
Alakítsunk kultur-fiókegyletet.
Ha a nemzetek törekvéseit figyelemmel 

kisérjük, úgy önkéntelenül szemünkbe ötlik 
az az Áramlat, melynek czélja az uralkodó 
nemzetek nyelvének terjesztése, az idegen 
nj^etiségelwek az állam nyelvébe való 
beM̂ aSztftsa: Egyszóval minden ország 
uraikoaó nemzete a maga nyelvét, szokásait, 
műveltségét ráoktroyálja az állam területén 
lakó idegen nyelvet beszélő nemzetiségekre. 
Az assimilátió törvénye rásUti bélyegét ezen 
korra mindenütt, minden országban; na
gyobb mértékben, mint bármikor.

Nem laknánk Európában, ha lépést 
nem tartanánk a kontinens többi modern 
népeivel. Sőt nekünk fokozottabb mértékben 
kell előre törtelnük, mert bizony nagyon 
sok lenni valónk van még mindig. Helyre 
kell hoznunk ama sok mulasztást, melyek
nek orvoslása nekünk jutott osztályrészül, 
ha nem is kizárólag nekünk, de századunk 
második felének, melynek munkájából ugyan
csak ránk is nehezedik egy csomó, még 
pedig a java.

Hazánk, a polyglott lakosságú országok 
sorába tartozik Európában, úgy, hogy a 
nemzetifiégeknek tarkaságát tekintve, Auszt
ria által szárnyaltunk csak lul; mert a 
Balkánfélszíget azóta számításba már nem 
jöhet, hogy annak politikai jelentősége már 
nincsen s a mióta a különböző nemzetisé
gek szerint több önnálló országokra föl- 
bomolván, egyszerű földrajzi fogalmat je
lent csak.

A lakosság vegyességéből az állameszme 
erőt nem meríthet. Hatalomról, »sulyról« 
csak ott beszélhetünk, hol széthúzó ele
mek nem léteznek ; a hol valamennyi lakója 
az országnak egyetért, együtt érez. Magyar- 

ország az ő sajátságos viszonyainál fogva 
i— fájdalom — irigy szemekkel tekinthet 
azon államokra, a melyek egy nyelvet be- 
széllő s egyformán gondolkozó polgárokat 
ölelhetnek keblükre.

Ezer esztendeje, hogy a haegemoniának 
szálai a magyar faj kezeiben csomósodnak, 
de azért az assimilatio eddig még sehogy 
sem hajtatott végre, sőt ellenkezőleg a ko
moly akarat e lekintetben csak a lefolyt 
utolsó két tizedben kezd hathatósabban ér
vényesülni.

Lanyhaságából az imént kezdett csak 
í ébredni a nemzet, Az alkotmányos aera 
i öta munkálkodik csak öntudatosan s terv
szerűig azon, hogy a törvényes eszközöket 
a maga fajának föntartására, erősítésére s 
térfoglalására férfiasán alkalmazza.

Az igaz, hogy a politikai viszonyok 
folytak be legnagyobbrészben arra, hogy a 
nemzetiségek beolvasztása végre nem haj
tatott. A mikor a magyar nemzetnek magá
nak is a saját nyelvének megmentéséért 
meg kellett századokon keresztül folyton 
küzdenie; a mikor saját faját is az 
örökös támadásokkal szemben védelmez
nie kellett: terjeszkedésről, magyarosítás
ról terveket bizony nem szőhetett. De 
azért a magyar nemzetben magában is 
keresni kell részben a hibát, hogy több

eredményt e téren eddig föl nem mutatott. 
Nem a fajgyűlölet, de a végtelen kényelem- 
szeretet, az eléggé el nem Ítélhető közöm
bösség szülte az állapotokat, a melyekuek 
bizony sok helyen az volt a kifolyása, hogy 
a magyar faj olvadt be a nemzetiségekbe 
és nem megfordítva.

Ezek a múlt bűnei! Elég, ha a nemzet 
be kezdi látni, hogy a mit eddig elmulasz
tott, nem hibaszámba megy, de egyenesen 
bűn az. Az önbeismerés már félig javulás 
Olyan ausdpiumok alatt kezdődött a munka 
minden positióban, minden vonalon, hogy 
a biztos siker el nem maradhat. Életszük
ségletté vált a magyarosítás, mert akkor, 
a mikor a magyar fajnak szaporításáról 
gondoskodunk, az állam existenciáját bizto
síthatjuk, mivel egymás nélkül ekét tényező 
e!. nem Je h e te 8Yik a másikra van utalva; 
kölcsönösen bírván egymásban gyökereiket, 
ha az egyiket elmulasztjuk ápolni, a másik
nak rovására van az. Ha a magyar hazát 
valaki szivéből szereli, a magyarságtól a ha
tározott számbeli fölényt el nem tagadhatja, 
de szívvel, lélekkel kell közreműködnie 
azon, hogy az megerősödjék s annak nyelve 
általános használatúvá válhassék.

Ezt a feladatot tűzték maguk elé a 
különféle kulturegyesületek hazánkban, hogy 
társadalmi utón érjék el azt, melynek meg
oldására az állam maga hivatalosan nem 
vállalkozhatik.

Az E. M. K. E. sikerei buzditók. Ha
sonló, de még több eredményt fog elérhetni * 1

A „ Mn r a k n “ t i n t á j a

Régi okiratok.
My Z r í n y i  M i k l ó s  Ertrökős Gróff 

Saala és Somogy Vármegyékk feö IspAnnya zc. 
adjuk tudatára mindeneknek, az kiknek illik, 
fölvévén terhét az mi szerelmes feleségünknek 
Sselhi Eörzsébet Asszonynak Maradékinknak és 
Z r í n y i  G y ö r g y  Uramnak Eöcsónknek és 
Maradékinak ; Hogy találtja megh bennünkaf az 
N. és Vzleő H o r v á t h  J á n o s ,  mivel bírván 
az Eöcse N. és Vzlert H o r v á t h  G y ö r g y  
nöiuQ-némU Jószághot T o r c a i s c h a  névö Fa
luban, mely Jószághrul Horváth János az Eöcsó- 
vel Hoiváth Györgyei megh alkudván, az Jószágot 
Kezébe bocsátotta, annakokáért most meghtekint- 
vén ezen Horváth JánosnakJIsienben •llnyugodott 
Anyának jámbor hív szolgálatlyát eö kegyelmé
nek is jövendőbeli szolgá attyát azon megh neve
zett Jószághot adunk és inscribáltuk eö Kegyolmek 
Maradékinak holta után Anyaijainak, vagy vala 
kinek akarja hadni, eőt száz Magyar forintban, 
mivel hogy eö kegyelme nekünk is szükségünkben 
azon Jószághra ÖOO forintot adott igy, hogy sem 
my sem Maradókink, sem pedigh Attyánkfia eö 
kegyeiméiül, vagy ruaradékitul el ne vehessék, 
vagy a mégh az megh nevezett öl száz Magyar 
forint jó pénzül éppen simul ef temelbe nem 
(eszük, tartozunk pedigh előbb három holnappal

Szent Márton nap előtt certificálnunk eö kegyel
mét, vagy Maradékit, hogy ha pedigh nem certifi- 
oálnánk, viszont más esztendeigh bírhassa eö Ke
gyelme, vagy maradóki, evvel is erösitvón, hogy 
semminémö Tisztviselők ezen Jószághra Execu- 
tiöra ne mehessenek, hol pedigh valaki exequálni 
akarna is, tartozunk eö kelmét, vagy Maradékit 
azon Jószághh'tn rnegli oltalmazni, hogy ha nem 
oltalmazhatnánk vagy oltalmazni nem akarnánk, 
minden okvetetlen egy Ssolga Bírónak erejével 
Esküttel melló vevón, Magyar Korona alatt 
vagy Szala Vármegyében, vagy akár hol lévő 
Jószágunkban akarja öt száz forint ó*ö Jószá
gunkat elfoglalhassa, Contra dic ioné repuisione 
Appekationa Evocatione, novo Judicio ve! quibus 
Juridicv remedys non obsfantibus és bírhassa, 
valamigh az meglmavesett 600 frt eö kgh. vagy 
Maradékinak le nem (eszik. Az Jobbágyoknak ós 
Selléreknek udvar hellyel együtt nevek Udvarhely, 
Kélhely, mely Udvarhelynek egv részin három 
Seilór lakik: Inok Iván, !Iagika Gyurek, Kovács 
Gyurek, Tompics Sztánkó (él hely, puszta íólhely 
Duganícs Péter Se'íár, Iváng Tompios Seilór. 
E/.eket adtuk eö kgh, s maradékainak, Rétéivel, í 
Szántóföldéivel, erdeivel, halászó vizeivel, irtás 
földeivel, kertéivel, Gabona Dósmáival, adóival és 
minden nókünk járó Proventutival egyetemben, í

Melynek nagyobb bizonyságára adtuk ez mi , 
levelünket, PóoaótUokkel és kezünk aláírásával 
tuegherősitetvón.

Adum in Arca, noslra Csáktornya die 24. 
fnny Anno J024, 55rini M ik ló s  m.p, (L. S.)

My D a r a b o s  L á s z l ó  és D a r a b o s  
P á l  pár és D a r a b o s  G e r g •  ly de Nádasd 
adjuk értésére mindeneknek a kiknek illik, hogy 
az minémtt szántóföldeket az, néhai nemxetes és 
vitézlő Darabos Gáspár ur birt Magyarosdi rósz 
kastóllyához azért fiával Darabos Miklóssal alkud
ju k  így megh, hogy az kapu elölt való földeket 
és kerteket melyek Darabos Miklósnál Maradta

la k ,  véltük az Iván megyéibe való földeket min- 
, dénestül éppen is még más kis darab földért, kit
1 ógár-íianajosának hívnak, minthogy az is Da- 
rabos Miklósnál maradott az oszálós névü földnek 
(elét vettük el azon kívül h z  több földeknek min 
denütt felét vettük ei ós fele nála maradott. 
Ismégh mint hogy az szölcei malomnak is a 
(e'ót az néhai nemzetis Darabos Gáspár bírta 
azon fél rész malomnak is a fele maradott a 
hánál Darabos Miklósnál az felét pedig kezünkhöa 
vettük az minemrt két kis rétecske volt az hegy 
alatt az is Darabos Miklósnál maradott. Melynek 
nagyobb bizonyságára adtuk ezen pecsétes leve
lünket közünk írásával megerősítvén.

Dátum in Magyarózd 20.

Die May Alleö Milesimo iexcentesimo vígesi *
rao tercio

D arab os L ászló  D arabos G ásp ár
P- (L- S-> m. p. (L. S.)
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— é  é l-  é - í- <$*• jövő vasárnap déli 
1 1  és fél órakor igazg. ülést tart.

— A v á r o s  k é p v i s e lő t e s t ü le t e  ülést 
tartott ápri.is 8-án. Ez alkalommal a községi 
vagyon*, a szegénypénztár s a szegényházalapról 
beterjesztett számadásokat a kiküldött bizottság 
jelentésének alapján jóváhagyták. Az 1892- 97-ki 
képviselöválatz'ás választóinak összeírására pedig 
bizottság küldetett ki, melynek tagjai Sárosi 
László, Szeiverth Antal s Wollák Rezső városi 
képviselők lettek.

— F ig y e lm e z t e t é s  a választókhoz. As 
1892/07. orsz. gyűlési cyklusra a képviselő vá
lasztások a jövő évben ejtetnek meg. E vá!a'Ztá- 
sok alkalmával csak azok a polgárok szavazhat
nak, kik az ez idén elkészítendő választói név
jegyzékbe be lesznak Írva. Ebbeu pedig az illető 
törvói yczikkok értelmében oiak azok vétetnek 
(öl. a kik az ott megszabott föltételeken kívül az 
1890. évi egyenes adót, illetőleg a hátralékot t. 
hó 15 ig lefizették. Kötelességünknek tartjuk pol
gártársainkat erre figyelmeztetni azzal, hogy a 
törvény rendelkezésének a mondott napig eleget 
tenni törekedjenek, nehogy a választói névsorból 
hihagyatván, választói joguktól elessenek.

— É g i  h á b o r ú . Hogy a mostani szeszé
lyes időjárásnak komikuma teljes legyen, hatalmas 
záporeső kíséretében egy kis praeludiumot hall
gathattunk Végig múlt szerdán.) délután 2 óra 
körül, a leendő nyári zivatarok dürgö égi zené
jéből kóstolóul. Az áprilisi égiháborunk uern 
tartoznak ugyan épenséggel a szokatianságok 
közé ; de a múlt hetihez hasonlót nem igen jegy 
zett löl a krónika; mert furcsa, bizony nagyon is 
furcsa dolog az, hogy raiaíatt a tel végső vonag 
lásában vergődik s szűzi pelyheivel a tavasz 
nyájas napsugaraira! knozérkodik, az alatt az ég 
is megszólaljon ; s miköztien a kályha barátságos 
melegét keressük, az égizene hatalmas akkord 
jaival a kandalló tüzének sustorgása, pattogó 
sercegése egybeolvadjon. Ez egyszer  ̂ Falbnak 
ismét igaza volt, mert szerdára eUő osztályú 
kritikus napot jósolt, mely nálunk tényleg bevált. 
— Az idő különben azóta folytonos hid»*g eső és 
széltől annyira lehűlt, hogy a tavasz kellő köze
pén a boldogságot Petőfiként mi is bízvást a 
barátságos meleg szobában kereshetjük.

— A  D u n á n t ú l i  Közművelődési egye
sület helyi egyleteinek szervezése ezé jából Bekecs 
Gusztáv orsz. képviselő s rí említett egyesületnek 
alelnöke t. hó 2-án Nagy-Kanizsán, 4-én Zs a- 
Egerssegen időzött, hogy * központi orsz. egye
sület eddigi tevékenységéről beszámoljon s a 
fiókegyletek alakítása kőiül segítségét s közre
működését (elajánlja. Mindkét helyen az alakulás
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Mesec, potemnjenje meseca i 
sunca.

Ivao. Véé je vréme, da se s mesecom 
poblife spoznamo. Mesec je drabant (spre 
▼oditelj) nase zemlje, pák z«to je med 
stíidí nebeskimi teleli najbliie zemlje Da- 
ljina njegova od zemlje íznosi 38 jezer 
miriameterov, a to je jód malenkost prema 
odaljenosti drugih teles»b. Od zemlje je 
50-knt menői tér je kak sva nebeska te* 
leea — okrugel. Povráina mu je jaké brei- 
nata.

Da vidimo, odkud dohad a to, da m1 
meseca jedenput céloga, drugda na pol, 
épet samo jeden dél, a napokon i mát 
neridimo.

Mesec obrada se nesporedno okolo 
Dala zemlje, s njom naravski i okolo sun-l 
ca. Pút okolo zenal e prebeZi za jeden me-1 
secdan, za kője vréme se joá i okolo svo- 
je oei ali samo jedenkrat obrne, kaj odo- 
nud znamo, da mu samo jednu stran na 
▼tke vidimo, jer ako bi se okolo svoje 
Ősi vedkrat obrnul, to bi mu i drugu stran 
videti moral>. Dók se mesec okolo zemlje 
obrada, dolazi sad med zemlja i sunce,1 
sad sa strane zemlje, a Rád opet med 
zemlju tak, da zemlja med mesec i sunce 
dojde. Nu óva tri nebeska telesa jako 
rédko dojdu vu disto ravni poloíaj jedno 
prama drogomu ; naj vedkrat je mesec vi 
eoko ili nizko nad ili pod linijom polo- 
2aja zemlje prama suncu. Óva bela krug- 
íja nek vám predstavlja meseca

Sunce naravski samo onu stran me- 
seca razsvetljuje koja je k njemu obrnje 
na; ako je sada mesec med zemljom i 
suncem, kak je óva bela kruglja med 
sveöom i glóbusom, to mi mê eoa nemre- 
mo videti, to je naravski, ar je razsvet- 
Ijena stran meseca od nas disto odvrniena. 
Béhl kruglju vu ostalom dalje nesem oko- 
lo glóbusa tak, da naveke s boka bolje 
dojde ; ako se vezda predstavimo na glo- 
busu, jeli budemo kaj od meseca vidli?

Peter: Istina je, vidimo, i to polovicu 
od razsvetljene polovice t; j. jednu detvr 
tinu cele povrsine.

kruglju, to i ovaj detvrt ménjei postaje i 
napokon, kak ovdi vidite, disto izgine 
Vezda je mesec opet vu onom polo2aju, 
kak onda, kada se je podel okolo obrada- 
ti ; sada je mladji ili mladi mesec

Spomenul sem, da mesec vu naj ved 
sluőajih nedolazi vu ravnu liniju poloiaja 
zemlje prama suncu, aego od nje malo 
viáe ili niie. Nu uegda ipák dojde vu ta* 
kov poloíaj, da je ili med zemljom i 
8unc<m v jedn*koj liniii, ili pák zemlja 
stoji med suncem i mesecom v jednakt j 
liniji. Vezda postavim meseca med sunce 
i med zemlju; vu ovom p>»lo2aju meseca 
nemreju sunőani traki prez zapreke na zem 
lju padati, ar je mesec vu tóm p.éiíi. Ako 
je mesec disto vu vodoravnom jednakom 
poloáfcju med zemljom i suncem, onda 
jedijo kratko vreme v dimo od sunca samo 
formu prstena J to je okru2no pomrdanje 
sunca. Ako je pák poloZaj meseca od vo 
doravnoga pravca malo pognjen, to onda 
mesec samo menje viáe vzeme od sunra- 
noga oboda (okruga) i vezda je i pomr- 
öanje sundano nepodpuno.

Nu ima i pomrdanje (potemnjenje) 
meseca Kada to more biti ?

Peter : Ja mislim onda, kada zemlja 
med sunce i mesec doj le tér predi sun
cu trake puádati na mesec.

Iván : PogoHil si. I pomrdanje meseca 
je podpuno ili nepodpuno. Ako mesec 
eisto uuter dojde vu séncu zemlje, to od 
sunca nikaj trakov nedobi, dók iz senca 
opet van neizajde ; tóm je prilikom pom*- 
danje meseca podpuno. Ali se pripeti, da 
mesec nezajde risto nutei vu sencu zem
lje tak, da zemlja neprevzeme sve trake 
suncane ; t<»m prilikom je i pomrdanje 
meseca nepodpuno. Redite mi vezda, more 
li se pojaviti ok hu no pomrdanje meseca 
tak, kak sem pri suncu predi pokazal ?

Peter : Nemre se, ar je zemlja vék a 
od meseca, i ako mesec dojde vu jednaki 
polo âj h zemljom i suncem, to zemlja 
kak vékáé telő, disto prepreői puta sün- 
danim trakom.

Iván: To bi bil prvi detvrt (írtai). 
Ka nosimo dalje belu kruglju 1 evő od 
razsvetljene po ovice sve viáe vidimo. 
Zemlja le vezda med mesecom i suncem, 
al vu takvom poloftaju, da sunce more 
meseca razsvetljati Vu tóm polo2«ju módi 
ja od zeml e célú razsvetljenu polovicu 
meseca videti ; sada je pun mesec Ja kru
glju opet dalje nesem ; kaj opazite ?

Peter: Vidimo, da razsvetljena polo- 
vica meseca sve menjáa postaje, a sad 
ve£ komaj se vidi vifle, kak jeden detvrt.

Iván: Vu tóm po’oSajo meseca je 
aadnji detvrt. Ali ako ja evő dalje nesem

Naputki za vsakofra.
Ovak Cuvaj oei :

1. Kad dtla pri svdtlu, nastoj da ovogu 
bude zadosta. Nedelaj nigdar pri slaboj 
svétlosti.

2. Vugibaj se prejakomu svetlu, ar 
je ovo isto tak ákodljivo, kak i slaba 
razsvcta.

3. fívetlosl naj na posel opada od 
stran1, odzada ili odozgor, ali nigdar iz 
naprva.

4. Neöitaj i ne napinjaj odi za mraka ; 
okani se öitanja, gda sunce zabadja ; na 
veder ne ivaj drno.

5. Neditaj i ne piái pri jako oátroi
svétlosti. 1

6. Nejdi iz mraka iznenada vu veliku 
své lost.

7. Ako delai pri plinu ili pri drugom 
umjetnom svctlu, dobro da si odi svoje 
oboruiaá zaslonom, koj od njih odvrada 
izravno svctlo ; dobro je, da ti pisadi stol 
bude pokrit pisno modrim papirom ili 
takvim suknom.

8 Delaj pri vampolici, koja daje 
vehki piámén, tér nastoj, da svétlo bude 
kaj jasneáe, beleáe.

9. Dili glavu ravno, udaljenu od 
svétla, da se ne ugrije, ako te pedeju óéi, 
smodi je bladnom vodom,

10. Po^mu li te odi pedi ili boljeti. 
prestani za das delati i zgledavaj se vu 
duáinu ; vu goráem slodaju ne delaj vu 
obde fri svétlu, a ako je treba, ne delaj 
i po céli dán ili fjeden.

11. Ne pngiblji se i nevupiraj oöi 
odvi e s bliza na délo ; knjigu dr2i há
rem na dva pednja od odih.

12. Ne <itaj, kad se voziá 2eljeznicom, 
na koli ili kad bodaá.

13. Ne Citaj nigdar vu postelji, prvlje

14. Neditaj i nepiái, kad se opravliaá 
od betega.

15. Ne rabi nit za nikaj kojekak- 
vih patentiranih i 0d kojekakvih tobof 
vuéenih doktorov preporucivanih voda 
za odi.

16 Nikakov sopun nek ti nedojde 
déci°Cl’ °80blt° pazi na 10 Pri mal°j

. *7' Ako 8U. li odi vuigane, spavaj
vise, da ti se podinu i oporave.

18. 1 ri vsakom odnom betega, pitaj 
taki za tolnád sprobanoga doktora i po- 
sluáaj ga* r

lü. Habaj ae vsih Oralah, ako ti je 
ne doktor prepiaal.

20. Ako ti oei jako suze i kermellji 
,du vun’ Pa2i> da se gdo drugi ne briáe 
wtim ruCnikom, kojim se ti briSeS, ar 
se beteg Stim prenaáa.

Jako dober sir.

Vu navadni sir, gda ga delai, vsiplji 
'jeden do dva prstoveta, kak ti je drágáé,



paprike, zamlsi ga kaj bolje, i napravi 
male sireke.

Vu vodu, v kojom ov sir pereg, 
vaiplji takaj nekaj paprike i prekuhaj ju.

Kad su ti siri tak sulii, da ih spra- 
viti moreá, aloZi je vu posudu tak, da med 
pojedina aire malo hmelja deneS.

Takov sir je jako leéen, i na njem se 
ne delaju örvi.

Kada ti ae maige nadune.

Ako ti se raarőe nadune, vzemi dve 
friáke jajce, naöini na vrhu malu luknjicu, 
izvadi belanjek, napuni jajce terpentinem 
i ẑatekni kruhom, da neizcuri, i porini 
po redu obedve jajce vu pozerak beteZ- 
nomu mar>etu tak gliboku, da ga mora 
pogutnuti.

MarSefu poéelc se bude zrigavati : za 
5 do 10 minut bude opet zdravo i veselo.

Ovo aredstvo je od drugih zato boláe, 
kaj od njega Zivinée potli neboluje

Guaenice iz zelja odtiral budeá ovak :

Vzemi praba iz ceste, puta i posiplji 
injim zelje dók je jog rosno.

Ako opadne na nje deZé, pák izpere 
praha, posiplji na novo praliom.

Na zelje, kője blizu cestu raste, nejdu 
gusenice,

Svabov se budes ovak reöil :

To su jako lakovne Zivine, orobito 
rado piju, da ih vlovig, vléj vu Ha?u pivo 
ili medenu vodu (medica ili gvörca) i po
sta vi na meatu, kam dohadjaju

Vu gat flaáe deni jeden ili dva prste 
iroko pamuénu platnu.

Po tóm platnu idejű ávabi do gori, 
i onda opadneju vu ílaáu, tér se vtopiju

Djber ócet za 8 dni.

Dva litra vina pomélaj sa fuüko vö
dé i dodaj 150 gramov friákoga <rnoga 
kruha. Vse dobro stresi i deni na sunce 
ili k peői.

Zt osem dni odüj octa vu Ha:e

Gdo vnogo putra dela.

Gdo vnogo putra dela, táj nek stepke 
kokogam daje piti, ili nek njimi kvasi 
hranu, pák mu budu kokoéi viáe jajec 
inesle.

Vu£i iivinske i druga nesnaga

Vuái Zivinske i druga nesnaga na 
Zivini nije doduge nikakov mar eéki beteg

Pokehdob pák ima i te nevolje na 
svétu, evő kak se sfouda :

Vzemi osem gramov karbolne kis-* 
line (t» dobiá vu apoteki) rastopi to vu 
tri desetine litra vode; tomu se pridoda

30 gramov ápiritusa, tér se ovim vuáiva 
menta dva pút na dán izpiraju.

Za pár dnevov nestane vugi.
* Proti vugira rabi se i mást od 2i 

voga sbrera, koja se dobivá gotova vu 
apoteki.

Nego iivlm'e namazano ovom mag 
óom treba tak priveuati, da se ne liíe, a 
drugi dán mora se éisto oprati mlaénom 
vodom i sopunom.*

Vu obée je najbolse vraétto proti iz* 
vanjskim margeCkim betegom snaga i 
Cistoda

„Snaga je pol blaga.*

Z A  J3 A  V  A .

S IR O T A  D E V Ü J K A .

VI.

Gia jc Treza va hiZa dogla, rekla je 
njoj Ráhel ljubljeuo ali i malo ozbiljno, da 
od vezda. ako bi doáel Perczey vu pokoűe, 
da nju uigdar samu naj neostavi, naj si na- 
Vek nekakvoga posla vu bizi najde.

Zatim je njoj opet rekla : „üraga Tre- 
zika ! ja ti odkrijera jeduu tajnu, ali ovu si 
t' gliboku zasadi vu tvoja prsa, i nikomu 
je neizdaj.*

Trezika Zalostno : „Oh draga Ráhel !*
Anda znaj. — nastavila je Ráhel, — 

mi dve budemo za pár tjednov ostavile Migkol- 
ca.

Pák kam ?
Tam budeá zeznala, gde se nastanimo, 

i ti buded ondi meni moja sestrica.
Treza si je pokrila óéi, i pDkala seje.
Naj se draga plakati ! — rekla je Rá

hel, ja sebi i tebi dobro hódéra. Vruéu *e* 
lju imám vu srcti, ako mi se kizpuni, srcdoa 
budem. Ovdi sa velike précke, zaradi kojih 
bi se moja ielja s velikimi nepril.karai mogla 
izpuniti. zato hódéin od ovud oditi.

I vezda budeá mi pomagala vse moje 
vielne stvari skup pobjrati. pakovati, i na 
pút pripravljati.

VII.

Komaj kaj su bile gotove sporaenkom, 
do.-el jc Veizer Dávid.

Treza je vun otiála. „Draga bratiéna ! 
— rekel je Veizer, — na tvoj poziv sam 
do el, kaj bi rada s menőm ?•

Drtgi stric! pokojni moj dobri otec mi 
jc na siurtnoj svojoj postelji ovoga navuka 
dal, da bi najmre trgovinu ja pustila, ja 
sam dobre navuke i tolnádé mojega otca 
navék diZila i poátuvala, i vezda hoceni 
diZati, i samo tak si mislira, da oude me 
dobri Bog Cuval, ako ovo Zelju ízpunila 
budem. Zato dn>gi stric, naj prek vzemeju 
hiZu, áticina i vsa robu vu njem, barem 
nebudu piac ali kvartira, a i robu budu za 
dosta imali.

Draga Ráhel ! — rekel je Veizer, s 
ovim svedoö g, da imag jako dobro srce na- 
proti meni. Naj te blagoslovi Bog za to ; 
ali znas, da ja nejmam tuliko peuez, da bi 
raogel h É.i i gtacuna piák vzeti.

Oh dragi strici tomu ja lehko pomorem. 
Hi/.u i robu |parteku) vu gtacunu uebudemo 
na lieitaeiji triili, nego oni si naj vzemeju 
dva razumnc trgovce, koji budu to vse pre-

garcali, i oui stric vzemeju to vse po cőni 
i vezda mi platijo kuliko budu moguói, a 
ostalo na rate i to na deset Ijet — prez in
teres. Ja si samo pridr2im jeduu sobisu 
na tri Ijeta, a onda i nju nji prédám.

Veizeru su na to suze potekle, i nise 
je mogel zdrZati, da nebi Rahelu na dela i 
na ruku kugliul, rekud : „Budi blagoslovljena 
ti boíji angel 1 takvoga plemenitoga srca 
roda ncga vige na ovom svétu.

Vezda si ja vzel palicu, zahvalil seioU
iáol.

V1IL

Od ouoga dneva poéemái bila je Rakel 
i Treza navék s poslom zabavljena. Ráhel 
je vse stvari s pazljivostjum skup sprav- 
Ijala, pák onda vu menjge i vekle ladice 
pakovala i redila.

Dvauajstoga Februara bila je uedeljaj 
Perczey je opet doiel pohadjat Rahelu, koja 
je prav onda obligatorije pregledarala. Za 
Percejom je taki i Treza dogla vu hiZa, i 
poéela je po hiZi pospravljati.

Po pozdravu zapital je Perczey : Morti 
draga Ráhel! sam Djim vezda nepriliéen, kak 
vidim, oni se s pisini baviju.

Ab ovo nisu Iisti ali druga kakva pis- 
ma, — rekla je Ráhel, ovo su obligatorije, 
morebiti budem polovicu zgubila, ar vekgu 
stran duZuikov nepozuam.

Jeli bi ja slobodno to pregledal ? — 
pital je Perczey.

Ako ujim nebudem stim nepriliéaa, ja 
njim ljepo hvalim.

Perczey si je sel, pazljivo je pregladal 
od prve do zadnje obligatorije, i ua zadnje 
jc rekel:

Ja öve duinike póznám ; jeli teljija 
draga Ráhel, da bi ja te duZnike stérjal?

Za istiou rada bi bila, odgovorila je.
Anda, rekel je Perczey, ako imaju za- 

uíanje ovo meni predati, ja njim budem ovo 
vu red postavil,

Rihel se je zabvalila ; Perczey je *vr- 
hu ovib obiigatorijah oéituvanje uapisal. Da 
je bilo véé gotovo, prédái je priznanje Ra- 
heli, i rekcl; BUfam se, za pár tjedoov da 
bude vse vu redu.*

Ráhel se poklouila i rekla: , Ja njim 
se goapone ljepo zahvaljujem.«

I vezda je na bitrom vzela jeden mali 
kljuő, i rekla je Treziki: „Idi vu gtacun, 
odpri OQOga ladleka (kiáticu), doilo mi je 
ua pamet, da je i tam moj dobri otec vuu 
jemal i nuter uametal.*

Treza je otiála.
Percaey je hasnuval to priliku i zaljub- 

Ijeno je Raheli: „OboZavana Ráhel ! prosim
za vse, kaj je prei njimi sveto, naj se zmia- 
liju i naj znajdeju naéin, kak bi si ja s nji- 
hovom ljubavjum stvorií buduénost; ar ja 
prez Njih jesam najuesreöueái éovek na 
svétu.tt

Rabéi je bila ve vu veliki nepriliki, i 
zaZarila se je. Pár m uut Je ranéala, premis- 
Ijila, i onda oftivestno ovak rekla : Rospoue ! 
Njihovo pitanje je raene iznenadilo, i nisam 
inoguda na to odgovoriti. Ja ljubavi nepoz- 
nam, ar sam sirota prez otca i matere, i 
tak samo bol stanuje vu raojih prsib. Med- 
tóga dobro znaja gospone, kak veliki prestor 
mi pristoji, ira su sami zadnjikrat to preé- 
ku napomenuli.

„Preskraja prestor 1* opetoval je Per- 
czcy, i zamislil se je.

Drugiput dalje.

Diáé:
Glád Fertncz.



K A J  J E  N O V O G A ?
— ProMmo pnítuvane naíe predplat- 

pike, Díj uam na poéetku drugoga fertalja 
predplatoe zaostatke po poáti poflleju i pred- 
plate za növi fúrtál ponovju. Cena nádih 
Dovin je : za jedeu fér tál 1 fit, za pol leta 
T i r t .

Za one gr§pcdare, koji volnjake ima- 
ju, ili koji bi ae hoteli 8 Cmelarstvom bt. 
viti, bude, se predavanje dríalo, iz éme- 
larstva. I to : SO i 21 ga ovoga me«eca 
vu Cakovcu pri kr. preparandiji, 22-ga 
vu Mura-8zerddielyu. Prédával bude Dö 
mötör Láaaló navuéitelj kr ministeriuma 
ea poljudtlstvo Postuvani gospodari medji- 
muraki se na óra préda vauja pozoveju

íe n a, koja je $eit Ijet ne govorila

Jedpoga sitomaánoga tráika 2ena je 
•est Íjat beteána lelala vu postelji. Crez ovo 
íest ljet nije mogla niti jednu reé pregovi- 
riti. S domacimi se ie s kazanjem na prate 
dospomenula Meseoa MarciuSa 20-ga ob 4-ti 
vuri po poldan kazala je muiu, da bi njoj 
nrkakvn hranu iz melje uapravil. — Véren 
nr t, koj je vu njezinom betegu vse posle 
zenske obavljal, spravil se taki rezai ee de* 
lat. — Gda je műi najbolje lezanee rezai, 
pa njegvo veliko éudo, — zapitala ga je, 
da gde bu daca ? Tovarná, kaa s*m pripo 
veda — se j«* tak zaéudd, da su mu isti 
lati Skerlaka iz glave obrinuli. — Oi ooda 
vii se éuciju kaj je ta £tn*ka pregovoril*. 
ali ne tak tomu ka) je pregovor'la, nego 
tomu, k«j je Se*>t ljet znala muéati, kéj ]e 
pri jednoj £euski skoro uemoguóe.

Austriji i Rusiji i iz te pojave zakljuruje, 
da se Európa vse malo po malo pribliluje 
Dovomu ledenomu periodu.

Umorttvo jednog putnlka.

26~ga Maroiula meseca popelne vraéal 
se je Maks Zieglar, trgoveéki agent beéke 
platnarske trgovine iz Tirolake vu Béé. 
Na bauhofu vu Kuístajnu napéi ga je ne» 
kakov miaui talijanski teJak imenom Ce 
sare Jaohellini, tér ga je sekirom vudril 
éetiri krat po glavi i tim ga na mestu 
smrtil. S prva hu mialili da je Talijan ob- 
norel, no kesnele, gda hu ga nudbeno pre 
nlû ali, priznal je on, da He je vu peráoui 
vkanil, ar je hotel zaklati drugoga jeduoga 
óoveka, koj je bil vrlo spodoben Ziegleru 
Vubojica je zaprt. Ziegler ostavlja vu 
Beéu vdovicu i troje dece.

Influinca vu Cikagu

Od onud javijaju, da se táj beteg 
jak# Sir', ali je i zadobila karakter vrlo 
pogibeljnoga ku£noga betega Vsaki dán 
vumre po 150 Ijudih. Vnogo doktorov je 
zbete*alo Vu varadu Pittaburgu zbete aló 
je 10 jezer Ijudih, vu Klevelandu 2000 
liudili Vu vara u Pittaburgu vumrlo je 
7000 Ijudih vu tóm betegu.

Aprilski sneg.

Iz 8ara;eva hu telegrafirali, da je 1- 
ga aprila na veéer poéel Hneg padati i 
puné 24 vure je padal Cudnovito je. da 
Hmo véora imali grmljavicu ! bliakavicu, 
a denes hu vulice dva áuha na debelom 
snögom pokr te.

$ekaj za kratek cas.
Cudnoviti teStament

Ne zdavnja vumrl je vu B őu jedcn 
vrlo bogát éoték, koji nije bil ofenjeo. Vu 
pjegovoj ostavini nádit su t> ötamenU’ k -jim 
ostavlja gotovo vés svoj imátok jednoj gospi 
a ovimi reémi : Mi smo se negda Ijubili, no 
vi ste odb i moju ruku i moje íme. Ja vám 
vu znamt-nje zahvaluosti, kaj ste mizacuvali 
do smrti slobodu i neodviauost tér mi pii- 
Iparali vsakojaéke zakónske pravde i svadje, 
— zapisujem 600 jezer furiuti.

Gospa koja ima 4 3  muie

Preieatni tjeden vlovili i vu re$t deli 
su jednu jako Ijepu gospu, koja je svojim 
zamufem muikarce vkanjuvals. Mladoipje je 
tak vkanjuvala, da js vsakomu rekla, da 
ima prök jeden miliuu gotovih penez, — a 
dala se vsaki pút vu drugom varaáu zda- 
vati (venéat) On iati dán rtftila je svojiga 
tovaruSa od vsega gibuéega imetka, pák je 
flkoroc# pobégU vu Parii, a üiu2 í ;e pák ua 
cedilu ostavila. — Do vezda je sa 43 ma2- 
karéi poleg odredbe zakoua vu hiiui zakón 
atupila i opet ostavila.

Podnebjo Europo portája hladneéa

Francezki zvezdoznauee Flammarion do- 
kazuje, da kiima Francezke, a vérojatno i 
cele Europe postaje vse h 1 adn« d •. Skoro 
vaaki mesec od Ijeta do Ijeta pokazuje ráz. 
mjerno nil*őu temperaturu. To potvrdjuju i 
podatci meteorologi. kib poatftjah vu Biuselju 
i Greenvichu. — Flammanou d'2i vjero 
jatuim, da ae spodobuo opt«2a vu Neuiskoj

Pozval je notarjufl kuma muia k sebi 
na gostuvanje. Ali kak se véli : i najbol- 
lega gosta tri dana dosta, pák zato ;e no- 
tarjud da se réii kumi, osoiil i papriku na 
•ipái vu hranu tak, da je ue bilo z* jesti.

Pri prvoj hrani zapital je kum, — a 
kaj je to ?

Notarjuő mu je odgovoril ; r\ 'o  ti je 
^néa.

Pri drug(»j hrani zapital je opet kuro.
-  a koj j« to ?

Nutaijuá mu je odgovoril : To ti je 
zdravje.

Na to je múl notarjulu rekel : Gospon 
kum notarjué I Nedaj njim Bog ni sreée ni 
zdravja !

2.

Kapitan : (kaprolu): No kuliko je tib 
bedakov ovdi ?

Kaprol : (broji soldatej. Pokorno jav- 
Ijam 28 Injimi gospon k«pitan.

3.

Jedna fannli j & vu varadu dô D na 
növi stau [kvartérj pák ti jo poéela po b»2i 
pobiitvo alag&ti.

Na veéer doáel otec te funilije dimo 
pik je poc'el kipe na stéuu pribijati. Gda 
je vré vse iabes'1 imái je jo-* obeaiti spo- 
dobu (kipa) svoje 2eue nad svojom poste- 
Ijom.

Na to je dulel aused, kojega je íju* 
t lo ót o Iupanje po nőé, pák je zapital ma* 
loga sina koj je pred vrati ital.

No jeli bu ta larma jofl dugó trpela ?
Nebude, odgovoril je mali, samo dók 

japa jód mamu obesiju 1

4 .

Otec : Cekaj ti lopov, ja te bum nav 
éil kak s« hluée derű.

Deéec : Ah, dragi japa, naj me biti 
ja véé zu&m blaée dréti.

5.

Peter : Za petran bo£j;, im ti loéei 
2gauicu kak vodu.

Giura : 0  ne, tuliko vode ja nemram 
pudmsti.

6.

Zena: C »jeí mu2, ja sam hí dala denes 
zuba izvaditi.

Mu2 ; Ja s&tn mu nenavideu. Oa je
srcé̂ n.

Ztna : Zakaj ?
Alul: Ar se vu njega nebude vide 

tvoj jeiik zadeval kak vu me airoinaka.

7.

Mesari : Da se navék óva marha tak 
s Ino vupira gda ju vodimo vu iloprok.

Jeden mu2 : Kak se nabi, kad je na 
vrati s tak vtiikimi slovi napisano i Ovdi je 
dloprok.

8.

D?a kúrálni jagari.

Dra jagari au éulit da je vu áumi ve- 
bki medved. Oui su se taki dogovorili, dé 
budu na tóga medveda idli, pák su se vea 
napivo veselili, kaj budu s inedvedovom ko- 
2>m napravili. vAko ga aakoljem/ rekel je 
jeden ,dam si napraviti buudu sa zimu. Oj 
ali bu toplo vu njoj !u

„Ja pák ju bűn bogme prodal,* rekej 
'• drugi. — „Krz.nar mi buda Ea nju do- 
bro plat: 1, a to bi mi vej prav dobro ddlo ^

Vu tak vöm razgovoru dőli i sn i vu 
iumu9 vu kojoj ja bil medved. N'je terpelo 
dugó, ali oui iz daleka au zaéuli nekaj kak 
áuiui. Postalo im je nekak éudno pri arcú. 
A gda su véé blizu bili, opazili au medveda 
i éuli njegvo mumljauje, a on, koji je malo 
prvlja rekel da bude ko u medvedovn prodal 
bitil je od sebe pu ku i splazil je kaj je 
br£e mogel na jedno dréro. Ön drugi fák, i 
un bi bil rád polégel, ali je veó bilo kesuo

Na sreóti mu ie v pamet doilo, da 
medvedi mitvoga éovéka nebautuju. Legel si 
la anda ov jagar na zemlju, zastavil je 
sapu, i pretegd se je kak je bil dugi, kak 
da bi bil mrtev. Medved ardit dobe£al je 
do njega, a videéi da se negiblje, pomislil 
si je da je za istiuu mrtev. Privohnul ga i 
tu i tam, pák kad nije spazil nikakvo diha- 
nje, otilel je dalje, a nije véinil ni najmo- 
nje zla Gda je medved véé dalko bil, I ovi 
su hc dva jagari malo okun2ilil ov |e zi.̂ el 
iz dréva dőli a ov se je stal iz zemlje.

Vtada je rekel ov koj je bil na drévu ;
„Cujed, a kaj je tebi medved prelept- 

nul vu vuho ?* — , Je* odgovoril je ov
drug’, nisaan za isticu vse r<*zmel, ali sam 
se ipák nekaj zipametil Na dasno vuhu mi 
je rekel : Neamemo medvedovu ko2u proda- 
vati prvljo, nego medveda imamo. A na 
I vó vuhu mi je opet pridoptnul : Zloéest je 
éovék, koji piijatelja vu pogibelji samoga 
ostavi. Cuvaj ga ie !
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I  mivel — e tekintetben páratlan — bámulatos erő- és gyorsasággal teljesen kipusziit mindenféle iovart. Legjobban alkal- 

■  mázható elhjntés által az üvegre csavart Zscherün önmegtakaritóval

I
A Zacherlint nem szabad a közönséges rovarporral összetéveszteni, mert a Zacherlin égési más különltgesség 
mely soha ób sehol aem kapható, mint I  1

lepecsételt üvegekben J. Zacherl névvel.
A ki tehát Zacherlint kér és papirtekercsben vagy dobozban port kap, mindenesetre meg van csalva 

Valódi Minőségben kapható: C sáklornyA n Strahia testvéreknél, Gráner testvéreknél, Ileinrich Miksáuál. Göncz I  
L.-féle gyógyszertárban. — A váll Fuss Nándor gyógyszeréinél és Freyer Fülöpné),

Nyomatott FiachaJ Fülöp laptuiajdonoauál Csáktornyán.


	15

