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Az orvos társadalmi állása
i.

Midőn Ybsen Henrik, a híres norvég 
"írónak aTársadalom lámaszai* czimíl szin 

müve diadalutját tartotta a művelt conti- 
nens színpadain, úgy a kritikusok, mint a 
müveit szemlélő publikum elismerte a mű 
remek konczepczióját, bámulta az erős, j 
élénk jellemzést, a nyelvezet egyszerűségét, 
az ügyes bonyodalom-szövést —  egy befe
jezett remeket szemlélt abban a műben, 
mely daczára irodalmi előnyeinek, az iro
dalmi érték általános elismerésének nem 
aratla azt a sikert, mit megérdemelt volna. |

Mi az oka, hogy egy remekül kigon-1 
dőlt, gyönyörűen kidolgozott, maradandó’ 
becscsel biró kultúrtörténeti mű nem ara
tott teljes és osztatlan elismerési? Ezen 
kérdésre a választ, azt hiszem, legjobban 
megadja az egyszeri czigány esete: Egy 
hivatását lelkesedéssel betölteni igyekvő 
lelkész nemes feladatává telte magának az 
emberiség páriáinak szivébe vallási érzületet 
csepegtetve megnyerni azokat a czivihzáció- 
nak. Fáradtságot nem kiméivé közéjük ment, 
hogy a vallás igéire tanilsa és a jó útra 
térítse őket.

Úgy látszott siker koronázza fáradsá
gát, mert egy nap beállít hozzá a czigány, 
hogy meggyónj ék.

A gyónás töredelmes, elmondja, miket 
vétett embertársai ellen, hányszor, mily kö
rülmények között és kiknek tulajdonát 
vette jogtalanul birtokába.

A lelkész megható szavakkal ecsetelte 
minő biin más szegény embernek fáradsá
gosan gyűjtött tulajdonát elsajátítani és 
mennyi megbánás, mennyi vezeklés szük
séges. hogy a mennyei Atya bűneit megbo 
csássa. — Rémülve hallgatta a czigány, mily 
nagyok bűnei, elijedt bűnei nagyságának 
tudatában önmagától is, de másik pillanat
ban felébred benne az ember maga hiúsá
gában, ai nem tűri, kézzel lábbal védekezik, 
hogy olyannak ismerjék, a minő valóban. 
»Nem én vétkeztem, tisztelendő uram, csak 
a példát adtam én, csak az útmutatás ered 
tőlem «

így vagyunk mi emberek a lánglelkü 
iró remekművével szemben is-

Nemes lelkesedésében javilani akarja a 
társadalmi élet hibáit, büzhödt voltát lep
lezetlenül feltárja, hogy attól elundorodva 
elfordulnak.

Reális igazság minden szavában, ké
séi ü szemrehányás minden betűjében, rea- 
lismus minden mondatában, idealismus 
csak a szivében, csak a czéljában. De mert 
csak a realismus látható, mert csak az 
igazságot olvassa m nden szépitgetés nélkül 
a mai társadalom bűnös fejére, nem tet

szett úgy a mü, mint amennyire megér
demli.

Idealismust követel minden társának 
gondolataiban, cselekedeteiben, hogy annak 
kellemes, hűsítő árnyában kényelmesen vé
gezhesse reális czéljaival, törekvéseivel azt 
az aknamunkát, melylyel az idealismus 
gyenge iáját aláássa. És ha tetten érve 
fejére olvassák hibáját, kész a védelem: 
»Nem én kezdettem, nem én találtam fel, 
hogyan kell az élet küzdelme között az 
ilju korból még meg maradt idealismus 
foszlányait is reális érdekek Molochjának 
áldozatul hozni, nem én találtam fel, ho
gyan kell a megélhetésért vívott harczban 
a szép és nemes iránti érzék kárára, ennek 
háttérbe szorításával az anyagi érdekek 
által megjelölt utón mozgósítani az álattől 
épen nemesebb életczél, nemesebb érzés 
által külömböző embernek minden igyeke
zetét, minden törekvését. “

És a ragály terjed felt^rtóztathatlanul 
és mindinkább fogy azon kevesek szárny 
kik az élet küzdelmei daczára ideális érzé
süket, lelkesedésüket még nem adták fel.

Fogy különösen a társadalom azon 
osztályában, mely nagy szellemi tőke mel
lett hivatásánál helyesen és nemesen fel
fogott czéljánál fogva legnagyobb mennyi
ségű idealismust, kell, hogy magában fog
laljon, —  fogy az orvosi karban.

A J m U i " t í r t i á j a
Pandúr Laczi.

— Elbeszélés. —

Abban az időben történt — röviden elbe
szélem — mikor Sobri, a szép vezér, leghatalma
sabb volt. Szívesen tartózkodott a kaláni pusztán, 
mert bármennyire széfzavarlák embereit, olt 
mindig akadt három, ki eldugdosta, kezére járt 
dolgaiban. Az egyik a vén Dombfuró Balázs, a 
kaláni major számadó kondása, a másik kellő 
két legényfia : István és Marcii. Mind a bárom 
hires pinczeverő a kitanult mestere a lolvajtudo- 
Hiánynak, vasból volt mindegyik, aczélból inkább, 
mely nem fog rozsdát az ös tölgyes harmatos 
füvében, feneketlen mocsár iszalagon vizében, 
íarkasorditó hózivatarban. — Tudják jól, merre 
veszik meg a makkonhizott áriánf paszsz.us nél
kül, hol állhatnak meg vele nyugvásra, ha a Gö
csejből a Bakonynak vitt az utjok. De a maguk 
csordájáról számot adlak bármikor, a becsületért, 
a melyre szüksége volt a famíliának a leányért. 
— Nehéz annak a szépségéről számot adni. A 
mi szép van szétosztva fiatal erdőn, virágos 
mezön, mind rápazarolta a jó Isten : a sugár 
fenyőnek déczeg hajlós törzsét a növésére, fekete 
bogárnak a színét a szemére, piruló mogyoró barna
ságát arczára, éréit eper színét két szép ajakára. Mi
kor még élt az édes anyja, szelid, ajtalos képű, 
anyás leányka, de mióta árva, azóta második termé
szetévé lett a legény virtus. Nem is csoda öles hó

ban, fagyos hidegben nem egyszer vitte bátyjai 
után kopasz erdők utlaian messzeségén át az 
eleséget, meg vissza, hogy véresre csókdosta ar- 
c-át a csilingelő zúzmara. Hányszor kellett rejte
getni bátyáit, apját, egész sereg rósz embert.

Volt ifjú deli szeretője, C.-ótár Sándor a 
bajsai juhász legénye. Megszerették egymás szép
ségét, jóságá', találkoztak ritka vasárnapon, sá
toros ünnepen, az öreg Balázs megbámulta benne 
csendes, jámbor, békés természetét, s csak kakas- 
ásitásnyira volt már az esküvőjük. De hát min
den boldogságnak akad irigye. Mint a méhek, 
három határból, nagy messze vidékről jöttek 
kérői, kiket Kalánra c<alt szépségének hire. Volt 
kő/tük nem egy nagy lelkes gazda, meg szegény 
pásztorember. Da mind jó, tisztességtudó, nem 
szaladt olyan szekér utón, mely nem veszi fel. 
E ballagott vissza a merről jött, ha nem törölték 
meg előtte a széket, melyre ült. Csak egy maradt 
a sok közül, a kinek pedig legkevesebb jussaiéit 
volna várni szeretetre, mert bizony csak a csufszó 
illethette a legény névvel. Istentelen,, romlott 
ember volt a gazdag bajsai biró fia, Téglás Laczi. 
Persze, azt hitte ö kigyelme, hogy majd oda 
vágyik a szegény leány » módos portára ! Mikor 
aztán látta, hogy csalódott, nagyon csalódott, 
úgy telt mint a legtöbb rósz ember, áskálódott, 
turkálódon Csótár Sándor ellen, a vesztére tört, 
a hol csak lehette. S/.egény Sándor olyan lett 
azutón, mint az üldözőit vad. Először hitegette, 
hóditgatla, hogy igy-ugy — de magára hagyod a 
babádat Sándor. Hej, pedig tudod, a templom se 
őrzi meg a leányt, ha ölelésre vágyik, csók után 
szomjazik! Az apja, a két bátyja mind rossz, a 
lányában is a vén Dombfuró tolvnjvóre futkos, 
szereti, a mi tilos, ha csók is. Nézz utánna, fé
nyes nappal, vagy éjiéi tájon, hátha lopdossák a

becsületedet. Hiszen olyan ez a birkaállat, hogy 
napestig is eláll, ha el nem lódítod. — Eredj 
Sándor, javadat akarom!

A legény elgondolkozott. Nem hitt, de hát 
olyan a féltékenység harangja, hogy ha egyszer 
megcsendült, addig cseng-bong, mig a megnyugo
dott szív el nem állítja. — Ezt a nyájat féltse, 
őrizze, a mely nem az övé, mig azalatt egyetlen 
kincsét rabolják el idegen emberek! Elment, ott 
hagyta a nyájat önmagára, még a kutya sem 
őrizte, ö  elment a lelki nyugadalomért, utánna 
sompolygott & Kivagy azért a darab csontért, mit 
Erzsikétől szokott kapni. Sietett viasza, de a nyá
jat nem találta helyén. ott csilingelt a vezérürü 
harangja a bajsai biró udvarán. No most 1 Fizess 
bojtár, nagy a kár...

— Nem tudok fizetni biró uram, csukasson 
ei. Hanem fiának megfizetek és megfizet a jó 
Isten is a nyómoruságáórf.!

Kikopott az uraságnál, belekerült a börtön 
sötétségébe, mitől rettegett mindig. Pedig a börtön 
olyan, hogy penészt kap annak a becsülete, ki 
bele kerül; valami bélyeg kerül a rab homlokára, 
nehéz azt onnan lemosogatni gyónással, megbá
nással.

Téglás Daczi újra ott lézengett a kaláni 
puszta körül, talán most nem karmol a vérqse, 
hűvösön a párja. Azt mondják az Ördög szép- 
szavu : Laciinak is csupa méz vo t a beszéde. 
Még is megemlegette aat a feleletet, mit Erzsiké 
a púpján pattogtatott ki az apja karikásával. De 
azért nem nyugodott meg. Űzőbe vette Sándort, 
hajtani fogja, megronlja, megöli, ha addig él ia. 
— Hová is menne az a szegény legény, ha sza
badjára eresztik is ? A börtönből kikerült ember



A mai kor orvosát nem lelkesíti többé 
az ideálísmus, nem a humanismus, hanem 
munkára egyedül az a szörny serkenti, 
melynek feneketlen gyomrába rakja le min
den tudását, egész szellemét, minden érzé
sét áldozatul —  az érdek.

És ezt tudva nem lehet jogos a pa
nasz, hogy az orvosi hivatás nem áll többé 
azon magas piedesztalon, melyen azelőtt, 
hogy az orvosi kar nem áll többé a köz 
becsülés azon magas fokán, melyen előde
ink korában büszkélkedhetett.

Megrontották a kar tekintélyét maguk 
az orvosok, midőn tudásukat, mint keres
kedő a portékáját, faluról-falura hurczolva, 
dobbal és síppal hirdetik, hogy »ki vesz! 
annak lesz! 50 — 1 0 0  kr. az ára!«

Midőn nem a tudás nagyobb fokával, 
hanem a hatalmasabb reklámcsinálással 
igyekeznek portékájuknak nagyobb kelendő
séget szerezni és biztosítani: és midőn az 
idősebb kartárs a fiatalabb bátortalanságát 
és esetleg tapasztalatlanságát felhasználva, 
tudását a laikus előtt becsmérelve nem 
hogy magához felemelni igyekeznék azt. ki 
nemes törekvéseiben utódja lenni hivatva 
van, hanem inkább önmagát is lealacso 
nyitja a tisztelet, a becsülés azon kezdetle 
ges nívójára, honnan az a fiatal törekvő 
ember most már kétszeres erőfeszítéssel b r 
csak felemelkedni.

És ki még tovább akarná kutatni az 
okokat, annak tanácslom, menjen el Tapol- 
czára, hol egy Dr.-nak titulált, orvosnak 
csúfolt egyén a szegény paraszt tudatlan 
ságát felhasználva s z a b a d o n !  és bizo
nyára tudásával és meggyőződésével ellen
tétben, de 50 kr. jövedelem reményében 
fennen hirdeti tülökkel kezében: »Itt az 
universalis gyógymód! Jöjjetek ti ostobák, 
kik elég balgák voltatok az orvos által ren 
deli gyógyszertől várni felgyógyulástokat, 
1 0  köpü segélyével kiszivatom a testetekben 
keringő rósz vért és az öreg ifjúvá, a beteg 
egészségessé lesz varázsolva.« (És a ható
ságok a szegény félrevezetett nép érdekében 
nem tehetnek ez ellen semmit ?)

És mind ez történik azért, hogy midőn 
büszkén verdesik mellüket, onnan csengőbb 
érczpengés üsse meg fülét annak, ki min
den fémnél becsesebb és drágábbnak —  
az érzés és nemes gondolkozásnak kut- 
forrását keresi azon helyen!

Kevesebb realismus a gondolatokban

olyan mint a mankónjáró, nehezen jut szolgálatba, 
majd eljár erre-arra, próbálgat. Messze nem szál!* 
hat el, itt tartja a szive, lelke. A három Domb- 
tűrő magánál tartja, azok meg már úgyis meg
érnek maholnap az akasztófára, lehull velők a 
Csótár gyerek is. Mert bírnia kell azt a szép 
leányt, élethalál árán bár. Csótár Sándor kikér ült 
a börtönből, Téglás Lnczi pandúrnak öltözött. Az 
bekopogtatott régi urához, térden állva kérte régi 
helyét, elmesélte, hogy esett meg rajta a szégyen; 
csak még egyszer vegye vissza ! Hej, az a büszke 
uraség akarta, hogy ő rósz ember legyen, az űzte 
ki a becsületes emberek közül, mert ráhallgatotl 
Pandúr Laczira. — Elment a meddig ismerte a 
tájat, majd csak kerül valahol még helye. De 
hiába. Az éhség aztán, meg a nyomorúság oda 
vitte a kaláni majorba a szeretője mellé, a Domb- 
futók közé. S mikor Erzsikével oltár előtt meg- 
eskudött, mintha a rósz élettel is jegyet váltott 
volna.

A hiba megesett, kicsiny jelentéktelen bűn, 
de megnőtt akkorára, hogy egy óv után már 
rováson volt a neve a bírák előtt. S ha nagy 
volt a baj, óriássá szólta szapulta Pandúr Lacii, 
mert mióta menyecske lett Erzsikéből, még job
ban mogkivánta.

Folytatása következik.

juráim! és több idealismus a tettekben! 
I nehogy a hangzatos frázisként használt ide
alismus nagyon ritka fátylán keresztül ki
kilógjon az anyagi érdek határné küli üldö
zésének elijesztő csúnya lólába!

És az első kellék, hogy az orvosi kar 
szellemi tőkéjének megfelelő irányban fel
emelkedjék a # köztisztisztelet azon magas 
polczára, melyen elődeink korában volt.

Dr. Koréin Adolf.

Közgíizdasílg.
H o g y a n  kell  m éz et  sz ü r e te ln i  a n é l
kül, h o g y  a  m é h e k e t  m e g fo jt a n é k ?

(Folytatás.)

Lezökkentvén tehát a kasokat, a felső 
kas karimájánál összegyülekezett méhek 
mind bele potyannak az a'só üres kasba. 
Ekkor vissza fordítjuk a két kast szétvá
lasztjuk és az üres kast a melyben most 
az egész méhtörzs benne van —  oda tesz- 
szük a kidobolt kas helyére; hogy a ne
talán kint kóváfygó méhek is, mind haza 
tudjanak találni.

Van egy más módja is a kidobolásnak, 
a melyet Nagy Zs irt le bő ebben a Mé 
hészeti Lapok 1388. évi 3 számában. A  
nélkül, hogy a kasokat összekötnők, nyílt 
kasokkal is sikerül a kidobolás. Ugyanis: 
a telt kast fgy székre, a karjához táma>zt 
juk; vagy pedig egy lukas asztalba harán- 
tosan állítjuk ; hozzá illesztjük az üres kas 
karimájának a szélét. Majd a dobolást két 
vesszővel megkezdjük

Először csak 1 — 2 perczig dobolunk, 
azután időt engedünk nekik, hogy mézzel 
szívják magokat tele. Majd folytatjuk a 
dobolást mindaddig, mig átmennek az 
üres kasba. Hogy köunyebben átmenjenek 
czé'szerü a kast melissával belől megdör 
zsölni. Úgy szintén a lépek közé, egy vé
kony nád csővel, hideg levegőt fúvni. Ezen 
kidobolásnak az az előnye, hogy az anyát 
megláthatjuk és ki is foghatjuk.

Ekként kidobolva lévén a mézes kas, 
minthogy abban alig van 1 0 -  15 inélie —  
ezek már nem veszélyesek; s igy a mézet 
most már egész könnyűséggel ki lehet vág 
dosni. Kivagdossuk a méznek a felét; és 
pedig elkezdve az al.ától fel egész a csú
csáig. A másik felét meghagyjuk a méhek* 
nek télire. Azonban csak abban az esetben 
szabad a felét kivagdosni, ha a kas súlya 
legalább 2 0  klgrmot nyom; ellenkezőkép 
kevesebbet; m e r t  a méheknek mindg  
kell hagyni téli éleimül 1 0  - I 2 kgrm mé
zet. Kevesebb lévén 20 kgrmnál a méz, 
akkor kevesebbet szedünk ki ; ha pedig 
több, akkor többet. Megjegyzem itt, hogy 
ezen műtét mindig csak este felé történhe ’ 
tik. mik r a méhek nyugvásra térnek Mert 
ha nappal cselekednők azt, akkor szám 
tálán méhe oda jönne a méz szagra és 
nekünk alkalmatlankodnék. Ha több kas 
kidobolandó és kimetélendő, akkor okvet
lenül zárt helyen tegyük a z t ; mert akkor 
nappal is kell dolgoznunk ; hogy legyen 
időnk mind kiszüretelni.

Kivagdosván a lépek felét: estére azu
tán mindegyik kast a helyére vissza tesz- 
szűk. Ú gy azonban, hogy azon kast, a 
melyikben most a kidobolt méhek ideigle
nesen vannak, előbb hozzá ütjük a pádhoz, 
hogy a méhek a pádhoz lezökkenjenek; 
majd a régi, de már kivagdosott kast a 
tetejébe helyezzük. A méhek abba fe'hu- 
zódnak és éjjelen át, a szét folyt mézet 
összegyíljtügetik, rendbehozzák úgy, hogy

reggelre legkisebb híre sincs annak, hogy 
itt méz folyt; azért is rablóméhek nem 
fog ak azt megtámadni. így  történik a 
sziiretelés.

Most következik, hogy miként ren
dezzük be télire az igy megszüretelt méh
kasokat/

A lépek felének kivagdosása folytán a 
kas egyik oldala üres maradt. Ha ezt így 
hagyjuk télen át, az oda behúzódó hideg 
levegő a meghagyott lépeket is folytonosan 
hűteni fogja úgy, hogy az azokra telepe
dett méhek nem tudván magokat kellőkép 
elsz:getelni —  tolyton fázni fognak. Ennek 
elejét veendő, tél re ezen itt támadt héza
got száraz sarjuval, vagy mohával, kitöm
jük Hogy azonban ezen tömőanyaggal a 
lépeket meg ne sértsük, illetőleg, hogy 
a méhek abba bele ne keveredjenek, na
gyon czélszerU lesz a lépek mellé egy vé
kony deszkát, vagy tábla papirost (pappen- 
dekel) oda illeszteni, és a tömöléket a 
mellé tömni. így telelvén ki a méhek; —  
tavaszszal majd ezt a tömőléket ki szedjük; 
hogy a méhek az ott maradt hézagot ki
építsék.

Jövő Őszre meg majd a másik felét 
vág uk ki a lépeknek; s igy azután a 
lépeket is minden második evben meg
újítjuk.

Végére jutottunk ekként méhészkedé- 
sünkuek. így lehet a közöuséges kasokkal 
Í3 okszerűbben akként méhészkedni t. i. 
hogy m é  b e i n k  n e  r a j o z z á k  m a 
g o k a t  a g y o n ;  hanem egy egy rajt 
adván, miud erős méhtörzseink legyenek, 
a melyek sok mézet tudnak begyűjteni. 
Viszont egy méhcsaládot sem ölvén meg, 
nem szükséges, hogy sok rajra ásitozzunk ; 
úgy is fognak azok szaporodni. Azonban 
van még egy más hasonnemü módja a mé» 
hészkedésnek; mely biztos sikert biztosit.

(Folyt, küv.)

Dömötör László
méhészeti vándorlaoiló.

k (JLÖiXFÉLÉK.
—  §  f e l s é g e  a király születésnapjának 

évfordulóján reggel 9 órakor a r. kath. 
plébánia templomban, 1 0  órakor pedig az 
izr. imaházban isteni tisztelet tartatott, me
lyen megjelentek a Csáktornyán székelő 
hivatalok képviselői és a nagy közönség.

$  felsége  születésnapjának ünnepét M - 
Csány (Goricsán) község polgárai is méltóan 
megünnepelték. Különös tiszteletet érdemel 
ftdő Kengyelics János plébános ur, ki Buday 
Sándor ügyes orgnakisérete s karmester
sége mellett az odavaló ifjúság által alaki 
tott ének kar által előadott magyar énekek 
mellett hála istenitiszteletet tartott.

—  M in is z te r e in k  közül Baross Gábor, 
és Josipovich kíséretükkel e Ló 15-én reg 
gél 6  órakor külön vonaton Csáktornyára 
érkeztek s innen a zagoriai vasúton Zág
rábba indultak a mezőgazdasági kiállítás 
megnyitására.

—  C s á k to r n y á n  a zalamegyei gazdasági 
egyesület az őszszel kerti termény- és 
gyümölcskiállitást s tenyész-állat di ásást 
rendes.

—  ü g y e i d  Csáktornyán. A zala
egerszegi Ügyvédi kamara közhírré teszi, 
miszerint Bezéthy István perlaki ügyvéd 
lakhelyét Perlakról Csáktornyára teszi át.

—  4$ Csáktornya ukki vasútvonalon 
létesítendő uj menetrend ügyében tett 
felterjesztést a megyei közigazgatási bisott
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S urednikom mofi je svaki dán 
Kovoriti med 11 i 12 varom. — 
Sve poftiljke tiíade «e sadríeja no- 
vinah, naj ae pofiiljaja na íme 
H a r g i t a i  J o ic T a  urednika vu 

Óakovao.

ar re d p 'H in n  véna je :
Na celo leto . . . 4 írt
Na pol leta . . . 2 írt
Na cet vert leta . . 1 írt



ako od njega napraviS podkove, onda 
v ré d i 3 fór.

ako od njega skujeő navudno me- 
filersko orudje (me.Uriju), — onda je 
vrédno 4 fór.

ako zléjeö od njega posudje i nakit, 
vrédi 45 fór.

ako ga razkujeá na igle, onda vrédi 
75 fór.

ako od njega napraviá noze, onda 
vrédi 90 fór.

ako noíiée (pelencilej, onda vr’di 
700 fór.

ako napravi drota i gombé, onda 
vrédi 900 fór.

ako drugi ocelni nakit, onda vrédi 
2000 fői.

ako gombé za rubaöe. onda vrédi 
6000 fór.

ako pera za vurice, onda je vrédno 
50 000 fór.

Pol funta Zeljeza ko^ta koji krajcár ; 
ali ako ga raztcgneá na 2iéu. óva bude 
tenka kak diaka i jednu milju duga, tér 
bude vréfca puno torinti.

Pák kak glasi ta coprana réő, koja 
stvarja óva CuJa ? A glasi ti :

D e l a  v n o s t .
Sabljom more' osvojiti zemlju;aÜ 

zdiiali ju moréé vu poseduvanju samo 
plugom, sam 8 delavnOHtjum S delavnos- 
tjum vádi rudar iz zemlje rudu, pák ko
mái kaj izajde na videlo. véé ju öeka je* 
zero marljivi rukah, da ju razbijaju, tale, 
kuju, raiteiu, stiskaju.

Delavnostjum se oblada zemlj, voda 
ogenj i zrak, tér sluZe kakti sluge ; delav- 
nostjum se prede zlato od lena i slame ; 
delavnestjum se vadé iz temnoga kamena* 
tog vugljenja najljeple farbe ; delavnostjum 
se vezda podí£u uarodi ; vu delavnoBti se



pm ili tü narrhans (ludnicu) ali od oviid su 
ja doktori za kratko vróme pustiP, ar su 
mislili, da joj nije nikaj. Nu kad se je 2en- 
ska povrnula dimo opazili sn domari ua ujjo], 
da se njoj pamet niéS*. Zabrinuti za Djeziuc 
troje dece vzeli su decu k sebi, ar su opa
zili, da mati ima nakaneuje sa svojom décom 
nekaj straSnoga poíiniti. Toj okolnosti ima 
se piipiaati, kai i decu nije postigla ista sud- 
bina, koju i njibovu mater, ar je ona naka 
nila i svoju décu zeígati. Rerenoga dneva 
okolo áeste vure pod veCer, doála je nesret- 
nica k pe<Ji i videó da tam nega giijata 
(hajcera), vupotrebila je sgodnu pri’iku, od- 
prla je razft&reuu ptő i bitila se vu njn. 
Kad se je hajcer nazad povruul, odprl je 
sluCajno vrata od pcői i vu njoj je opaxil 
£euu, koja je bila vékáim delom izgoreli.

Na biciklu po svetu.

Ovih dnevov dtáli su na biciklu vu Bei 
dva Ei glianci imecom Stevens i Miéel, koji 
kané na biciklu preputovati céli svét. — 
Véé su p*eöli Englrzku, Irsku, Síotsku, 
Fraucezku, évajcarsko, Vürteuberzku, Bavar- 
sku i Cesku. íz Beöa budu iáli prek Gradca, 
Zagreba, Sarajeva i Salouike vu Malu Aziju 
Paltístjiiu, Egiptom, Iniiju i Áusttraliju.

$ekajac cas.
1.

Kak it nora tat zagovoriti.

Vu uekakvo selo dobéval je jeden ne* 
poznani covék. Komaj kaj je dobe2al na 
jedeu grunt i to na Skedenj med mlatce, 
koji su 2ito vejali, spazil je kak za njim 
tfaudari br2iju, kojim je vulel, pák je rekel 
mlatcom :

Ako Boga znate ljudi ! kada i-niari 
dojdu i kad vas xapitaju jeli ste me gdé 
videli, reéite im da sam zdavnja véé prek 
onoga brega preáel, a ja se budem skril pod 
ov kúp slame.

Vu tóm tóga su doÖli zandaii i zap tali 
su mlatce: Jeli ste videli ovud iti jeduoga 
Coví ka — tata ?

Állatéi su odgovotili : Kak nam je tat 
rekel, da le Ved zdavnja preáel prek ouoga 
brega, ft kak pák mi znamo ondi vám je 
pod onim kúpom slame, pák kak vám je ve 
drago, ali hcőete ve njemu veruvati ali pák 
nam.

2.

Guspa : Kada sam tvoja zaruő iica bila, 
nadjala sam se, kad budeá ved o/enjen, da 
se pijanddine oataviS ; aii do vezda nisam 
joá nikaj opazila. — Jeli h< 6 i  za navék 
tvoj kufrasti nos zadi2ati ?

Gospon : Je, — hoccm 1 Ar pred me 
nőm je on vsaki zloOcst íoVék, koj svoju 
íarbu premenja !

3.

Telki sen.

Bilo je okolo pol noci, a naá sused Fló
rian se picbudi i poéné vkati brapavom 
glasom :

Mara, 2ena, dufta druga, gdé jc ta naöa 
2ganica ? Mara se na njega vu snu iz 
dere:

Koga vraga ! nemoguée, kaj bucdá o 
pol nőéi 2ganicu lakai ? Na to njoj je múl 
rekel:

Baj mi je dej malo barcm ; ar sam 
ti senjal  ̂ da sem jel jako mastne ?gauce; pák 
se bojim, kaj mi nej naSkodili-

»The Gresham*
Pri »Tbe Gresham* zvanom loudon- 

skom druitvu (vu Cakovcu je upravniétvo 
pri Graneru stacunaru), je módi Éivot ősi* 
gurati. Toje3t plati, gdo si bode /ivót ősi- 
gurati, po letu veksu ili raenjsu svotu i to 
poleg tóga, kak je gdo star i kak svotu lioéc 
pa dobi, pák ako bi vumrl, herbom imenuto 
dro2tvo zplati ouu svotu, na koju je bil isti 
osigureo, ili ako doáivi n. pr. 15 20 let,
njemu daju istu svotu vu ruke. Tak je mo. i 
livot ienskah i decak osigurati. Ovo druStvo 
na ivoje glavno upravniétvo vu Buda p*itu,

Oglas.
U e z é t l i y  h l f á n  fis

kai ius je svoja k a n c e l l a -  
l*||ll ru cakovec Molnár Jo 

Izefa hizi) prenesel.
NY1LTTÉR*

Fekste, fehér és színes se yem 
szövetek 60 krtól fal égés/ 15 fn 6 ® 
krig méferenkint sima vagy tarkázott (mint
egy 240 küiönbözö minőségkén, szinban é* 
mintázott szöveteket (körülbelül 2 0 0 0  szín
ben) küld végenkint vám és póstadijrnen- 
tesen H e n n e b e r g  O . (cs. és kir. udvari 
szállító) gyári raktára Z ü ric h b e n . Min
ták megrendelésre azonnal küldetnek. Leve
lekre Svájczba 10 kros bélyeg ragasztandó.

•) E rovat alatt közlőitekért felelősségül nen 
vállal a szerkesztő.

G abonaárak. — Cena z lik a .
1 m-.mázsa. — 1 m.-cent. frt kr.

Búza Páenica 10 25 ----
Zab Zob 5 - 7 0 -----
Rozs Hrá 8—50 9 —
Kukoricza Kuruza 6 — 60------
Árpa Jeőmen 6 ------------
Fehér bab Grah beli 7 50-----
Sárga > * 2uti 6 — 25------
Vegyes » * zméáan 5 — 50 -  -

TflflWÜA Buda 16-ga *ug. 1891.
MJlUlUüAi 2 0  82  5 0  U 31

ODGOVORN1 U R ED N IK  : 

M A R G I T A I  J Ó Z S E F  

Glavni nuradnik :
( i l , A D  f e r e n c z .

q o o o o o o o o i o o o o o o o o

§  Pályázat. §
8®  A domásineczi (Zilam.) r. kát. 8

iskolánál egy ta n itő i  .'illom á*ra q

O pályázat hirdettetik. O
^  Fizetőd: 3 0 0  fi t, szabad lakás és q  

elegeudő tűzifa. .M agyar és l io r -  Q  
O ▼*< nyelv tudása megkivántatik. Jfi* 
g  Pályázati határidó október hó 25. q  
Q  mikor is a pályázók személyes meg- O  
O jelenésre kéretnek. O
x  A képesítővel felszerelt folya- J íg ti elv&nyok FILIIMC II I j \  J Ó S  q

g p leb iinosboz D e k á n o v e c z r e  Q  
iutézeudők. 872 2 -3 . Q

o
OOOOOOOOIOOO 3 0 0 0 0 0

M elyik la p ra  fízessilnk e lő ?
Gazdag taitalmánál, nagy terjedelméné 

fogva legolcsóbb magyar lap az

„ E G Y E T É K T K S " ,
a mely az uj évvel immár 25 ik évfolyamába 
lépett. E/. a magyar olvasóközönség lapja. 
Hiteles forrásokból származó értesüléseinek 
gyorsasága, alapossága és sokasága, rovatai
nak változatossága, kitűnősége, a különböző 
olvasmányok gazdag tárháza tették az 
„Egyetértés41-! 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 „Egyetértés44 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 „Egyetértés14 olvasói. A 
ki olvasni valót keres és a világ folyásáról 
gyorsan és hitelesen akar értesülni, fizessen 
elő az „Egyetértésire, melynek előfizetési 
ára egv bóra 1 frt 80 kr. negyedévre 5 írt 
s egy évre 20 frt. Az előfizetési pénzek az 
„Egyetértés44 kiadóhivatalába küldendők. 
Mutatványszámot a kiadóin válni kívánatra 
egy hétig ingyen és bérmentve küld.

__________________ 19—52 8?4

V A SÚ T I M E N E T R E N D
C S «K T O JK N Y Á X .

‘ | gt | Gyors ,
I m i ü l  Napszaka 2 > í Idő' posta- és

T® I _l Ivcgyosv.

Kanizsa felé Reggel 6 — Bpesli gyorsv
» Délben 1155 n poslav.
> Éjjel I0j23 „ u

Pragerhof felé Reggel 6 20 Trágai »
» Délután 4| 13 „ „
» Éjjel ljlö  „ gyorsv.

Zágráb felé Reggel 710 Bpesti vegyesv
» Délután 430 „ „

Varazsdig Este 1031 „
• Délben 1 2 — „ »

, Egerszeg felé : Reggel 5 33 Bpesli *
» Délben 12 03 „

R r k n l U
Kanizsa felől Reggel 6 30 Bpesli poslav.

„ Délután 4117 „ „
„ Éjjel 130 „ gyorsv.

Pragerhof felöl Reggel 4 29 Prágai
» Délben 1 1 j07 n postav.
» Éjjel 9 53 • „

Zágráb felől Reggel 4 47 Bpesli vegyesv.
. Délelőtt 1127
„ Délután 410 „ 9
„ Este 931

Egersceg felől Délután 3 41 Bpesti „
I „ Este 1005 „ „

Nyomatott Fischel Fülöp lapfulajdonosnál Csáktornyán.
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