeztetésül azoknak, kik filloxerás te
rületen járnak ; a tanítók és lelkészek ez 
ügyben a szószékről nagy hasznot tehet
nének a’ népnek.

b) Ne hozassunk semminemű szőlő
vesszőt és tartsuk figyelemmel a már meg
levő amerikai szőlőtelepeket és tanulmá 
nyozzuk.

c) Tegyünk kirándulásokat a szomszéd 
filloxerás területekre, különösen a szomszéd 
Saurics Fridau melletti vidékre : ezen vidék 
hasonló talajjal, cliraával bir a mienkkel , 
tehát könnyen tanulhatunk a szomszédok 
kárán vagy hasznán, egyszersmind tanul
mányozhatjuk az amerikaiak hasznavehe 
tőségét

1 Ha a filloxera — adja Isten — csak 
hosszú évek múlva nálunk is befészkeli 
magát, akkor az ellenséget jól elkészülve 
kell fogadnunk. Akkor sem kell kétségbe 
esnünk, mert a mi szép Muraközünk sok 
vörösagyagos, kavicsos és mély talajjal 
bir, a mi az amerikaiak termesztésére ked
vező ; ép e napokban olvastam, hogy az 
Érmellék hasonló vörös talaján már 3 4
év óta per magyar hold 25— 30 hectoliter 
bort szüretelnek Jáques és Elvira direct 
termők után.

Francziaországban 150—200 hlitert 1 
hectár után.

Magamnak is alkalmam volt e napok
ban dr. GerSak fridaui közjegyzőtől származó 
1890. amerikai sötétvörős bort kóstolni, 
mely kitünően Ízlett, kellemes zamattal 
birt és megér 1 0 - 1 2  forintot per akó.

d) Olt, hol a filloxera terjedését a helyi 
viszonyokhoz képest (legyen az Lendva, 
vagy a szomszéd stájer vidéke is, ha az 
drága Muraközünket veszélyeztetné) a meg
támadott szőlő kiirtásával megakadályozni, 
illetőleg megnehezíteni és igy lassítani lehet 
a szénkéneggel való irtás alkalmazásának 
ajánlása vagy pénzzel való segélyezése.

e) A Peronospora elleni küzdelem 
segélyezése és ismertetése.

f) Hasznos gépek beszerzése, ismerte
tése és ha praktikusnak bizonyultak, azok 
ajánlása.

4. §•
Egyesületi tagok.

Az egyesület tagja lehel minden szőlő- 
birtokos, ki bortermeléssel foglalkozik, ki a 
bizottmány által felvétetik és a ki kötelezi 
magát 8 év tartamára 50 kr. évenkinti 
tagsági dij fizetésére. (Evvel azt akarnám 
elérni, hogy egyesületünknek minél több 
tagja legyen ; míg filloxeránk nincs, addig 
ezen pénzzel beérhetjük, sőt még remény
iem, kis tőkét is szerezhetünk, mely a 
rovar megérkeztével szépen gyümölcsöz 
hetne.) Az egyesületi tagok által fizetendő 
összegek az alapszabályok 14. § bán meg 
határozott időben és módon rovandók le.

9. §.
Az egyesületi tagok jogai.

a) Minden egyesületi tag részt vehet 
az egyesület választmányi üléseiben és köz
gyűlésen, mindkét helyen észleleteit közöl
heti, vagy javaslatokat tehet, esetleg ilye
neket Írásban küldhet be stb.

A Balatonmelléki szövetség többi alap 
szabály pontjait elfogadhatjuk ; csak a mi 
a titkárt illeti ugyhiszem egyelőre jó volna 
e tisztségre egy fizetésnélküli egyént meg
választani és a filloxera megjöttével egy 
egy praktikus, szőlőszeti iskolát végzett és 
a védekezés módozataival ismerős 1 vagy 
két v i n c z e l l é r t  szerződtetni, kik ben
nünket azokban oktatnának.

Még egyszer appellálok Muraköz szőlő- 
birtokosainak nemcsak hazafiságára, hanem 
saját hasznuk megismerésére.

Amint már kimutattam, nemcsak az 
amerikai vesszők, de a szénkénegezé^ ott, 
hol a talaj sem nem túlságos kötött, sem 
nem túlságos homokos, haszonnal alkal
mazható, de persze akkor a szőlőtőkének 
kitűnő erőben és jól megmunkálva kell 
lennie, különben nem jár haszonnal.

Kérem egyszersmind a t. ez. közönsé
get, szólaljanak fel minél többen, hogy ezen 

'kérdés minden oldalról kellően megvilá- 
giltassék.

Br. Knezevich Viktor

Perlaki levél.
Márcz. 18.

gyászbeszédef, mely sírásra fakasztotta a hall
gatóságot.

Nagyban készültünk e hó idusának meg
ünneplésére. Készen volt a műsor; az asztalon 
hevert a hatalmas beszéd ; hullámzásban voltak 
a kedélyek s mindenki várakozással nézett a 
nagynap elő: midőn gyors szárnyakon terjedt el 
a bir: Muraköz elcaatolása végett a megye szék
helyén zajos közgytllés lesz. Kőt lényeges kérdés 
egyszerre, két hazafias kötelesség egyezerre ! Mit 
volt mit lennünk ? egyiket megtartani, a másikat 
el kellett odázni. Eleink tehát elmentek oda, 
ahol égető volt az elcsatolás kérdése: Zala
egerszegre. így aztán nem maradt más tenni 
valónk, mint hivatalos színezet nélkül megülni 
márczius ló-ét. S jóllehet hiányzott a rendezés, 
hiányzott az ünnepien külsőség, távol maradt 
minden tüntetés, mégis uralkodott köztünk a nap 
méltóságteljes eszméje, hazafias lelkesedésre kel
tett a szivünkben rejlő szent érzelem s különös 
rokonszenvvel (Űzött mindnyájunkat egymáshoz 
a test véi iség láthatlaD kapcsa

A nagyvendóglő éttermében gyűltünk össze 
úgy esti 8 óra körül; az asztalok mind el lettek 
foglalva. Talán nem is fértünk volna többen, mint 
a mennyien valánk. Az étterem — pedig térés 
ám ! — ez úttal szUknek bizonyult.

Elsőnek a társaskör elnöke, a közkedvességtl 
Götz Ferenci kir. járásbiró szólalt föl, rövid váz
latát nyújtva a nap méltatásának. Utánna a da
lárda énekelte el szép szabatossággal, meg-raeg- 
szakitott időközökben a Hyinnust, Szózatot, Nem
zeti imát és az »É'j őseink hazája" c/iraü hazafias 
szellemű darabokat.

Kis vallatva kezdetét vette a lelkes őröm s 
megeredt a szónoklatok árja. Igazán cdnos beszé
deket lehetett hallani, hiszen mind szívből jött. 
Gréez Alajos ügyvéd Göt« járásbiróérf, később 
a hazafias irányáról ösmeretes perlaki állami tan
testületért, majd Jancsó Gyula kir. telekkönyv
vezetőért, mint buzgó tisztviselőért; Klestinszky 
Dezső aljárásbiró és Jancsó Gyula Götz Ferenci
ért, mint társadalmunk lelkeért ; WUsztner Hen
rik bírósági hivatalnok Janosóért, mint a perlaki 
dalos Tyrthou-ért ; Götz Grószért, mint a ked
ves *Lújzi papáért«, majd ismét Gréaz Klestin- 
szkyért, mint szilárd jellemű bíróért emeltek 
poharat.

A szónoklatok árja cmk a lelkesedés hevé
vel, úgy hajnal körül halt el.

h C L Ó A F É L  Éh
— Ö  F e l s é g e ,  a királyné, f. hó 16 ere 

virradó éjjel Csáktornyán keresztül utazott. A 
tíudap ist felől jövő s már előre jelzett külön 
udvari vonat pontos időben, éjféli 1 óra 3 perei
kor állított he az állomás udvarára. A 4 kocsi
ból álló vonat néhány percnyi megállapodás után 
tovább robogott Trieszt felé Miramaréba, honnan 
hajón folytatja útját a felséges asszony Korfuba 
s innen a Szentföldre.

Oh jaj! ... igy kiáltok (öl ... hogy epochalis 
dolgokról nem irhatok. l)e hát végtére is — ki 
tehet arró1, ha a viszonyok annyira holttá tették 
az évadot. Igaz ugyan, hogy „nincs semmi uj a 
nap alatt", de mégis kapva kapunk minden kis 
eseményen, hiszen többé kevésbé az újdonság 
ingerével bir. És még csak ilyenről sem szól
hatok !...

Oly egyformán telnek napjaink, mint az 
égitest járása: fölkel, hogy ismét lenyugodjék. 
Hanem inig ez zavartalanul futja meg pályáját : 
addig a mi egyhangú életünket, ha mások nem, 
legalább az összeférhetetlen emberek zökkentik 
ki a rendes kerékvágásból.. No ! e közben aztán 
kijut a keserűségből is. Nálunk hz öröm olyan, 
mint a fehér holló. Hogy csak egy-két példát 
ho/zak föl.

Egyik barátunkat a napokban kifértük el 
ama hosszú ulra, honnan nincs többé visszatérés 
Dr. Barelli Géza ügyvédjelölt alig 30 éves korá
ban szakadt ki e sira'om völgyéből. Jó emlékeket 
hagyott hátra közfüuk, rengeteg bánatot zokogó 
szüleinél és szoreiő testvéreinél. Temeiése nagy 
részvét mellett folyt le Az eső hullt, az égbolto
zat el volt borulva, mintha az Isten is megköny- 
nyezfe volna a korán elköltö/ötfet. Sirhantjn 
fölött egyik legrégibb pajtása, WUsztner Henrik 
bírósági irattárnok, mondott hasonlatokban gazdag

— fflárciius 15-ike Csáktornyán. Már
czius 15-ének emlékünnepét Csáktornyán i9 
lelkesen megölték, ezúttal számbavehetően 
ötödször. A *Hitlyut-hoz czimzett vendéglő 
dísztermében rendezett ünnepélyen szép
számú, válogatott közönség jelent meg: nők, 
férfiak egyaránt Este 8 órakor a dalegylet 
által megállapított műsor kezdetét vette. 
Ábrányi mélabus »Kossuth dalának* é3 
Huber *Gyere haza* kezdetű népdalegyve
legének eléneklése után, a programm 3-ik 
pontjául Zrínyi Károly lapunk főmunka- 
lársa, mint a dalegylet által felkért szónok, 
elmondotta ünnepi beszédét. Zrínyi ur kiváló 
gonddal szerkeszted, nagy szorgalommal 
betanult és teljes hévvel előadott beszédét 
a jelenlevők élénken megéljenezték. A sike
rű t beszéd telve volt hazafias vonatkozá
sokkal s kiváló figyelmet érdemel a helyi 
viszonyokra vonatkozó, a beszéd záradékául 
elmondott azon rész, melyben érintvén 
Csáktornya és a Muraköz fekvését, a ma
gyar nyelv terjesztése körűi a magyarságnak 
hazafias magatartására apellál. -  A beszéd 
uUn Hieger egyik régibb szép dalát (»Borui



4
az ég«) kifogástalan preczizitással és ugyan
annak »Az alföldi legény* czimii gyönyörű 
dalát nagy hatással énekelte a dalegylet. A 
programmba felvett dalokon kívül még több 
szép dalt hallottunk a dalárdától, kár, hogy 
gyakrabban ninc3 szerencsénk találkozni 
dalárainkkal. A hazafias felköszöntőkben 
sem volt hiány. Elsőnek Pálya Mihály szép 
beszédben a hazát éltette, majd Alszeghy 
Alajos lelkes hangon Kossuth Lajost. Az 
első felköszöntőre a közönség a magyar 
Hymnussal, a másikra a Kossuth-nólával 
felelt. A közönség emelkedett hangulatban 
éjíélutánig együtt maradt. A hazafias ünne
pély rendezésében a Csáktornyái dalegyesü
letet illeti az elismerés. J ||.

— (geksics fitisztáv országgyűlési képv. 
jövő hó 2-án Nagy-Kanizsán, 4-én Zala- 
Egerszegen tart fölolvasásl. A tiszta jövede
lem a »D. K. E« javára fog forditlalni. 
Nagy Kanizsán ennek az ünnepélynek ren
dezésére Hertelendy Béla orsz. képviselő 
elnöklete alatt előkészítő és rendező bizott
ságot küldtek ki.

— é  M 4 -?• £*■ ma d. e. 1 1 és 
fél órakor az elemi iskola irodájában havi 
igazgatósági ülést tart.

— A nagy-kanizsai ev. ref. hilv. lelkésze 
Jávory Nándor, ki a múlt karácsonyi na 
pókban nálunk is úrvacsorát szolgáltatott a 
ref. hitvallású híveknek, Nagy-Kanizsáról 
vett hírek szerint Somogy Viszlón történt 
megválasztatása folytán eddigi állásáról 
lemondott Helyét Sarkady Tilus fiatal lelkész 
tölti be, ki husvét vasárnapján foglalja el 
állását, mely alkalommal beköszöntő beszé
det mond

— Iskolai ünnepély. A helybeli polgári 
iskolának Zrinyi-Önképző köre szintén meg
ülte márczius 15-ének hazafias ünnepét. 
Szombat délután 2 órakor gyűlt össze az 
intézet fiatalsága az iskola rajztermében, a 
hol a tantestület jelenlétében folyt le a 
magasztos ünnepély. Velkey Zoltán tanár, 
a kör vezetője, nyitotta meg az ülést rövid 
beszéddel, melyben a napnak fontosságát 
ecsetelvén, lelkére köté a tanulóknak, hogy 
ők is igyekezzenek hazájukat oly igazán 
szeretni, a hogy ezt a márcziusi hősöknél 
tapasztalhatták. Ezután Feisz Imre VI. oszt. 
tan. saját költeményét »Márcziuz 15 ét* 
szavaiba e l ; Czirkovics Tamás VI. oszt. 
tan. meg a »Talpra magyart.8 A •Szittya
vér» ez. pályanyerles novellából Majcen 
Ferencz V. oszt. tanuló olvasott föl részle
teket (szerzője Feisz VI. oszt tan.) A »Sza
badsághoz* czimü költeményt (Baját szer
zeménye) Schwarcz Izrael V. oszt. tanuló 
szavaiba el. A programm utolsó pontja az 
»Ősi ház* költemény volt, melyet Schwarz 
Lajos IV. oszt. tanuló szavallt el. Az ünne
pély kezdetén a Ilymnust, végén a Szózatot 
énekelték; a kart Alszeghy Alajos tanár 
dirigálta.

— Hu:c olkodö szolga birüi hivatal. A 
Csáktornyái járás fdszolgabiróaága eddigi 
helyicégéből í. hó 16-án kihurczolkodván, a 
Szük-utczában, a Morandini*féle házban, 
folytatja működését

— ginevezés. A föld mi* elésügyi m 
kir. minister Vugrineaics Boldizsár cseren- 
csóczi lakóst és plébánost Zalavárinegye 
alsó-lendvai jáiására nézve az állandó gaz 
dacági tudósító tiszttel bízta meg

— tégládtól írják a következő sorokat: 
Folyó lió 9 én Légrádon egy igen derék, 
mindenki által tisztelt izraelita, Gfoldschmied 
Hamu, múlt. ki az élők sorából. Temetése 
alkalmával nagy közönség részvéte mellett 
Szilvágyi Gyula evangélikus lelkész meg*

ható gyászbeszédet mondott s a hogy a 
bal tfas menet megindult, megszólaltak az 
evang. templom is harangjai.

— gprbbb lopások Mikulán Imre D 
csányi lakóénak tyúkóléból 12 drb tyúkot 
loptak el f. hó 6 án# A nyomozásnak sike 
rtilt a tetteseket túl a Dráván, Ternoveczen 
és Kelemen nevű községben Cseh Mária s 
Bukovecz Manka nevű hírhedt személyekben 
kipuhatolnia, kik a lopott jószágot Maksz 
Mózes varasdi szikviz-gyárosnak adták vált 
el -  A t. hó 10 én Dráva Vásárhelyen 
megtartott országos vásár alkalmával Do 
mitrovics Ferencz teje alól éj el, alvás 
közben kábáját I frt 50 krt tartalmazó 
pénztárczájával s 2 lólevéllel együtt e lopták. 
A tettes Koscsák Antal, horvátországi szt, 
ilonai lakós volt. — A tolvajok a büntető 
igazságszolgáltatásnak átadattak.

— A z  ip a r  t e s t ü l e t  csak nem tud meg
alakulni. A z  ellenállás, mely a törvény végrehaj
tásának útjában áll, oly konok, merevségéiben oly 
következetes, hogy hasztalan fáradozik a helyheti 
szolgabiró, Bölcs Sándor ur, már évek óta, hogy 
a törvény intenciójának érvényt szerezzen. A 
c-izmadiák mereven ragaszkodnak a maguk régi 
egyletéhez — mely a még néhai ezéh-rendszerböi 
(önmaradt, a maga szokásaival, a maga coptjaival

;— hogy semmite e föloszlatásról tudni sem akar
nak, még kevésbé ártól, hogy a nem az »ő 
vérükből valókkal* fuzionáljanak. A (.hó 15 éré 
összehívott illés is csak oly eredmény nélküli volt 
mint annyi más az előtt. Argumentum, rábeszélés 
itt kárba veszett; az opposbio győzte szóval, győzte 
beszéddel. Nem is született határozat ha csak a 
szolgabiró elhatározásul nem tekintjük annak, ki 
a szélmalomharczot megunván, intézkedés ezé já- 
ból az egész ügyet a megye alispánságához telte 
át. Lőnek talán lesz elég agyúja ahhoz, hogy a 
kínai falakat ledöntse.

— A v á r o s  képviselőtestületi ülést tartott 
f. hó 19-én délután. A nagyszámmal összegyűlt 
atyák a már többször megbeszélt vágóhídnak 
ügyet egy bizottságnak adták kezebe, a melynek 
föladata lesz annak tervezetét, költségeit megálla
pítani, a miről jelentést tartoznak lenni. A bizott
ság tagjai; Piuszátz Alajos, Siakonyi Zsigmond, 
Ziegler Kálmán Morandioi Bálint, Debics János, 
Szilagyi Gyula, Kosenberg Lajos, Wovák Fetencz, 
Szeiverth Antal. dr. Krasovecz Ignác/, és Nuzsy 
Mátyás urak. — 2. A város kútja elromolván, 
kiiisztittutása s fölemelése határozatilag kimonda
tott. — 3. A gyalogúinak kihasitása ügyében 
fordult már egy ízben a város a déli vasút igaz 
gatóságahos ; de egyelőre eredmény nélkül. Miután 
a keres teljesitéseuek okul (elhozott akadálya, a 
régi indóház, nemsokára lebontatik, a képviselő- 
testület újból megsürgeti a/, ügyet, minek követ
keztében a város óhajának meghallgatására ismé
telve kerestetik meg a vasút igazgatósága. — 4. 
Hasonlobépen kéretik töl inté/.Kedésre az alispán- 
ság is, hogy a Zrínyiiéiről, az oda erőszakolt cxö- 
löpöket a grófi uradalommal eltávolíttassa. — 5. 
Határozatba ment az Újulnak töltöltése és meg- 
igazitása. — 6. Kimondatott végül, hogy a vásá
rok alkalmával a lovak, a szarvasmarha ezentúl 
elkülönítve s sorban állíttassanak töl a Vásártéren 
hogy a reud nagyobb s a hozzáférhetőség kényel
mesebb legyen.

— A  M u r a k ö z n e k  a zágrábi egyház 
megyétől leendő elcsalolása ügyében a kormány
hoz menendő küldötsóg vezetésére Svastits Benó 
főispán ur kéretett (el; ugyancsak lelkéretnek a 
vármegye országgyűlési képviselői a küldöttségben 
való részvételre. A küldöttségbe tagokul dr. Bárdié 
György, Eperjessy Sándor, Farkas József, dr. 
Gyömörey Vincze, Háczky Kálmán, Roller Ist
ván, Molnár Elek, Peozek György, Fiihál Fe
rencz, Skubücs Gyula, Skublics István, Skublics 
Jenő, Szabó Imre, Varga János, dr. Viilendvay 
József, ZakAll Henrik és Ziegler Kálmán bizottsági 
tagok választatlak.

— C s e s e n A k  Sándor árvaszóki elnök 
jelentése szerint a fogalmazói karnál január végén 
hátralék volt 2 772, február hóban beérkezett 
2.255, összesén 5.027 ügydarab, melyből február 
hóban elintéztek 2.102 darabol s igy a hó végén 
hálra’ékban 2.865 ügydarab.— Az irodánál január 
végén hátralék volt 284, február hibán leírás 
végett érkezett 2.217, összesen 2.501 ügydarab, 
melyből lebruár hóban leírtak és expediáltak 
2.289-at s igy lebruár hó végén a hátralék 
221 drb.

— I s k o la i  h ir e k . A helybeli tanítóképző- 
intézet tornacsarnokának felülvizsgálata megtör
ténvén, a tornacsarnok a szükséges tornaeszkő- 
zökkel fölszereltetett. — A perlaki áll. elemi fiú
én leányiskola épületének utófelülvizsgálata érde
mében intézkedés tétetett.

— „ A z  é n  Ú jsá g o m " , ez a kilünő 
gyermeklap oly derekasan folytatja pályafutását, 
mely valóban hálára kötelezi nemcsak a gyerme
keket, hanem a szülőket, tanítókat is. Hatalmas 
eszköz családi körökben, iskolákban a gyermekek 
helyes irányú nevelésére. Vallás, orkölcs, haza 
szabadság .. az emberiség legszentebb eszméi 
jótékonyan hatnak e lap hasábjairól a kis olvasók 
fejlődő érzelem- és gondolatvilágára. Természeti 
történelmi tárgyak, a hazai fó!d ismertetése, mesék, 
mondák, elbeszélések, versek mind a gyermekek
nek való hangon, nyelven vannak előadva. Hogy 
mily irodalmi színvonalon állnak »Az én Újsá
gom közleményei, legmeggyőzőbben mutatja a 
munkatársak díszes névsora, mely irodalmunk 
szinót-javát magában foglalja.

— A z  ip a r o s  és gazdászkőzönséget igen 
közelről érdeklő és fontos műszaki üzlet nyílt 
meg Budapesten. Hoschek Testvérek nagykereske
dők, kiknek törzsháta Prágában gyártelepekkel 
hír, gópolaj, zsiradékok, carbolineum, festékek, 
lakkok, valamint vegyi és műszaki czikkek elő
állítására ; fióküzleteik pedig Brünn, Krapfengasse 
és Triest via ghega van ; Budapestén is nyitottak 
egy főraktárt a Teréz-korút 34. sz. a. Hoschek 
Testvérek ezen különlegességi üzletét különösen 
ajánljuk t. olvasóink figyelmébe, mert a régi jó 
hírnévvel biró c/.ég a legjobb minőségekben szál
lít süritő, átvezető, kenő, elszigetelő, fényező és 
mázoló anyagokat, műszaki, mézga- és asbest- 
árukat, valamint gépeket és (elszereléseket, to
vábbá g}ári raktára van olajok, zsiradékok és 
carbolineum s egyéb a legnagyobb vállalatok által 
elismert műszaki újdonságoknak. A Hoschek 
Testvérek ezég tudomásunk szerint írásbeli vagy 
szóbeli ajánlatokat terjeszt be kívánatra #a ható
ságoknak vagy vállalatoknak minden a szakmá
jukba vágó gyártmányok szállítására. Árjegyzéket 
és mintákat pedig díjmentesen küld meg.

C S A R N O K .

Petőfi szobránál.*)

Aljatok meg, álljatok a 
Hömpölygő Dunánál!
Mondjatok egy ssabadságdalt 
Petőfi szobránál.
Lelkesítő, lángragyujtó 
Szabadságdalt mondjatok,
Hadd vigyék szét a hazába 
Hömpölyögve a habok !

Dobbanjon meg a Gellérthegy 
Zúgó dalotokra...
Tán fölérez örömében 
A nagy költő szobra !
Homlokáról tán elszáll a 
Honfibánat fellege!
Tán megzendül bűvös ajkán 
Kég nem hallott éneke!

O h! ha egyszer még Felöli
Újra megszólalna !
S fölsirna a csatatéren 
Keltétörött lantja !
Oh ha mind azt elmondaná,
A mit el nem m ondhatott:
Uj vér forrna ereinkben 
S megmozdulna a halott.

Látjátok e dicssugárban ?
Fényt vet századokra.
Néma ajka is szebben szól,
Mint az ólök kobza.
Erczszobrának hideg szivét 
Villamos tűz hatja át —
Egreemelt kézzel sengi :
„Szeressétek a hasát I"

P ó sa  Lajort.
*) Mutatványul közöljük est a megragadó 

költeményt „Az én Újságom* legújabb márczius 
15-iki számából a kiadó felkérésére.

FELELŐS SZERKESZTŐ 
M A  R  Q  I  T  A  I  J Ó Z S E F .  

Fömunkatárs ZRÍNYI KÁROLY.



Vili tecaj Vu Cakovcu 22-ga márciusa 1&91- Broj 12.

Z irodaikon! moői je avaki dán 
jaToriti med 11 i 12 varom. — 
Sva poiiljka tiÉnce ae zadriajano* 
vinah, naj ae poliljaja na ima 
M a rg i lm l  i a l e f a  urednika vu 

óakovaot

Izdateljatvo:
K njiíara Fiachal Filipova kam aa 

predplata i obrnane posiljaja.

P m l p i a í i i i i  r e n a  f e :
Na celo leto . . . 4 írt
Na pol leta . . . 2 írt
Na cetvert leta . . 1 írt

lo jed in i broji kofilaju 10 kr.

Ohznane ae poleg r ogodbe i fal 
raőunaja.

n a  h o r v a t s k o m  i m a g  já r*  k o m  j e z f k u  iz la x e é i  d r u z tv e w i  z n a i i f t tv c n i  1 p o v u é l j ív i  l i s t  z a  p ú k .
I z l a z i  s - v a l c i  t i j e d e n .  j e d e z i l ^ r a t  i  t o : v u  S T r a lcu . n e d e l j u . .

Gakoveckoga kőtára gospoda- 
rom !

Predsedniétvo naáega zalavarmegjin- 
skog gospodarskog druítva povérilo mi 
je, da se jedna obrambena zadruga proti 
Filokserl, spodobna balalatinske okolice 
zadrugi i pri nas vu £i?ot vpelja, i mene 
je isto ovo druitvo za prezeáa imenovati 
dostojalo.

Kakti gospodar pofetnik vu obdela- 
vanju (vu povanju,) goricah i sam malo 
izkustva imám ; a vu ovom kotaru kakov 
savez ali upliv na kaj, tak rekué nikakov 
neimam, i zato se jesem na v?m imenu- 
vanju jako zaőudil ; — nego, da poőetek 
za volju dobroga dela bude, poduzel i 
odluéil sam na dán 22-ga maju a vu 
sgradi (stanju) kr. preparandije (\u Ca- 
kovcu) po poldan ob pol Cetvrti vuri 
sédnicu (spraviáte) sazvati Ufam se, da 
ravnateljstvo bude tak dobrotivno, i nam 
za ov cilj jednu skolsku sobu za hasnu- 
vanje spravi őa bude dopustilo, gde se za 
ovo dobro delo dospomenuti, tóm pri- 
üköm novoga preze a izebrati. kak takaj 
növi nasad amerikanske loze (trsja) pre- 
gledati budemo mogli.

Da sam na tak dalko ’vrt'me odgodi[ 
sesiju, éinil sam zato, da i najdaleánji 
gospodari C\tn vu vekáem broju dosjeti 
budu mogli, i tim se uspjeh sjednice 
i vtemeljenje zadruge le2e poatiglo bude. 
— Ipák za volju poéetka űzi mám bí 
sloboádnu pravila (regule) zadruge ba- 
latinske okolice predloiiti, da se vu obzir 
viemeju stoga, da se budu mogla ista 
pr&vila gledeé na naáe okolnosti predelati 
i prilagoditi.

§ 1

Naslov zadruge:

, O b r a m b e n a  z a d r u g a  me d j i -  
m u r s k e  o k o l i c e  p r o t i  F i i o k '  

s e r i .*

Sédiáte : , C # k o  v e c ,

§• 2.

Cilj zadruge

Do vezda hvala Bogu neimamo Fi - i 
loksere i daj Bog, da nje mbrojena vre- 
mena nebi imali ! Cilj zadruge anda 
nemre drugi biti kak zevsema nastojati, 
da se od ovoga ákodljivoga kukca iz da* 
leka babamo i braniino, na kuliko ovo 
s pomoéjum osvedoöenja i znanosti postiGi 
budemo mogli, kak takaj da se povanje 
i obdelavanje goricah na on graduá sa-

i vráenosti postigne, kaj je poleg odnoSajah 
znanostjum i osvedoóenjem postiéi moguée

§ 3.

Za pistignuti táj cilj, iz sljedeéega 
glediáta hoée zadruga svoje deluvanje 
raz ir iti:

a) Da hoée zadruga izdati vu púé 
kom jeziku knji£i u, s kojom bude naiod 
vputila, da je moéi filokseru h motikami 
i opravom lehko k nam dovleéi, — ovo 
za ravnanje onim, koji po takvih filok- 
sernih méstah putuju; — uőitelji pák 
i sveéeniki vu toj stvari moreju vnogo 
hasne svojim navukom med ljudstvom 
napraviti-

b) . Naj nenaruéujemo n kak ve fele 
trsja, i imajmo samo pazljivo pred oími 
véé ovdi se nahaljajuői nasad trsja i Stu 
derajmo ga.

c) . Putujmo vu susedne gorice. kője 
«u ved s filokserom napunjene, — oso 
bitó pák vu susednu okolicu S a ú r i  í  
poleg Ormuía, — óva okolica ima prav 
takvoga fundusa kak i na e gorice, pák 
se tóm prilikom na susedovom kvaru 
nekaj za nasu hasén navéiti moremo
Da ako bi filoksera, nedaj B g za kője 
vrőme k nam do la, da se 'budemo mogli 
njoj suprotataviti. — I onda nesmemo 

■ sdvojiti ako bi nas ta nesreéa postigla ; 
ar naáe Ijepo Medjimurje ima prav takov 
gliboki érleno-ilovaőni i karaenati Íundu5, 
kakov ameiikanskomu trsju gödi. — 
Prav ovib dnevov dital sam, da vu Er- 
melléku — 8podobno naiemu goriénomu 
fundiuu — véé od 3 do 4 Ijetan* jednoj 

(magjarskoj mekoti 25 do 30 hektolitrov 
vina su dobili po priméru Jaques i Elvira. 
— Vu francuzkom 150 do 200 hektolitrov 
na jednom bektaru

l ja sam imái ovili dnevov priüku 
pri Dr. Gerdák kr. notaiu vu Ormoáu 
od Ijeta 1890-ga od amerikanske loze 
(trsa) drnkasto vino koátati, kője je osobi- 
te finoga téka í arome bilo, a vrédno je 
jedno staro védro 10 do 12 forinti.

d) . Tam, gdt bi filoksera s unbte- 
njem trsja se groiila (bila to Lendava 
ali susedna Stajerska, ali naáe drago Me* 
djimurje) podpomagalo bi se sredstvom za 
s fondati ili s pomoéjum penezne podpore

e) Podvudali bi se proti fondanju 
Perenospore,

f) Hasnovite maáine, kője bi se za 
uporabu sposobnimi izna$le, priskrbile 
i preporuéale bi se.

8. *

Kotrigi xidruge.

Kotrig zadruge more biti vsaki go- 
riőni gospodar, koj se s goricami havi, 
koj je po odboru prijet i koj se obvejte 
vu tedaju 8 ljet 50 krajcarov vBako Ijeto 
kakti kotrig zadiuge platiti. (8 ovim sam 
to ho*el postidi, da íadruga őim viáe 
kotrigov bi imala i dók bi se filoksera 
pokazala, mogli bi ved Ijepo svoticu penez 
si pribavili.) — Óva svot ca penez bi se 
upla ivala od kotrigov zadruge po §. 14.

Pravice kotrigov zadruge.

Vsaki kotrig zadruge more nazofen 
biti pri sesiji odbora zadruge i pri ipra- 
viféu, vu obodvih slu ajih more opazke 
priobditi, ili predloge lostavljati ; sluda^no 
takove i pismer.o poslati, itd.

Od zadruge balatonske okolice viie 
punktumov od njikovih pravilab primemo, 
samo kaj se tajnika tide, mislim za vezda 
da bi dobro bilo jednoga na ovo dastno 
mésto bezplatno vztti odnosno izebrati, i 
vu sluőaju, ako bi filoksera nas pohodila, 
da bi jednoga, koj je Skolu gorii'nu zvríilo 
i kak takaj za okolicu prikladne jednoga 
ili dva vincelére pogoditi, koji bi nas vu 
tóm podvuéavali.

Joá jtdenkrat apeliram ne samo na 
medjimurskib goridnih goipodarov domo- 
rodstvo, nego takaj na priznanje svojega 
vlastitoga basna

Kak sam ved izkazal, na prvo posta 
vil, rije dosta samo, da se amerikanska 
fela trsja, véé i karbolni sumpor, gde je 
zemlja ne odviáe lilává i pesnata s has 
nőm zemlji prilagodi ; ali dakak, onda 
mora tisje vu iz\rstnoj jakosti i osobito 
dobro obdelano biti ; ar drugaé nikakvu 
hasén nebi postigli.

Vu obde pák prosim vnogo átovano 
obdinstvo, da bi se Cim vu vekSom broju 
za ovo g’asilo i zanimalo, da se óva 
stvar od vsih stran zadosta réáiti buiö 
mogla.

ffü túr uh j (letör.

Zirnski razgovori.
x.

1 ak je bilo odluéeno, da Miikec poj ■ 
de vu gospodarsku ákolu, pák dene* zutra 
Pr.j vzeme gospodarstvo, ako nebude 
sóidat Druge mlajáe sine odluéil je otec, 
ili dalje ákolati, ili dati vu trgovinu (itz* 
cunariju) ili kakvu meátriju.

Miákeo imái je prek vzeti célo gospo*



darstvo, da se nebi delilo i raztigalo,' 
ved da ostane célo, a kaj bu po pravici, | 
da tuliko icplati bratom i sestram, ar da 
se raztrga gospodar-tvo, ni jeden nebi mo-| 
gél prav napredovati; tu bi nastalo siro- 
maStvo, kak ju vidimo pri vnogih muiih, 
koji i u  ae odviáe na malo razdelili i raz- 
cépali svoj imetek, kojega su prvlje skup 
imali.

Medtem tóga dók je MiSkec bil spo- j 
dobén za gospodarsku ákolu potrebno je 
bilo joá d it  Ijeíi. Za to vreme je domaj 
delal kak mu je jakost dopuá ala. Pravom 
sreéom po décu svoju vzel je JoZef iste 
jeseni iz milosrdnosti jednoga siromaka 
Btarca rodom íz Kranjske, koji je, proseéi 
vsakdasnji kruli, pobadjal tudje prage — 
na stan i hranu prék zioae.

Ov siromaáni starec razmel je plesti 
Ijepe fine koSarice, vsakojaéke koáe, kor
pice i korpe od slame i áibja, kak takaj 
koánice za péele.

Ov starec iz zahvalnosti da nebi zah» 
mán jel kruha, poéel kaj kaj plesti tér 
napucavali i vuöiti dééicu, navlastito Miá 
keca, kak ae öistiju vrbove Obice, prire- 
djuje slama, tér je célo togu zimu vu il 
plesti vsaké fele koáarice, koáe, koánice i 
korpe, pák je tim jako vnogo priredil1 
hi2i, tak da su potlam pletenu robu mogli 
prodavati vu Cakovcu, Varaádinu itd. i za | 
nju Ijepe peneze dobili.

Nut kak se milosrdno delo nap aduje 
obilno, tér potvrdjuju réCi dragoga na^ega 
zveliCitelja Jezu*a_Krisluáa :

„BlaSeni milosrdni. ar oni hodeju mi 
losrdncst zadobiti,* tojent obilnu plaéu za 
svoju milosrdnost.

Pokehdob pák je bil Miákec jako ziv, 
to je otec imái énjim vnogo brige, da ga 
obfuva od zlodtstoga druZtva Oátro mu 
je prepovedal pod veéer kam odhadjati, 
da se nebi s drugimi klalaril, ili da nebi 
iáéi vu krému na ples

Jedenkrat ga je \ lovil, da je puáil 
cigaru, onda ga je otdinski opom nul, da 
tóga v áe neéini, tér mu je razIoÉil, kak 
je Dezdravo puáiti, osobito mladi< em, a 
zvun tóga kuliko se zahman potepe novca 
za duhan. Dakak da mu níje veselja kra- 
til, ali onda bi ga on asm sobom v?.el, da 
kaj vidi.

Osobito je poleg ttíga i na to pazil, 
da mu se d< te kakvomu grdomu govoru 
neprivfi, da nebi kiél, davnebi psuval, ved 
da bude uvék ponizno, krotko i spametno 
govoril, prijazno I dtdno se ponaáal. Za 
vse I ak, k»j je hotel imati, morál je 
prrsiti

Vu tóm je bil okc jako oáter, tér 
ako bi iksj i najmenjáe nepristojnoga i 
uaéednoga opazil, onda ga je navaduo 
oítro zeápotal.

To je islo i materi naloZil, govoreéi 
jo j: I)ok je dl évo tenko, treba ga ravnati, 
da ne ogrbavi: zato pazi na déte, ar nut 
jakse postaje i razvija fe vse viáe, a éim 
di évo poéme cvesti, treba paziti na guse- 
nice. Najpogibelneáe je dóba cd 16 do 
20. Ijeta: tu se pobudjuju s'rasti ; nepazi 
li se, da se vu korenu nezaduliju, strasti 
opedeju mladencu íivot, tér bude iz njega 
nesrednik.

Tak je, nije dosta, da se pazi na déte 
i da je éovek tim zadovol.en, da ide vu 
ékolu, nego treba na déte i potli pazili i 
na vse ga dobro pridríavati. Navlastito,

da nigdar ne izostane od sluíbe Boíje, i 
da nigdar nemanjguje, ar manjguvanje je 
gnjezdo greha.

Kak god su rod telji odhranjuvali 
Miikeca, tak su isto jádnakom ljubavjum 
i brigom odbranjuvali i Ostalu svoju décu. 
Vsa su déca Dia redom va ákolu, kak su 
doraádivala Na vsako se pazilo jednakom 
brigom Déca su morala biti uvék cista 
pristojno se ponaáati, zabavljati se s kak- 
vim god poslom, vsigdi se privucavati 
redu Na glas su skupa molila pred i po 
jelű, vu jutro i na veéer, i gda je zvonilo 
na pozdravljenje.

Med sobom su se morala slagati i 
ljubiti, i kad bi koj kojemu kaj na Zal 
vőinilo, to je navék ma|ka med njimi po- 
ravnala prez srde, tak da je rédko kada 
trebala éibu vu ruke vzeti.

Naravski, da krotkosti deéiaoj vnogo 
pomaíe roditeljska sloga i blagost Déca 
su se ovdi navék povadjala za otc^ra i 
majkom, koji su im davali ljepu példu 
govorom i ponadanjem. Iz roditeljskili vust 
nisu déca nigdír cula klet ve, nigdar ne* 
prjstojnoga govora, ili ogovárjanja ili sva* 
d je.

Bogoljubni, trézni i éisti povadjali su 
si décu med sobom Na kaj su si décu 
negovarjali i vuőili, to su i sami Véinili.

Ali su im zafco i bila déca na mig 
oéih posluána : strali BoZji poéetek je 
vsaké kiéposti

I kéerke njihove Maritka i Vilma su 
Ijepo uspjevale Kaj se tiée éistoce, ééd 
nosti i poboínosti, bile su prve vu selu. 
Öve dve devojéide bile hu kiné vu ékoli, 

Imarljive i pristoinp, da nebi rekel, 1 da su 
| selska déca

A i ih je i majka njegovals, kak 
svoje oko. Devojke rasle i razvijale su 
kak vrtne ruíice

Vu selu su ili diáali za najljep'e ; 
prav to je vnogo brige zadavalo otcu, tér 
je on veékrat si 2enu opominal, da pazi 
na nje i da ih éuva od gizde, — gizda 
bo — rekel je — prvi je od glavnih 
grehov i po’etek je poniíenja; gizda je 
straáno vabilo i mamilo na gréh

Svelo pismo véli ;
prevarljiva je ljubkost i t.a ta (hímbe* 

na) je Ijepola ; lena, koja se boji Gospo- 
dina, ona zasluíuje pohvalu. Róza je na
vék zna la posla dati k erkam.

Pokehdob da nije bilo VU fari navu* 
éileljict, to ib je sama vu ruőuom poslu 
podvuéavala, a kaj nije samajznala, to je 
molila uéiteljeVJ 2enu, di ih ona podvu* 
Cava, za tim vu hiÉnom gospcdarstvu. vu 
mljekarstvu i vrtlarstvu.

Ijena i konoplje iejal je Jo2et vsako 
Ijeta dosta ; bilo je vu hiii njegvoj vu 
obiin sti lakna i prediva lenskoga i kn- 
nopljenoga.

Da svoje drage kéerke potekoe na 
marljivost, zna’a bi im mati vu nedelju 
éitati preljepi cn navuk iz s etoga pisma, 
knjige mudrosti poglavja 3 |. kaj se éita 
na dán svete matere blsZene djevice Ma* 
rije, tér jim je raztolnaéuvala, kak Éena 
mora biti krépostna, dela na, kak m ra 
svojimi íukaini delati i áivati rubaée, k k 
mora paiiti na vladanje hiÉe svoje i kruha 
ivgdnr iu ljeno ti je8t;, tér vu«ta svoja od 
prati mudrosti, i da joj je navék naruk 
blaga na jez ku

Preporucivala ja njim, da na sebe 
paze, di búin boguljubne 1 srameáljive, 
blage i Ciste, ar je Jezui rekel:

Bla2eni őistoga srca, ar budu Boga 
videh, B g bude navek á njimi i vu 
njihovom srcu preb val.

K A .J  J E  N O V O G A ?
Katolicka hierarchia.

Po najüove’em vremenu ima deoe9 ka* 
toliCanska cirkva 61 kardioala, 818 nad- 
biákupah i biákupah latioskog obreda, 62 
nadbiákupa i bidkupa vsakojaCkih iatcéuih 
obredab, 308 natdovmh oadbiákupab i bií- 
kapah í (j  prelatah s biákapskom jurisdik- 
ciom. Mei vsemi b ákupi ima ih samo jól 
5, kője je papa Grgur áestuajsti imeooval. 
Senior (oajstareái] katoliőkog episkopata je 
nadbiákup Kenrik vu St. Louisu va sever* 
nőj Ameriki koji je véé 24*ga aprila 1841. 
Ijeta bil imoaovan za naslovnoga biíkapa 
vu D asieu. Deue je 85 Ijet star. Za njim 
je najstareái biákup papa Leó trinajvti, 
koji jo 17-ga januara 1843 Ijeta imenovan 
bil za naslovnoga bilkupa. Katolidka cirkva 
latinskog obreda ima 8 patrijarkah, 148 
metropohtskib sélab, 19 nadbiflknpijah i 87 
bidkupijah, kője nespadaju va aikoju cirk- 
venu provinciju, ved podpadaja svetoj Sto- 
lici, — 623 sufragauske biákupije, 17 pre* 
latah 7 apoátolskih delegacijah, 117 ápol- 
tolskih vikarijatah i 43 apoátolskih prefek- 
ture. Po zemljali nadbiákupije i biákopije 
latinskog obreda ovak au razdeljene : Italija 
275, Francezka 84, Aastro-Magjarska 8 
Bosnom i Hercegovinom 58, Spanjolika 54, 
Englezka s Irskora i Maltom 52, Njemaőka 
s Luksemburgom 26, Rasija 15, Portagai- 
ska 12, Gréka 8, Turska evropska 7, Bel* 
gija 6 Holandezka 5, Svajearska 5, Ra- 
(iiunjsKa 2, Monako 1, Srb.ja, Bagarska 1, 
Crna gora 1 ; — isvao Evrope : Sjedinjene 
dr2ave severo-amerikanske 80, srédnja i 
jutna Amerika 75, Iztiőua Iadija 2T, en- 
glezke kolomije vu severnoj Ameriki 25, 
Meksiko 22. Australija 18, Nova Selaudija 
14, Afrika 13, Filipiuski otoci 5, Azijatska 
Turska 4.

Növi magjarski prímás.

Naproti prvim glasom, koja iu oznaői* 
vali nasljedoikom kardiualu primasu Simora 
veliko-varadinskog bilkupa Lovra öltuha, 
najvuéeneáega i n íjreéljiveáega cirkvenog 
dostojanstvenika Magj&rske, javljaja vezda, 
da bude prímásom imenovan jegarski (egri) 
nadbiskup Jo2ef Samassa, rodjeo 30-ga sep- 
tembra 1828. Ijeta, ol Ijeta 1871. do 1873. 
bit je b:ákup Zripski, a od 1873-ga Ijeta 
nadbiákup egerski. Isto tak odluceno ja za 
stalno, da se sjediáte primasa prenese is 
Oitrogona va Badimpeltu, tér kormaaj sada 
proucava spise o preuosa biákupske stolice 
dmadske iz Makoa va Temiávar, i Munkaő* 
ske iz Ugvara vu Munkád.

Potonol parsbrod (damtif.

Iz Antverpena javljaja 9-g& tóga me- 
seoa. Parobrod „Serpent* koji je odovad 
odplovil vu Bombay, potooul je vu iodije 
skom oceauu. Petdeset per^onah se je vtopilo.

Grabe^na zverad vu_ Bonni.

Bos&nske novine javljaju, da je vu 
Bi sni i Ilercegovini od Ijeta 1880. do 1889. 
vubijeuo 8230 vukov i 881 medvelov, Oá



IJeta 1888 rabi se i gift 8 trichnin. Muii 
▼ubijaju öve grabeáljivce i sekirami.

Kak je pogibeljen prazen strah.

Dekle (éuvarice) zuaju maleuu décu 
kojeéim pbáiti. da jim nesu dosadna, da 
vmukneju. Jedna dekla ostala je 8 detctom 
sama doraa. Vu krőmi je bila muíika i ples,! 
Poátelo se je i dekli ta iti, ali je ne botelo 
dóle, poldrago Ijeto staro, zaspati. Ilitro 
mu je napravila uekakvo straáilo, postavila 
ga je pri podnoíju postelje i rekla je : Ako 
lamö cmrkneá, bude te őrei zgrab 1 Píaho 
déte je vmnknulo, a dekla je otiSla na ples. 
Gda se se povrunli roditelji dirao, naáli su 
dőte, kak izbuljenimi oérai gledi vu straá'do; 
— ali veó rartvo. —

Praznoverje.

Prazna je vára, da se veaki düh vu- 
mrloga nazad povraőa i kak mrtvi imaju 
Bvoju vuru od polnoéi do jedne vure. Ali 
ipák ae éuje viáekrat átropot ? Kaj je to ? 
Kaj átropoée ? Kaj roti ? MaőiJ, kada, 
kak je reé gustuvanje imaju. I takovi vté- 
krat silen őtropot diiu na najiu, a vu nőéi 
utvaranje éoveéje isti átropot pet pút glas 
neSe önje, kak i nijnaravu'ju noéiu prikazu 
toliko pút vekén i straboviteáu vide. Pri 
jednoj hiíi vu selu P . • . fa, dugó jev  e- 
mena po nőéi buéilo na mj^i. Nigdo ae ne! 
podufal pogledftti. Sin, koji je bodil negda 
vu ákolo, nagovori nazadnjo ostale, da bi 
feli injira gledat Straho/iU jim se prikaza 
pokazala, koja je i noge imela. Vsi su po- 
begli, a sió pograbi prikazu (tobo2 tu stra- 
ho) za rogc i potegne po étengah domaéu 
kozu, koja se navéila spat hódi ti na fiájáé.

Horvatsko-magarski razgovori. 

Horvát-raagyar beszélgetések
Örülje. — Eszközök (szerszámok)

II

— Sekirom d-va cópamo.
A fejszével fát vágunk.
— Sekira je óéira.
A fejsze éles.
— Giava tekire je debela i tupa.
A fejsze feje vastag és tompa.
— Vu glavi sekire je lakúja.
A fejsze fejében lyuk van.
— Vu luknju se dene dr2alo.
A lyukba tétetik a nyél.
— Sekiru de)a kováé.
A fejszét a kovács készíti.
— 8ekiru basnuju drvari, kolari, tesari 

i raesari.
A fejszét használják a favágók, bog- 

oárok, ácsok és mészárosok.
— Kolari i tesari basnuju í bradvu

(éiroéku),
A bognárok éa ássok a bárdot is 

használják.

— áirotka je spodobna ackiri, ali se
kira je vekáa kak liroCka.

A bárd hasonlít a fejszéhez, eiakhogy 
a fejsze nagyobb mint a bárd.

— Lukuje svedrom vrtamo vu desku. 
A lyukakat fúróval furjuk a degzkába,
— 8veder ima vrtaé i drfak.
A fúrónak van fúrója és nyele.
— Vrtaé je od íeljeza, drlak jc od 

dreva,
A fúró vasból, a nyele fából van,
— Jesu mali i veüki svedri.
Vannak kis és nagy fúrók.

— Cavlje zab'jemo s hamrom.
A szögeket kalapáccsal verjük be.
— Hamer ima giavu i dríak.
A fejszének van feje és nyele.
— Himer basnuju stolari, kováéi i 

drugi nx dterski ljudi.
A fejszét használják az asztalosok, ko

vácsok é9 más mesteremberek.

— Oavle vadimo iz deske s kleáci.
A szögeket kihúzzuk a deszkából fo

góval.
— Kleáée su od íeljeza uapravijena.
A fogó sasból van készítve.
— Kleíée kupaju vu Stacunu.
A fogót a boltban vásárolják.

— Drva pilimo pilom.
A fát fürészszel fűrészeljük.
— Pila ima zubce.
A fűrésznek vannak fogai.
— Zubci su oétri i ápicaiti.
A fogak élesek és hegyesek.
— Na drzku je vojcica.
A nyélén kötélke van.
— Ima malih i velikih pilah.
Vannak kis és nagy fűrészek.

— Igla ima ápicu i luknju
A tűnek van hegye és lyuka
— Vu lukoju se nopela koncé.
A lyukba huzatik a ezérna.
— Iglom áivaju svelje rubaöe i gaöe 
Tűvel varrják a varrónők az inget és

gatyat.
— Krojaő odeéu takaj iglom fliva.
A szabó a ruhát szintén tövei vairj8.
— Platno jeiemo ákarjami.
A vásznot ollóval vágjuk.
— Skarje imaju no ice i drikc.
Az ollóiak vaunak kései és tartói.

$ekaj za kratek
1.

Recept.
Doktor : Od öve raedicice budete vsaki 

íertalj vure jednu 2Ücu vzeli. 01  denes po- 
cérnái morete i jeden kriglec pive piti.

Betelcn Gjura : I p’vo bum pil vsake 
fettalj vure jeden kriglec ?

2.
iz krémé.

Krémar : Kaj ne, da je to dobro 
vino ?

Gost : O je, jako dobro !

Kercmar ali sara se i muőil dók sam 
ga tak skup sp avil. —

3.

Zivi mrtvec.

A : Oho pajdag ! kaj ti joá írná t
B : No pák zakaj nebi 2ivel !
A : lm sam ja to vu noviuaj étel, da 

si TumrI.
B : I ja sam takaj to isto étel; ali sam 

si taki raislil da to mora la2 biti.

4.

Kak dugó 2ivi jelen ?

Gospon iz varaáa : Uh ! Ali je ljepi 
ov jelen, kakvo starcst more ipák takov 
jelen do2iveti ?

Lugnr : To njim od tóga zaviii, da 
— kak ga gda strli gdo.

5.

Doktor i in aj dér.

Jeden doktor dal je §voj»mu ánajdaru 
nazad opravu, ar je ne bila dobro ikro- 
jena.

Zi jeden tjeden síel se je ánajdar s 
doktorom prav, kak su mrtvoga nesli na 
grob’e.

Oh ! kak su oni gospon doktor sreöni, 
rekcl je ánajdar. Kak, zakaj ? zapital je 
doktor.

£ato, da njim njihovo sfuíareno delo 
nigio dimo ne douese, rajái na grobje.

6 .

Navuíitelj: S óim bi vi mogli dóka- 
zati, da so évet vrti ?

Preparaud: S trimi litri jakoga vina !

7-

Naveéittlj : Jo, glejtc moja deci od 
vekiveénosti nejmate niti pojma, niti si
nemrete predstaviti kaj jo to vekivcénost, 
zato vám budem ja vezda raztolnaéil.

Anda misljitc si vi, da bi vse 2emlje, 
ovoga 6v« ta bde hicene vu rno morje, pák 
da bi iz tih namoéonih iemljah napravil 
gdo jednoga gamb«loca, to bi bil za sigor- 
no jeden veüki gambaloc; ali vekiveénost 
je jós za cudaj krat vekáa.

8 .
Navuéitclj: Poveé mi Pista, zakaj je 

to gteh ako őovek sam sebe zakolje ?
Dijak : Zato, ar to zdravju ékodi.

NYÍLT TÉR.*

Selyem Grenadin fekete és színes
(máé világos színekben i*i) méterje 95 krtól 
9 frt 26 krig (18 minöeégben) küld egész 
ruhákat dij- vámmentesen H e n n a -  
b o r #  Q . (c*. és kir. udvari szállító) 
gyári rnktára Z ü r ic h b e n . Minták azou- 
nal küldetnek. Levelekre Svájciba 10 krt§ 
bélyeg ragasztandó.

*) E rovat alatt koztötiekérl felelősséget nem 
vállal a szerkesztő.



»The Gresham*

Pri >Tiie Gresham* iv&nom london- 
skom druitvu (vu Cakovcu je upravuiétvo 
pri Graneru stacunaru), je m< éi fivot osi- 
gorati. Tojeat plati, gdo si hóé** /ivót oei- 
guratl, po letu vcksu ili raenjsu svotu i to 
poleg tóga, kak je gdo star i kak svotu hofe 
pa dobi, pák ako bi vuinrl, herbom imenuto 
dro£tvo zplati onu svotu, na koju je bil isti 
osiguren, ili ako doíivi n. pr, lB — 20 let, 
njemu dajn istu svotu vu ruke. Tak je mo i 
livot ienskah i decah osigurati. Ovo druztvo 
ma svoje glavno^upravniötvo vu Buaapeatu-

VASÚTI MENETREND

ODQOVOENI UREDNIK :

M  A H  Q I T A I J O Z 8 E F  

Glavni suradnik :

G L A 0 P E R E N  CZ.

nőkből S ?eiL(cz Járást fele részben ilhtó 
és 273 írtra leaült ingathnek, továbbá a 
nedeboZi 81 tk. 25 hrsz. a. tele részben 
bzernecz Jánost ilhtó ósl65 írtra becsült ingat 
lanokraaz árverést ezennel megállapított kikiál
tási árban elrendelte, él hogy a íenuebb meg
jelölt ingatlanok az

1891. évi april hó l  én d .V e, 10 órakor

Nedliczen a község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni * fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az in- 
gatlau becsárának 10 0L-át készpénzben, 
vagy az 1881. LX. t.-cz. 42 §-ában jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. évi no
vember hó 1-éa 3333. sz. a. kelt igazság- 

I ügyrainisteri reudelet 8 § ábán kijelölt óva- 
I dékképt s értékpapírban a. kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170 §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.



hirdetmény kibocsátásával egyidejűleg meg
állapított áiverési feltételek a hivatalos órák 
alatt a perlaki kir. jbiróiág tlkvi osztályánál 
a Turcsiscse község elöljáróságánál megte- 
kinthetók.

Kelt Poriakon, 1891. évi] január hó 
9-ik napján.

KLESTYINSZKI 
995. kir. aljbiró.

Hlelyik lapra ÍXzessüuk e lő ?
Gazdag tartalmánál, nngy'terjedelménél 

fogva legolcsóbb magyar lap az

„ E G V  É T É  I tT É S
a mely az uj évvel immár 25-ik évfolyamába 
lépett. Ez a magyar olvasóközönség lapja. 
Hiteles forrásokból származó értesüléseinek 
gyorsasága, alapossága és sokasága, rovatai
nak változatossága, kitűnősége, a különböző 
olvasmányok gazdag tárháza tették az 
„Egyetértésit népszerűvé. Az országgyűlési 
tárgyalásokról a legrészletesebb s e mellett 
tárgyilagos hü tudósítást egyedül az •Egyet
értés* közöl. Gazdasági rovata elismert régi 
tekintélynek örvend. A magyar kereskedő s 
gazdaközönség nem szorul többé idegen 
nyelvű lapra, mert az „Egyetértés" keres
kedelmi s tőzsdei tudósításainak bőségével 
s alaposságával ma már nem versenyezhet 
más lap. A kereskedő, az iparos s a mező
gazda megtalálja mindazt, amire szüksége 
van. Változatosan szerkesztett tárcsájában 
annyi regény olvasmányt ad, mint egy lap 
sem. Két-három regényt közöl egyszerre, 
úgy, hogy egy év alatt 30—40 kötetnyi 
regényt, részint eredetit, részint a külföldi 
legjelesebb termékeket jó magyarságu fordí
tásban kapnak az „Egyetértés" olvasói. A 
ki olvasni valót keres és a világ folyásáról 
gyorsan és hitelesen akar értesülni, fizessen 
elő az „Egyetértés*.re, melynek előfizetési 
ára egv hóra 1 írt 80 kr. negyedévre 5 frt 
s egy évre 20 frt. Az előfizetési pénzek az 
„Egyetértés" kiadóhivatalába küldendők. 
Mutatványszámot a kiadóhivatal kívánatra 
egy hétig ingyen és bérmentve küld.

M a g á n v e v ö k n e k  való gyönyörű m in tá ik  
in g y e n  és b é r m e n t v e .  

S z a b ó k n a k  való m in t a k ö n y v e k ,  a mi
nők még nem léteztek, bérmenietlen és 2 0  
f o r in t n y i  betét mellett, mely összeg a meg

rendelés alkalmával levonatik.

Öltözetekre való kelmék.
PeruvieM és dösking a magas c term a  számára, 
szabályszerű kelmék cs. és kir. fe lr* t» ln o lit- . 
v e te r á n - , tü n e tté  , lo r n á S i . ,  en e ló d -  

e n r n h á k r s ,  te k e -  ém ja tfk a a n tn lr n  
▼elé p o sz tó , ló d é n  vízmentes kelmék ▼* 
i'écn k  n b n io U m  m o « é k e lm é k , titn zó-  
p le ld e k  á —14 írtig stbb. Ki J w tá n y o n en  
lln n ten oége* . té r té n , tU z tu  g y e p e t  kel
me árut és nem olcsó r o n g y o t , melyet kü. 
lönféle helyről ajánlanak és a szabóbért is alig 
éri mng, vásárolni akar, forduljon kővetkező 

o/.éghez:
Joh. Stikarofsky in Briinn.

Legnagyobb posalóraktár Ausztria-Magyaror- 
szágban. Fél m il l iót  megérő óriási raktárom
mal és ▼ lleg fo rge in m  üzleteinél nagyon 
természetes, hogy nagyon sok m e r e d e k k e l  
rendelkezem; minden j é z u n u i  g on do ik o zé  
e m ber  okvetlen be fogja látni, hogy ily sok 
maradékból mintákat küldeni nem Jehef, mi
után nehány száz m lntem egren de ién  után 
hamarosan nem m e r e d n e  aemnal. Valósá- 
gágos szélhámosság tehát, ha posztóczógek 
mégis m e re d e k  m ln tdk et  hirdetnek és iljen 
esetben a mintadarabok egész végekből és 
nem maradékokból valók; az ilyen eljárAs 
czélja könnyen érthető. Maradékok, melyek 
meg nem felelnek, kicseréltetnek, vagy a 
péna küldetik vissza. Maradék megrendelés
nél a szint, hosszat, árt tessék megjelölni. 
Szétküldés csakis utánvéttel. 10 forinton felül 
bérmentve. L e v e le s é *  magyar, német, cseh, 
lengyel olasz, és franczia nyelven. 777 5 —20

V an szerencsém a n. é. közönség becses tudomására hozni, hogy f. évi 
márczius hó 15-én helyben Ivácsicsné asszony házában (az izr imaház átellenében)

férfi és fiú divat-üzletet
nyitottam.

Fötörekvésem oda fog irányulni mérték szerinti megrendelések legújabb 
divat (fagon) szerinti pontos szilárd készítése és jutányos árak mellett a n. é. 
közönség teljes megelégedését kiérdemelni.

Megjegyzés. Bel- és külföldi legújabb és legdivatosabb szövetek 'nagy válasz
tékban folyton raktáron vannak — úgyszintén saját készitményü

kéfez fér fi-  cm fin Ö ltönyük dús választékban.
Midőn még a n. é. közönség számos szives látogatását kérném, maradtam

Kitűnő tisztelettel:
I V A C S 1 C S  I G N Á C z ,

789 1— szabómester.

Nyomatott Kisdiái Fülőp laptulaj donoBQáJ GaAktoiny&o
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