


Bárdió György 5 irtot. Csáktornyáról: 
Hirschmann Leoné 6. özv.Hirschmann A. né 
játéknyereménye 1 frt. Beliczáról Neumann 
Henrik 1 irtot. Utólag : Naser úrtól Bécsből 
15 irtot. Páriából: Finaly Charles 100, és 
Barasch Oscar 50 irtot. Stark Arnold Buda
pestről 5 irtot, összesen 671 írt és 20 írc. 
Első kimutatás 271 írt 69 kr. összes: 
942 Irt 69 kr.

Berg Bódog beliczai lelkész körlevelet 
bocsátott Muraköz valamennyi plébánosá
hoz, melyben íelkérte őket, hogy a jövő 
vasárnapi istenitisztelet alkalmával szólítsák 
íel híveiket adakozásra; reméljük, ered 
ménynyel.

Azt halljuk, hogy Csáktornyán egy 
mulalságot terveznek, melynek ti?zta jöve
delmét e czélra akarják fordítani. Ha ugyan 
sikerül a terv és valamennyi, még a hete
rogén elemeket is össze lehet hozni, akkor 
szépen jövedelmezhet is. Erre van remény 
mert a hogy értesülünk, n ő k  akarják ez 
eszmét felkarolni.

Királyi Pál orsz képviselőnk száz irtot 
küldött lapunk szerkesztőjéhez a tüzkáro- 
sultak számára a következő levél kíséreté 
ben : »A mai postával érkezett »Muraköz« 
a beliczai megrendítő tűzesetről szomorú 
újságot hozott A kárvallottak nyomorának 
enyhítéséhez én is sietek szerény adomá 
nyommal járulni s kérem tisztelt Szerk. 
urat a mellékelt 100 irtot illető helyre jut
tatni.* (A küldemény a károsultak nevére 
egyelőre a Muraközi Takarékpénztárban he
lyeztetett el. Szerk.)

A gyűjtő-bizottság, mely Berg Bódog 
plébános, Murai Róbert birtokos és Rádl 
Mihály jegyző urakból áll elhatározta, hogy 
a gyűjtéseket legalább is még két hétig foly
tatja. Az élelmi szereket, ruhaneraüeket 
gyermekek számára, melyeket Budapestről 
dr. Mandel Edéné és Krishaber tabella 
úrnők adtak és avisáltak, rögtön kiosztja, a 
készpénzt azonban a gyűjtés befejeztekor, 
vagy őszi mag beszerzése czéljából már 
most osztanák ki készpénzben, vagy vető
magban közöttük, ha a károsultak úgy 
kívánnák.

Itt vannak a szabadságharc* vezéregyénisé
geinek levelei ösB/együjive, itt a szabadságharcz 
hírlapjai s számos emléktárgy, melyek Kossuth, 
Kmeity, Gáspár András, DessewfTy alakjait idézik 
emlékezetünkbe.

Még két szobán át, melyek becsesnél be 
csesebb, érdekesnél érdekesebb képekkel, okmá
nyokkal vannak megrakva, fekete lepellel bevont 
terembe jutunk.

Ez a gyászszoba. A 13 vértanú festett, raj
zolt, domborművű képei komoran válnak ki a 
sötét háttérből.

A legkeményebb szivet is felindulás fogja 
el. Ott vannak a súlyos bilincsek, melyek az ö 
szent kezeiket nyűgözték, olt az aradi vár, hon
nan utolsó sóhajuk röpült az Ég felé.

Szemeink előtt feltűnik a bitók erdeje s 
megindul a véríolyam haragosan zúgva, egész 
világot temetve párolgó babjaiba.

O t vannak utolsó leveleik, melyekben elbú
csúznak szeretteiktől • mintha most is ki volná
nak terítve, halk, elfojtott zokogás hallatszik, 
igazi gyászszoba ez.

Bftró Mednyánszky László, gróf Batthány 
Lajos, kiss Ernő pisztolyai; Damjanich kardja, 
tőre, az akasztásig viselt nyakkendője, látcsöve és 
sapkája.

A sapka hasonló menházi honvédeinkéhez s 
elöl az aranyos vitézkötésbe lehér tok van tűzve, 
hogy a katonák megismerve öt, lássák, hogy a 
vezér jár legelői.

Perlaki levél.
— Szept. 15. —

Szeszélyes egy időjárás!..  . Hét nap 
pal előbb zimankós őszi napok s ma ? 
valócágos v é n a s s z o n y o k  n y a r a . . -  
(Bocsánat e tulőszinte megjegyzésért!) 
Lekivánkozik az ember válláról a gyapot
kabát s egyik-másik mosóruhát szed ma
gára. Ami kellemetlenné teszi ezt a hőséget, 
az a rendkívül nagy por; bokáig járunk ben
ne ; alattunk tenger, fölötünk fölhő sátor — 
porból. Azt hiszem, nem ártana egy kevés 
eső ; legalább elverné a port 8 megtisztogatná 
a légkört. Lehet ugyan, hogy ez esetben 
nem maradna el a dér sem ; dehát ugyan 
minek is ártana manapság ?.vidékünköu 
csak a muraközi búza (értsd: kukoricza) 
meg a pohánka állanak lóbon.

Ép ily kellemetlen helyzetbe jutut" 
tünk toronyóránkkal. Csaknem minden fél" 
nap másképen jár. Az a szerencsétlen czipő- 
foldozó, ki hivatva lenne a magas harang 
húzói piedestálról az óra pontosságára fölü
gyelni, sokszor azt sem tudja, háuyadán 
van 1 Bizony jól tenné a városbiró, ha szo
kott erélyét ez irányban is érvényesítené, 
s a harangozót, ki a legnagyobb pontos
sággal számítja ki a fizetést hozó hó végét 
az órajárás és igazítás körül is hasonló 
pontosságra utasítaná-

No, de ha benne vagyok már a panflsz- 
kodásban, hát hadd panaszol ak még el 
egy — ha nem is országos, de legalább — 
»vórosos« bajt. Ott kezdem, ahol legége
tőbb a kérdés : nincs piaczi sz bályzatunk, 
pedig ennek sehonnan nem volna szabad 
elmaradnia, ahol helypénzt szednek. N. kani
zsai és Csáktornyái baromfikereskedők és 
messzevidéki tyúk^szok már korán reg 
gél elözönlik a „szent-kert44 előtti árutért 
s minden szárnyast potom áron összeszed 
^ek, nagyon természetes, a selejtes barom
fiakat ott hagyván. Mikor aztán harang- 
szóra a venni szándékozó közönség a jel
zett vásártéren megjelen, csak minden czikk- 
nek a rosszát s azt is méregdrága pénzen 
veheti meg. De ez még hagyján ! többed- 
magammal láttam, hogy ezek a szabadal
mazott baromfi és zöldséghajhászók egyike 
két úroő kezéből a már kialkudott réczét és 
csibét „sommás úton* kiczibálta és durva

Ott van Kiss Ernő órója, mely talán azt a 
perczet mutatjn, midőn az utolsó remény kisza
kadt szivéből.

Petőfi kardja, kokárdája s még számos 
tárgy, emlékei iszonyú fájdalmaknak, mérhetetlen 
veszteségeinknek.

Lesujlottan, fájdalomtól marczangolt szívvel 
támolygunk ki innen s a nyomasztó érzés szinte 
elviselheteilen, de ekkor lelkűnkben diadalmi har
sonák zendülését halljuk, mintha a spaerák éne
kelnék : Anynyi hősiség nem volt hiába, mienk 
a diadal!

A Kossuth szoba az, mely megvigasztal, 
felemel — Látva azt a dicsőséget, szeretetet, 
melylyel a nagy számüzöttet az egész világ 
körülveszi, érezzük, hogy eszméink diadalmas
kodtak s Magyarország nem volt, hanem van 
és lesz !

Halvány képét adtam annak a rendkívül 
érdekes, mesterileg rendezett kiállításnak ; de 
annak a változatos benyomásnak, melyet az rám 
gyakorolt, hangot adni alig lehet.

Évtizedek múlhatnak el, míg a főváros ily 
nagy érdekű, nemesítő látnivalóval szolgál, azért 
hiszem is, hogy nem lesz egyetlen magyar sem, 
ki meglátogatni elmulasztaná.

Pongr&tz Béla.

„szóvirágok" között árát kifizette. — Ilyet 
kérem csak a rendezetlen jogviszonyu 
Ázsiában lehet látni. Másutt szabályrende
let bénitia meg az efelé botrányos tizei
met. Nálunk ? e tekintetben „ököljog44 
uralkodik, melynek művezetői az előbb 
említett „rablólovagok,* k kre reájuk {is
merhetni zsíros ernyős fekete selyem sap- 
kájokról, idestova kandikáló kancsal sze
meikről, csapzott, bozontos sötét szaká'- 
lukról, pehelylyel taikázott szurtos bajszuk
ról, foltos kopott kabátjukról, térden el
nyűtt nadrágjukról é* félresarku rongyos 
czipőikről ; no meg a tyúkászok nyalka 
betyáron alakjáról, mely jól táplált voltánál 
fogva mindig hasonlít egy üres gö*cz?2h<ifr-. 
dóhoz ; legalább hangjuk erről tanúskodik. 
Ez oly nagy baj Perlakon, hogy bordere- 
jét egyszerre ki sem lehet számítani; tény 
annyi, hogy a piaczi élelmi czikkek drága
ságát nagyban elősegíti. Jó lenne már 
valahára, ha a város-atyák a legközelebbi 
képviselőtestületi gyűlésen erre áttérnének 
és a messze kiható visszaélésnek nyakát 
szegnék. Erre kérem fel Horváth városbiró 
urat, hiszen magától tudom, hogy e félszeg 
helyzeten segíteni kell segiteni fog . . . 
Úgy legyen !

Még egy kegyeleten dolgot iktatok ide. 
Tegnap reggel 7 őrskor szomorúan kongtak 
a harangok, gyá^zmiséie szólította a hivőket. 
Isteni tisztelet volt a korán, alig 22 éves 
korában, hosszas szenvedés után elhunyt 
Loncsarits Lipótnéért. ki másféléves áivát 
és testben lélekben megtört szerető férjet 
hagyott hátra. Az engesztelő zzentmise ál
dozat után következett a díszes temetés, 
melyen a kiterjedt rokonságon kívül ré?zt 
vett Perlak egész értelmisége. Szebbnél 
szebb koszorúk hirdették a legbensőbb ke
gyelet néma adóját és bánatos fájdalmát. . - 
Legyen emléke áldott és a hant könnyű 
fölötte.

Szilaj Pista-

Hangverseny.
Tóth Lajos és Friedmann József zenemű

vészek városunkban előre je'zelt hangversenyüket 
f. hó 12-én a Hattyú szállodában megtartották.

Mindenekelöit a legnagyobb e ismeréssel jól 
esik megemlítenünk, hogy Csáktornya intelligens 
közönsége valahányszor műélvezetben része-ülhef, 
nem sajnál Apolló oltárán áldozatokat hozni; de 
meg is várja aztán, hogy a szép és nemes iráni 
kifejlődött érzéke méltó kielégítését találja áldo
zatában, Most ezen áldozatot, eiö egezte az a szép 
számmal egybegyült közönség annak a kél fiatal 
embernek, kiket művészi pályájuk kezdetén — 
még egészen ismeretlenek lévén — nevük nem 
ajánlott; hanem talán a loca'-patriotizmus szem
üvegén nézett rokonszenv mellett, bizonyos ki
váncsi várakozás föltó meg a termet: miként 
felelnek meg a hozzájuk fűzött igényeknek a honi 
művészetnek immár a külföldiekkel versenyző 
tekintélyes apostolai vezetése alatt fejlődött fiatal 
emberek ?

Nos, hála a honi művészet apostolainak, 
bátran elmondhatjuk, hogy a reklám sokféleképen 
kigondolt eszközei, jelesül a művészet terén a 
külföldi tanulmányokra való hivatkozás a haza
ikkal szemben illúziót nem kelt. Más szóval Tóth 
és Fridmann urak derekasan megfelelvén a vá
rakozásnak, előadásukkal a milyen szép bizonyít
ványt állítottak a művészi kiképeztetésüket nyert 
hazai intézetről, époiy biztosítékát adták annak, 
hogy művészi egyéniségük már kesdetben m  ön
állóság utjain haladva, ismereteik nem épen isko
lai tanulmányaik sablonja, hanem független, föl- 
tétlen urai az álta'uk tanulmányozott hangszernek.

Tóth urék beismerése szerint itteni fő lépé
sük eddig a legjelentékenyebb volt. S mikor a 
lámpák elé álltak, talán észrevehető is volt a 
komoly törekvés sugallta nemes ambitió küzdése 
némi kevés megilletödéssel, mint amely különös 
állapotot ilyenkor töbhé-kevésbbé minden nyilvá
nosság előtt míiködö ismer. De az a bizonyos 
lámpa-láz erejét veszítvén, az elég változatos,



lé p és meglehetős nehéz, műsor minden számát, 
közönség élónk rokonszenve kisórelében vára- 

osftson felül igen szépen interpretálták.
Mindjárt az I. szám előadásánál (Beethoven 

f-dur sonatájának adagiója és allegrója) Fridmann 
ur intelligens, finom hegedítjáléka s Tóth ur 
nyugodt és kifejező zong. kísérete megnyerték a 
kösönség tetszését; noha ez a különben remekmű 
nem volt épen megfelelő arra, hogy a közönség 
érdeklődését azonnal lekösse. A 2. számot Tóth 
ur előadásában Chopin gtzdag színezésű, gyönyörű 
As-dur Po!oniese*-e képezte ; valóban élvezettel 
hallgattuk szép játékát. Ezután Vieniavskinak 
méiabus legendáját és egy csapongó, víg orosz 
dalát igen szép hangszinezéssel jáls/.ta Fridmann 
ur. Ezek s a többieken kívül különösen tetszett 
a Friedmann urék által összeállított magyar-egy
veleg; Liszt Bigoletto-ja s kivált Schubórt Vii- 
helm Ave Máriája. Ezt a magasztos, igazán mély 
vallásos érzést kifejező dallamot talán kissé lassúbb 
tempóban is játszhatták volna. Végül ezen élve
zetes műsornak méltó befejezéséül szolgált Liszt 
Hákóczy indulója, melyet Tóth ur ragyogó tech
nikájával lelkesedve játszott, ismétlésre provo 
kálván Csáktornya e tekintetben tartózkodó kö
zönségét.

Az egész előadást kifejlett finom ízlés, egész
séges zenei felfogás jellemzi. Friedmann urnák 
különösen vonókezelése oly korrekt és szép, hogy 
bármely gyakoilott művésznek becsületére válnék. 
Tóth ur distingvált zongorajátékában mély érzést, 
finom felfogást tanúsító határozott zenei tehetség 
nyilvánult. S ami talán leghizelgöbb lehet mind
kettőjükre nésve, látszik, hogy a technika náluk 
csak eszköz, mely hivatott zenésznél máskép nem 
Is lehet s azért nem rabszolgái, hanem föitétlen 
urai hangszerüknek. 13.

h C L Ó iX F É L É K .

4  fiilscgt a király mull csütörtökön 
(17-én) reggel fél 5 órakor kíséretével ké
résziül utazott Csáktornyán Miramaréba. A 
különvonat 3 pereztg állott meg a Csáktor
nyái vasúti indóháznál.

(4 közraktárt, melyet egy szükebb körű 
részvénytársulat szervezett, e héten el kezd
ték építeni. A közraktár a volt gőzmalom 
átellenében, közvetlen a vasúti sínek mellett 
fog állani; hosszúsága 100 méter lesz.

alsó lendvai takarékpénztárnak, az 
oltani polgári iskola czéljaira, az 1873. év 
óta tett mintegy 940 frtnyi adományaiérl a 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 
elismerő köszönetét nyilvánította.

givmagyarositás Kolbl Márton bratonczi 
illetőségű Csáktornyái lakos (volt képezdei 
növendék) nevének »Komlósi« ra leendő 
változtatását a m. kir. belügyminislerium 
megengedte.

vasutasok és a mozgósítás. A ma
gyar államvasutak igazgatósága az összes 
végleges és ideiglenesen alkalmazottakkal 
nyomtatott fogadalmat Íratott alá. Ebben 
a fogadalomban arra kötelezik magukat 
a vasúti alkalmazottak, hogy a hadsereg 
esetleges mozgósítása idején a hadügyi kor
mányzat bárminő intézkedését tartalmazó 
iratokat a legnagyobb titokban tartják. Nem 
érdektelen, hogy egy-egy ilyen fogadalmat 
még a dijnokoknak is alá kellett irniok.

4} bátor mentő A beliczai tüzeset al
kalmával 01etic3 őrségi kovács egy égő 
házból, mely később összedőlt, két gyermeket 
metett kj, kik már fuldokoltak. Kalapot kell 
emelni az ily derék és bálor ember előtt!

— ^  honát lelkészek és a magyar nyelv. 
A zágrábi főegyházmegye több papnöven
déke a budapesti központi papnöveldében 
végzi theologiai tanulmányait Ennek az 
egyetemi tanévnek elején is több horvét 
kispapot küldöttek fel a budapes i egye
temre és Gasparics felszentelt püspök, zág
rábi nagyprépost, érseki helynök hivatal' 8 
átiratot intézett a központi papnövelde 
gazgatóságáboz, melyben felkéri, hogy a

zágrábi papnövendékeket szigorúan szorítsák 
a magyar nyelv megtanulására, hogy a négy 
évi tanfolyam alatt tökéletesen elsajátítsák 
a magyar nyelvet, sióban úgy, mint írás
ban, mert e nélkül később magasabb egy
házi hivatalokra alkalmazhatók úgy sem 
lesznek, különben is a zágrábi főegyház
megyének számos magyar plébániája van 
és ezek száma a Muraköz folytonos magya
rosodása következtében előre láthatólag sza- 
porodni fog Esekre a plébániákra pedig csak 
olyan papot küldhetnek, kik a migyar 
nyelvet tökéletesen bírják. Az érseki hely
nök átiratában kiemeli, hogy a zágrábi 
kispapok közül azokat, kik a magyar nyel
vet megtanulni n9ra akarník, vagy annak 
tanulásában kellő szorgalmat ki nem fejte
nének, a papnövelde igazgatósága azoonal 
jelentse fel az érseki hivatalnál, mely azon
nal intézkieni fog, hogy az illető kispapok 
visszahassanak esetleg, a főegyházmegye 
kötelékéből is e'docsájtassanak. Ezek helyé
be aztán uj növendékeket küldenek a b r  
dapesti egyetemre.

— F e lh ív á s .  2440/1891. Z ilavárinegye 
kir. Tanfelügyelőjétől: A mnéltóságu vallás és 
közoktatásügyi m. kir. Miniszter Urnák 1891. évi 
szeptember hó 3-án 38174. szétn alatt kelt magas 
rendeletére felhívom a vármegye mindenféle jel
legű és fokozatú népoktatási tanintézeteinél mű
ködő tanár és tanitó urakat, hogy azok, kik kö
zülök az 1889. évi október hó l-től az 1893. 
évi szeptenber hó 31-ig a c« és kir. közös had
seregben egyéves önkéntességi szolgálatot teljesí
tettek, ezt a kir. tanfelügyelöségnél azonnal je
lentsék be. megjelölésével azon cs. és kir. ezred
nek, melynél a szolgálat kitöltetett.

Z xEgerszeg, 1891. s?ept. 16.
Dr. R uzsicska Kálmán m. k. 

kir. tanfelügyelő.

— tfeszett kutya garázdálkodott f. hó 
17 én Dráva-Szt. Iván, Vidafalva és Stefánecz 
községekben, hol több háziállatot, kutyát, 
lovat s disznót-raart meg Mint a külfárai 
jegyzőség jelenté, a kutya agyonültetett, 
mely Tapolnyák Mihályné tulajdona volt.

jegyei hírek Br. Hornig Károly me
gyés püspök az őszi idényt sümegi kies 
rezidencziájában tölti. — Dr. R u z s i c s k a  
Kálmán megyei tanfelügyelő szabadságideje 
letelte u‘án hivatalát ismét átvette. — A 
t a p 0 1 c z a i vincellériskolát Dobóky min. 
oszt. tanácsos Engelbrecht igazgató kisére 
tében meglátogatta s tüzetes vizsgálatát alá 
vette. A rossz talaj és túlságos viz miatt 
azon véleményét nyilvánította, hogy a telep 
tovább fejlesztése egyelőre függőben hagyas
sák. Az iskolai épület azonban több tanuló 
befogadhassa végett ki fog bővíttetni. -  
C s e l é d j u t a l m a z á s s a l  egybekötött 
állatkiállilás volt Tapolczán, mely alkalom
mal a kiváló cselédeknek 90 írt., állatok 
jutalmazására pedig 50 írt osztatott ki. — 
Z.-E g e r s z e g utczáit a magyar aszfalt
társaság fog a burkolattal bevonni. -  Á 1 
1 a m i l o v a k  kiadása. A Z.-Egerszegen 
állomásozó 7-ik honvéd huszárezred 6-ik 
századából az állami lovak f. hó 24-én d.
e. fél 10 órakor adatnak ki. mely körül
ményre az érdekellek figyelmét felhívjuk. 
— B a 1 a 10 n-Füred fürdőjének látogatása 
ez évben sokkal nagyobb volt, mint az 
előző években. Összesen 2560 vendége volt 
e szép magyar fürdőnek. E nagy látogatott
ság a most készü’t két hajó rendes közle
kedésében találja főképpen megfejtését. — 
B a l e s e t e k .  Pákán az urodalmi gulyás 
fiát, ki epilepsziszben szenvedettt, egy fór- 
ráskutban megfulladva találták. — K's-Szi 
get község megvadult bikája a kanászt 
annyira összedöfte, hogy az most súlyos 
betegen fekszik.

gasai htrek Ő Felsége a király e hó

12 én érkezeit Beszterczére, hol az erdély- 
részi hadtestek tartanak nagy hadgyakorla- 
latokat. A számos küldöttség közül legfel
tűnőbb volt a gör. kath. és ág ev. egyházak 
küldötteinek fogadtatása, kiket a király a 
törvényes államszervezet tiszteletben tartá 
sara figyelmeztetett. A király onnan Te
mesvárra utazik a kiállítás megtekintésére, 
hol Dessewfy Sándor püspöknek lesz ven
dége — Az 1892. évi országos költségve
tésbe 3 600.000 frt van — hir szerint — 
föl véve az állami tisztviselők helyzetének 
javítása végett. A pénzügyminiszter terve 
szerint megszűnnék a lakáspénz s e helyett 
25^40"/0 működési pótlékot kapna minden 
tisztviselő. — T e m e s v á r o n  Waldstát- 
íen táborszernagy-hadtestparancsnokot a 
váro3 érdekében tanúsított jóindulatú buz
galmáért díszpolgárrá választották. — A 
s z o m b a t h e l y i  törvényszék Bubics 
Edéné bünperében meghozta ítéletét, mely 
szerint őt 6 havi börtönnel büntette. — A 
D u n á n t u I i ev. ref egyházkerület köz
gyűlését Tisza Kálmán elnöklete alatt Pápán 
tartotta meg s letárgyalta a reí. egyház 
szervezéséről szóló törvényjavaslatot, melyet 
a zsinat elé fognak terjeszteni.

— gazdik figyelmébe. A? ő*zi fontos ve
tés munkájának ideje itt lévén, nem m u
laszthatjuk el arra fi gyeim hitetni a gazda
közönséget hogy fáralságának eredménye, 
a termés, nemcsak a tiszta és egészséges 
vetőmagól, hanem attól is függ, hogy 
milyen fajtát vetünk Azzal nem csak mi 
magyarok, hanem a külfö d is már régen 
teljesen tisztában vau, hogy olyan kitűnő 
búza, mint a magyar, másutt sehol a vi
lágon nem terem, de már a mi a lozsot 
illeti, ezzel a kü töld túlszárnyalt bennünket, 
mert a mienknél sokkal jobb rozsfajtákat 
bocsát forgalomba Az utóbbi években több. 
féle kitűnő uj fajtával szaporították a ro
zsot, de valamennyit fe ülmulja a két leg
újabb fajta: a s c h l a n s t á d t i  ó r i á s 
r o z s  és a z s á k t ö l t ő  M a m m u t h  
r o z s  Mindkét fajtának meg Vannak mind 
ama tulajdonságai, m lyekkel a jó r.zsnak 
bírni kell; az előbbi némileg kedvező idő
járás mellett kataszte i ho’dankint 1500 
k logorammot is fizet, az utóbbit pedig ép- 
pen bő termőségeért nevezték el méltán 
zsáktöltőnek Mauthuer Ödön ki egy alkal
mat sem muUszt el, melyikei a hazai 
mezőgazdaság felvirágzását előmozdíthatja 
és a gazdaközönség érdekelnek szolgálatot 
tehet, mint a mo*t megjelent őszi árjegy
zékéből látjuk, e két ki'Unő rozifajt is azon
nal sietett meszerezni, hogy a ha'adui sze
rető gazdaközönségnek rendelkezésére bo
csáthassa Kétségtelen, hogy ezzel is oly 
kiváló szolgálatot tesz a gazdaközönségnek, 
mint a montagnei rozszsal, melyet nyolez 
évvel ezelőtt honosított meg nálunk és 
melyet kitűnő tulajdonságaiért a töldmiv. 
miniszter is fölkarolt és a gazdaközöoség 
közt buzgón terjesztett. Meg vagyunk róla 
győzőivé, hogy gazdaközönségünk, mely a 
mai viszonyok közt csak úgy boldogulhat, 
ha a külföldi versenynyel lépést tud tartani, 
megragadja az alkalmat ama két rozsfaj
tának a beszerzésére, mely az eddigi ro
zsokat kizonyára háttérbe fogja szorítani. 
Megjegyezzük, hogy úgy a schlanstödti mint 
a zsáktöltő Mammuth rozs nálunk csakis 
Mauthuer Ödön magkereskedőnél kapható, 
mit azért tartunk szükségesnek megemlitni, 
hogy a gazdaközönxég félre ne vezettesse 
magát.

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

Fömunkatársak:
A KÉPEZDEI TANARITESTÜLET Ta OJAI
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8 nrodnikom mofi je «vaki dán 
icororiti med 11 i 12 vnrom. — 
Sva poiiljke tiiuce se sadritjeno- 
▼inak, naj se poliljaja na ime 
Hargitai J o ie fa  nrednika vs 

Óakovsc.
Izdateljstvo:

Knjifear i Fiichel Filipova kam se 
predplata i obanane pokiijajn.

Predplatna véna j e :

Na celo leto . . .  4 írt 
Na pol leta . . .  2 írt 
Na öetvert leta . . 1 írt

Pojedini broji koStaja 10 kr.

Obznane se poleg pögodbe i fal 
raőunaju.

n a horva<nk<>Ai 1 m a cja rsk o m  je z ik u  izlazeéi rtriiztvcn i zn a n stv e n i i p o v n d ljiv l ü s t za p n k .
s 'v ’a .lc iv je d .© n lc ra .t i  t ó i  sT ra lc u .

^lu íben i glasnik : „Medjimursknga ;.o“ iwmft*ajuíejja tinovniCkoga druilva'C „Cnkovecke Sparkaase", „Medjimurske sparkasse'1. i I. d.

Prva pomoc
kada gdo nastrada.

II. Kad se gdo opeőe.

(Dalje).

I opriine (opekline) prvoga graduáa 
moreju po íivot biti jako pogibeljne, ako 
su dosegle dve tretine célé povrSine téla \ 
ako se pák nisu daleko razáirile, hitro bu- 
du zacélile. JoS viáe to vrédi za opekline 
drugoga graduáa ; nu i öve se budu po- 
voljno i na skorom zac lile, ako ih je 
8amo malo.

Opriine (opekline) tretjega graduSa 
pako vubijajuée su, pák makar bi one 
samo jednu tretjinu télovne povráine za 
haéile. Smrt nastaje tim, kaj ko a na o 
peCenik méstih nemore viSe da obavlja 
svoju delavnost ; beteiniki se ved zadufliju 
prvih 48 vur.

Naproti ovim gradu om potrebno je, 
da se prilagodi i pomoé ljudska.

Najprvlje je potrebno, da se vse od- 
strani, kaj pokriva ono mesto, kője je o- 
peöeno Oprava se nesme sladti. ar bi se 
mogla zadrapiti (oguliti, zalehnutij koáa. 
na kojoj su se morti posipali (poduli) mé
hűri, nego vzemite dobre, velike Skarje ili

0 tér no/, i razreiite pazljivo vsaku opra-j 
vu, da oprava spsdne sama od sebe. Ni
kék najte, da bi zaradi íparanja Cuvali 
koju opravu.

Ako ze kaj prilepilo (prikelilo) na ko- 
íu, najte se doteknuti vu to. nego obre 
£ite to mésto oátrim noZem ili ékarjami. 
Ako budete rezali tupina noíem, zavda^o 
bude to nevoljniku strahovite boli.

Gda se gdo opeée lehko, onda je za 
dosta, da opeőeno mesto obla2ete li'aáni- 
mi oblogi ; morete si pomoői i tak, da 
na ranjeno mesto denete ilovaőe zemlje ili 
sirovoga krumpira obelenoga (naribanoga)
1 da öve obloge obnavljate, kak se sto- 
piju Moreju se rane oblagati i listjem od 
zelja, kelja, repe itd., ar i to vrlo vnogo 
hladi.

Kad odskoíe mehuri, onda ili je po 
tröbno Cuvati i odr;.ati, ar ovi mehuri őu 
vaju tenke skrajce Sivcov. koji su pod nji 
mi, da ih zrak ne dra i pák da se bol ne 
povekáava.

Ali kak navadno biva, da se mehuri 
napune iudastom  ili érlenkastom vodom 
tér se zaradi tóga zategnu i őovék se mo
re opravom ili oblogi jako lebko vdrap ti, 
a stim si odkríje one áivce pod njimi i 
bol i na ov nádin povekia, onda je bolje,

da se tenkom iglom ti mehurici pre- 
piőiju.

Kak se prvlje prebodeju (prepiőiju), 
vise je uíanja, da se bude ona pokoiica 
zaiuvala i da bude zdrava na svojem me- 
stu ostala.

Nego potrebno je i tu paziti Mehuri 
se ne prebada:u (ne prepikavaju) na vr- 
hu, nego na dnu, i to samo malo, da mo
re samo ona voda izcureti. Ona se vsa 
iztisne, a ona tenka zdruzgana pokoiica 
prilagodi se po mali na dolnju koíu i Cu- 
va, da se tak lebko nemre < skruniti.

Ake se je tak povsud ko2a pokoiicom 
pokrila, onda je navadno ved vnogo po- 
mrÉeno, tér se bude bol i druga pojav- 
ljenja vbla ila Kadkada se mehuri opet 
napune vodom, pák zato je gdegda po
trebno, da se opet prepi iju i voda iz njih 
iztisne

Gda ste ved vse mellűre tak preboli, 
onda je najglavneáa briga, da ih öuvate, 
da ih nebi vrazili ili ogulili. da nebi na 
njik nuter dolel zrak ili kakov gad i da 
bi zavojem zsduvali onu pokodcu, dók 
opet nepriraste i otivi.

Za \ bz ovo na.boláe je mir i kakvo 
god vugodno sredstvo, kője bude ranu od 
vsega duvalo. pák prék tóga mehki, ali 
malo viSe stiánjen zavoj Ljudi imsju vu

ZABA VA.

Krizee.
(Istinito pripeéenje).

Baá okol Boíida, kad je svaki vesel, 
Onog leta, kad je potres z nami tréséi, 
V-Prelogu su s kriiecom okol hodili, 
Polag obiésja hi2e su svetili.
Navada ta stoji joá e od starine,
Da se svaka gazdarica tad pobrine.
Kada hode okol s kriiecom po selu,
Da bude fistola v hiii i na télu,
Tér da ta iz vere proáecija mala 
Se dodeka pristojno baá kako valja 
Gosponu se Ékolniku daje lenina, 
Zvonarom jabuke pako i slanina,
K tomu i kojekakve druge stvari joá,
A gospodin kapelan ? on pák dobi grog 
Ovak jo od negda, od navade atare, 
Kráóeniki hvakog kriiara nadare,
Gazda pák, koj mozbit bolj’ je premogudi 
Kólád na stol metne, s pivnidnemi kljadi 
Zruii i otide v p<dium tér izvleée 
Na Séf kaplju zlatu, te ju na stol mede 
Ovak vu bitro' i malo je podvori,
Vu tóm se i svaki od njih tu odmori, 
Konadno se dignu, lepő se zahvale,

#Narodil se* piidmu i otidu dalje.
»

a« *

Ovak je v Prelogu ono leto bilo.
Po navadi 8 kri2ecom se je bodilo.
Jeden gazda zmisli, kak bi mogel bolje 
Podvorit kriíare, da budu fajn volje,
Pák priáeptne gospodinu kapelaru 
Da tak vredi kriiec, da pri njegvem stanu 
Bude konec, jer on z-svega srdea 2eli 
Kriíare podvorit zjufcinom, — tak véli. 
Joáde napridoda, da je dva domaíe 
Cmoákolce jozval takaj na kolade, 
Dominik i Gjura najmre su pozvani 
[ da on svim gostbu sjajnu dati kani 
Pák izbilja gospon kapelan odredi, 
fivan mu je ime) da su posvud predi 
Obavili sluíbu, a da se zakljudi 
Vu tog vrednog gazde poátovanoj kuéi.

•* •

K Ora^kovió Mi ki v-krdmi tam pri kriÉu, 
Anda sad na zadnje popevajud v-hi/u 
Dojdu ; gospon Skolnik kralje tri napi’e 
Na sva vrati — i da bi ih bilo viSe, 
Gospon kapelan joá blagoslovi h:2u, 
Zvonari bisage v kút na klip naniiu. 
Kriiec je zgolovtjen, kr iari veseli,
Na ponudu gazda za stol su si seli,

I kajti je den se ved nagibal k-kmeőu 
Metne Miska na étel sad goredu sveéu,
Z »Dober veCer* ! goste lepő si pozdravi, 
Mariéi pák megne da se nek pripravi 
Dvoriti pozvanu gospodu, kak ide,
On pák z-velkem viőom v pivnicu otide. 
Marica donese meso i kőlapé,
Miska z-vría v-fla e vino im nataőe, 
Jednu polag druge po sto!u nameCe, 
Kupice natoéi, tér im ovak leCe *

Gospodi na zdravlje ditem otu <5a?u,
Ki su tako dobri bili, pák su nalu 
Zelju ovak lepő sada izpunili,
Tér na poziv naá se k nam su potrudili. 
Potres nas je tréséi, letine su hude,
Ali to sve nek vu ime Boíje bude.
Malo je, kaj dajem, al od srdea Ide. 
Obeőanje diíim , kak to sami vide 
Mórt bum kletu mogel podvoriti bolje, 
Mir na zemlji ljudem, ki su dobre volje !

S kupicám izatim jeden sdiugem zvekne, 
Gospon kapelan pák proti drugim rekne :

Miáka je fajn de ko, dovek baá od reéi, 
Kaj jenput ubeCa, stoga neée zbeöi 
On nam je obe^al, kad kriiec zvriimo, 
Pri njem da od truda, nek se odmorimo. 
Pák nnt glejte sada, kak nas lepő dvori, 
Svaki ueka zdigne Ca^u, nek zaori
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tih sluéajih vnoáinu vraétvah, ali vsako 
iiije dobro.

MeCu na takove rane vodu i ígaoicu, 
posipavaju ili s meljom, posejami, kraj- 
dom i érvgjedinom, privijaju ilovaéu ili 
drugu zemlju, ülje itd.

Najboláe je od vsega tóga ülje, a joá 
bóléé lensko ülje ili éislo neslano maslo, 
samo tak, da mek a i pokriva ko2u

Gde more biti, i gde ga je, potrebno 
je napraviti flaáter od lenskoga ulja i vode 
vapnenice Vzemite polovicu ulja i polo- 
vicu bistre vode vapnenice, pák me ajte 
V86 do ti őas, dók §e nenapravi üdék. 
iutkasti flaáter, prav kak síi njeni gusti 
med. Ov flaáter namaíite na Cistu krpu 
i privijajte na ranu, a prék tóga denite 
Üst zavoj.

Morete i tak vőiniti, da ovim fla - 
trom nakapate opeőena mésta i da prék 
tóga denete vatu ili male falaéece iinoga 
pia Ina-

Zavoj se premenja po potreboCi, ali 
najmenje po dva pút na dán Piemenjati 
treba osobitom pazljivo^tjum, ar bi drugai 
zavdali beteZniku jaké boli

Podehdob se g oj iz opedenih ranah 
na hitrom rsztvara, pák prdo smrdi, za- 
pröCili budete ovakvo gnjilen e, ako ulju 
primé* *ate kakve antiseptiCne (protugnji- 
lobne) stvari, n. pr. nekaj karbolne kise- 
line ili t mola (Thymol).

Óva sredstva, a naroőito timol, pre- 
preéil bude sve, da rana ne gnjili i da 
ne smrdi, a olekSala budu beteZniku i 
boli.

8  tóga bi bilo jako potrebno, da bi 
imái vsaki apotekar navék ved gotovoga 
takvoga fla^tra, koji ie ved poméáan tim- 
olom, — najme 4 déli timola na 100 dé 
lov ulja.

Ako se rana Ijepo dríala i éuvala, 
priraste za kratko vréme ona pokoí-ca za 
pravu ko2u izpod nje i vse se po.'me opet 
póvraőati, kak je i prvlje bilo, samo nekaj

Gromoviii »Él;en> ! Punu torba zdravlja. 
Jeka pák tu íelju sto pút nek ponavlja !

*
* *

Vino i perenka dalje sad se troái.
A kóláéi bogme takaj nisu lóéi,
K tomu pák nsjviáe na vagu je palo,
Da to sve skup nikaj nebude koétaln,
Jer prvid : pozvani svi po gospodaru ; 
Gostoljubje ka2e i navadu staru 
A drugoó: je Miéka sa jakostjum deóka 
Znjimi pil pri slo’u da mu j’ ranla keéka. 
Tretjié pák : dók v-fla§i joá se nije ziálo 
Vino veó je i el dotakat, da iálo 
Bude bolje v-gustus — i da samo fri ka 
Jer je top’o. Tak je nje vpuéeval Miéka.

♦
* *

Zabava je anda tekla baé veselo
Tak, da v-dobroj volji ovo dru2tvo celo
Ostalo je ovak skup do kesne nőéi,
A kad su im iti poőele skup o i,
Zdignu se i svaki zimskoga kaputa 
bi oblaéi, jer je vani zima ljuta,
Gospon kapelan pák v-’ali vun nedű ni 
Ti zapita Miéku : Bácsi, kaj smo du£ni ? 
Ovsj ni pet ni est — misli : pasja para 
Tu bu jóé dobiti, gde kojeg krajcara,
Pák njim sloii raCun tim naiim kriíarom,

temneáa farba ko2e na tóm mestu po- 
ka2uje, da je to negda bilo opeCeno i 0 * 
pureno.

0  vakve su opekline najnavadneie 
Zgrabi piámén, sopot, vr la voda, vréla 
mást gda prska ili puákin prah, gde virá
gé iz daleka, za jeden éas koji dél téla, 
pák ga neopeée zevsema, nego ga samo 
obeige. Za to kratko vréme nemore to- 
plota da vőini onuliko, koliko bi vCinila, 
da du2e traje.

Ako se na opeklini napravila kora, 
onda se navadno óva za kratko vréme 
oddeli i sama od zdravoga. Pod njom poő- 
me se gnojiti, a gnoj ju zdigne Gde to 
ne biva na skoro, treba da korú razmek 
öate üljem ili mlaCnom vodom i po malo 
odlupite, dók ne dojdete na zdravo.

Ülje se meée kak zavoj, a voda Cilii 
najbolje kak kupelj érez nekoliko vur. Tim 
se zajedno Cuva rana i od zraka, koji ju 
dra2i i kvari Za prvi mah dobri su proti 
jakoj boli i hladni oblogi.

Ako néma na opeklini koré, nego je 
vse opefeno, treba ranu íistom vodom 
Bplaviti i onda zavijati flaétrom, koga smo 
malo prvlje napomenuli, najmre od éistoga, 
sladkoga ili lenskoga ulja, pomeJana s vo
dom- vapnemeom Vu ljetu se zavoj vsi 
kak veékrat premeniti mora.

Za takvimi telki mi opiklinuni n a 
vadno grdi nabori (brazgotine) ostanu, a 
ovi éine, da se ope eni déli téla skrée ; 
zalo treba pazili, da se nezarasteju jeden 
za drugoga, primerom prsti na ruki ili na 
nogi; zato tréba izmed prsti deti íarpiju 
ili vatu.

Kakti jako dobro sredstvo preporu- 
éuju vatu (pamuk) za vse tri graduáe o- 
vakvili povrede. Kak ste véé mehure paz 
ljivo izcedili, obvijte ranu ili denite na 
nju podosta éiste, fine vate i priveiite je 
na lehkom rubom  ili kakovom krpom 
Vata se mora gustokrat menjati, ar je 
moguée, da se na rani ovlaii.

Kada gdo padne vu vapnenu jamu 
treba da ga odvud kaj br2e izvle ete, on

Ónak baé po módi, — a nikaj po starom : 
Do áest ranjáki zna'a poleg áiloboda,
Jer to kaj ste pil», nije bila voda,
A peéenka pako i druge slaáCice,
Imale su svikak hvale vredno lice 
Marica ga druke, tér mu tiho reée :
Enn si i ti znjimi pil i jel kak vreée,
K tomu si je sam sim k ju2ini pozival,
A ni jeden ni e na silu se rival,
Anda njim raőuna, delat se neáika.
Jer se to mám zezna, pák bu onda vika. 
Ali Miéka misli : brbraj kaj te volja,
Moja politika sigurno je bolja.
Makar sem i pozval gospodu na gojti, 
Em su s-kri2ecom hodeé dobili dosti,
Pák nek nekaj malo pri meni ostave,
Jóé im dóst ostane. — Ono nek si sprave

♦ * •

Gospoda de prem pozvani, z 2epa vle 'U 
Sv<je bugjilare, novce na stol meéu 
Nikaj zato Mi ka ! Véé bu do.tel hodec 
(Kak je ono tiftáe prireéje) „na brodec*. 
Vu buduéom broju boéu van iznesti,
Tko je komu imái dobrotu nasesti. 
Pripovcsl bu doéla, da se on prav smeje, 
K< j se na dokon ku il na zadnje smeje.

Ludbreg, 11-ga septembra 1891.
(£m . g o l la y .

da ga dobro polévajte vodom, ili ako je 
blizu kakva ve Ja. denite ga vu nju, da 
se opere vse vapno.

Ako je opalo vapno vu oko, onda do
bro izperite oko vodom i privijte ülje kak 
god pri opeklinab.

Ako se obe2gani tu2i, da je 2edjen, 
dajte mu piti nekaj toploga : jakoga teha, 
ruma, ar navadno po ovakvih po veéih o- 
peklinab, odmah poimlje opzdati télovna 
jakost

Ovo kaj smo rekli, nije dosta za vsa
ki sluéaj opeklins, ali je bar tuliko, da 
névéinite od zla gorée. Gde je ikak mo
gulé, i?éite za vsaku jakáu ozledu od og- 
nja doktora, a gde ga nije, onde se po- 
m ■ g' jte ovimi naputki.

Naj bóléi tolnáé za vsakoga je, da se 
Cuva od ognj i i da íuva décu od nesreöe, 
ar da je vse pomoé i najbl 2eáa, more ipák 
negda izdati

K A J  J E  N O V O G A ?
Növi prímás magjarski.

Kak se éteje vu noviaab, da je szom- 
bathelyski biskup Hidaesy Kornél imenovan 
za primasa magjarskoga. Dopismk lista u- 
putil se je na uajkompetentueée mesto, k 
sestri biékupovoj, koja vodi njegvo gospo- 
darstvo, tor ja ondi i« ujszmib vustah Cul, 
da se bude biákup Hidassy vu mé<ecu No- 
vembru préséül vu Esterg.>m, pokehdob je 
njagovo imenovanje véé obavljeno. Kakti 
kandidati za bidkupsku stolicu vu Szombat- 
helyű spominaju se kanonik Btegmüller i 
prepoát gróf CAky.

Methusalem

Vu Ipitalu San Autouio vu Rima vu- 
mrl ie ovih dnevov Franciéban fráter Anto- 
nio. koji je do2ivel dobu od 118 i pol Ijet. 
On je bil sokáé (kuliaé) vu kloátru, tér je 
navék sara pilil i c pal potrebna drva. Papa 
Piuá deveti vrlo ga je prátuval tér se je 
gu*to pút opital za »fra CipolSom» (brat 
luk) kak su ga vn Sáli nazivali.

Povodnlv oi  proioma oblaka.

íz Graca su telegrafirali, da je varo- 
áinec Weiz vu Stajerskom sa svojom okoli- 
com predestni tjeden te2ko nastradal od pro
ioma oblaka. Drádj je padal kak iz öebra a 
oapunil je vsu doliuu vod< m. Potok Weiz 
tak je nabujil, da je doálo do nagle popla- 
ve, koja je pcéiaila veliki kvar, poruéili 
ceste i moste, vse telegrafíéke étanjge, od- 
n^sla viőe stanjah, a Ziliboie vtopilo se je 
i viáe Ijndih i marhe.

Brodolomi.

íz Zinzibara javljaju, da je uemiki 
poitarski daml.f „Kanzler" med Zinzibarom 

Mosamb.kveom nastradal. Ipák sa se vsi 
putaiki oslobodili na damiiíu „Enainu vu 
Mosambikve. — Barka „Fizi* potonuta je 
na putu iz Hamburga vu Melbouro pri 
Wuroambolu. — Pri tóm dogodjaju vtopilo 
se je trioajst moruarov.

Minister Kállay vu Sarajevu.

Dneva 12-ga ovoga meseca doflel je vu 
Sirajevu zajedniéki minister Benjámin Kál
lay, tér bulo onde sledjlo s velikom part*



dóm svcéano otvorenje ieljezniéke proge 
(áfcreke) Sarajevo —Mostar.

Opal iz  cirkvene galerije.

Pied dvemi tjedni liitil se je 23 Ijet 
star Enriko Pini s galerije Btolne cirkve vu 
Majlandu tér je na noéstu oatal mrtev. Mla- 
d;ő ov vei na uzlszu k galeriji pokazuval 
znameuje obnorenja.

Veliki ogenj.

Va Zemplén varmegjiji vn obőiui Ka
rolyfalva öil je 10-ga ovoga meseca vu zorju 
8trahoviti ogenj. Zgoielo je 44 h t e  i 100 
drugib stanjab, 8 krmom i zevsero, kaj au 
liudi imali. Kvara je do 70 jezer forinti.

Stanovniítvo zemlje.

Jeden 7uécnjak profesor dokaáuje vu 
vezda izdanom Statisfiőkoin piegledu cöle 
zemlje (célcga svéta), da se je ljudstvo cé« 
loga svéta opet znamenito povno2alo. Joá 
Ijeta 1890 áarcalo se je ljudstvo céloga 
svéta Da 1515*8 mdijunab, a vezda se vcé 
éarca na 1554*5 milijuDah duSab. Piema 
tomu dobadja pop:ééno na jeden kilométer 
11 do 12 ljudih. Evropa ima 358 2 miliju- 
na (36 0 na kilométer) ; Azija 860 3 mili- 
juna [19 3 na kvadratoi kilométer]; Afrika 
2061 milijun (6*9 na kvadrat kilométer) ; 
Amerika 124*5 milijuna (3 3 na kvadrat ki
lométer) ; Polinesija 5*3 milijuna (0*59 na 
kvadrat kilométer); polarnc zemlje 80 jezer 
ljudih (4 5 na kvadrat kilométer).

Kak je módi deádja napraviti.

Amerikanske novine pripovedaju síje- 
de de : General Dyrenforth silno je obradu- 
van, vesel, kaj mu je poá’o za rukom, da 
stvori umjetnim Daőinom deídja. Njegovo 
próbán je vőinjeno je 18 ga Augusta vu 
Midlandu vu Tekeasu. Nebo je bilo vedro. 
Vu to je generál pustil \u zrak svoj veliki 
balon, tér je speljal eksploziju vodika i ki- 
sika, kojim je bil balon napnnjen. Eksplo- 
zija je uzsledila uz veliku grmljavinu. De- 
aet minutah za tim pustili su vntiinu papir- 
natib pozojov vn zrak, vsakomu su privczali 
za rep dinamit. 1 táj dinamit dopeljali tu 
do eksplozije. Nazadnje vuígali su elektrici- 
tetőm na zemlji vu okrugn od dvé englezke 
miije vnoi'uu dinamita. Dim se je zdignul 
200 stopab (őuhov) visoko. Ovi vsakojaőki 
napadaji na atmo feru imali su konaőno táj 
rezulsat, da se je nebo naoblaőilo, i deídj 
je poőel padati kak iz éebra i to na presto- 
j u  od 1 0 0 0  englezkib miljah. Dyrentfortb 
bude nastavil svoja probanja. Ako ovo uije 
arrerikauska lai, onda nezuamo kaj je.

6rozen dogodjaj.

Vu Robii u, po belom dnevu, dogodil 
se je ov grozni dogodjaj : Sedela su go9po- 
da pri obedu i vu prvi ostariji a i vuni pod 
drevjem vu bladu. Zivo je i vse veselo. 1 
jede se i pije. Po obedu dogéi je jeden de
rce, koj je navadno tam prodaval gostou 
svoje sladke malior. I ta ujegva roba na$la 
je dobru prodaju. Ali ni je se to dopadalo 
jednomu rjegvomu pa dagu, koj je takaj ma
imé prodaval. O zloéesti deőko jedno 15 
ljet star, poéekal je ovoga maloga diéka 
med drevjem i kak je bri prejdi ved nak*- 
nil — vbol ga je ogtrim malem no2em vu 
srce, vu samo srce, tak da je rumena krv 
kakti potok curela. Siromagki deCec preble- 
dél je kak krpa, zrugil se je na tla i na 
oCigled vuogib nazoéuib gostib izpustil je

svoj a neduíQU du9u. Nastal je onda med 
Ijndmi veliki nerair. Mladoga zlikovca vlo- 
vili su íandari i predali ga sudu. A za si- 
rotu majku pokojnoga aldova, koja je upravo 
zavisila od tritva njezinog sina, nabrala su 
gospoda med sobom 100 foriuti za pomoé.

Z a p o g o r e lc e ,

Za beliőke pogorelce daruvali su Gg 
Festetits Jenő gróf 200 fitov. Királyi Pél 
őakoveéki orsaéki ablrgar 100 fitov, C*kc- 
verka Sparkassa 100 frtov, Hirschleri iz 
Dubrave 50 frtov, Murai Róbert, njegovi 
rodjaki i poznanci viáe kak 500 frtov, ob- 
(’ina Podturen i drugi ljudi 2ive2 itd., kak 
se bude na koucu pobiranja vre racun dalo 
vu^na.sih uovinah. Kvar je do 30 jezer, a 
osigurano bilo je saino do 5000 frtov.

(Nekaj za kratek

í

T a k i  s e m zna l .

Jeli ei éiil Ötefo, knj govuriju od 
Imbrija ?

Taki sem znal. — Pák kaj govori^u 
od njega ?

Govoriju, — da je Irnbra svoju 2enn
zbil.

Taki sem znal.
Pák ju je ostavil i odigel s Jobanovom 

ionom.
Taki sem znal.
Ali znag, od tóga niti jedua léc nije 

istina.
Taki sem znal.
Stefek, ali si ti vtliki ősei !
Taki sem znal.

2.

Gospon : Pokehdob je denes moje go- 
dovno, tu imajte 20 kr., pák pite na moje 
zdravje kupicu vina !

Műé : Bog njim ljepo plati — ali ako 
njihovoam zdravju nebi skodilo — ja bi 
rajéi za 20 kr. iganice na njihovo zdravje 
pil.

3.

Prtglo je veő tomu vnogo Ijet, kak je 
Janéi gazda peljal sudea i varmegiinskoga 
jegkota. Sudec se je zval Vrag, a jeskot 
Sargec. — AU i kuőiáovomu konju je takaj 
bilo ime Sargec, — koj je na svu nesreéu 
bil jako leni, zato ga je i fúrt épotal s o 
vimi reő n i: Gjiiii teee Sargec, gyí ! Da bi 
strela vu té vudrila, kaj si tak leni !

I 8udtc se je na to jako v tek smejal, 
kaj se je od smeba po koleni tukel.

No dragi am'ce, hujd ljepo Njili po- 
átuje naS kucig Janői ! rekel je sudec.

Jegkot je samo reé pogutnul i tiho 
je bil. —■ Za kratek cas poéel jo kőéig opet 
st ru notu ovak : Sargec ! ejnje no, kaj ni- 
kam nebum mngel stoborn dojti, — ej da bi 
vrag vu te vlezel 1

Ali vezda se je i jeőkot dosta nasmejal.
No, rekel je jeákot sudeu, domine gpek 

tabilis, niti iz njib se nije kucig J auci apó- 
zabil.

llomtsko-mapjarski razgovori.

Horvát-magyar beszélgetések.
Perad. — A szárnyasok.

— Kokig je pernata *i?ad.
A  tyú k  sz á r n y a s  á lla t .
— Kokig ima glavu, ni glavi kljun, 

óéi i iuiu.
A tyúknak van feje, a fején csőre, 

szeme és taréja.
— Kokogji kljun je kratek, ruáD joj je 

roesovita, óéi mali.
A tyúk cső:e rövid, taréja husog, gze- 

mei kicsinyek.
— Kokoá ima truplo.
A tyúknak van törzse.
— Kokoá ima uoge, na nogah gkrara- 

ple.
A tyúknak vannak lábai, lábain kar

mai.
— Kokog ima naprej tri, odzfda jedne

kramplje.
A t} tiknak elöl bárom, hátul egy kar

ma vau.
— Kokoá ima rep.
A t}úknak van farka.
— Svaki kokog ueiina rep.
Minden tyúknak nincs farka
— Kok< g ima dve peroti [krilo].
A tyúknak van két szárnya.
— Koktő stoji, hódi, sodi, skoői, ska e,

leti.
A tyúk áll, jár, ü1, ugrik, ugrál repttl.
— Kokog véekne, kotkodaée i jajce

z u e s e .
A tyúk csip, kodácso’, és tojást tojik.
— Kokoá vidi i (’mje.
A tyúk lát és ball.
— Kokog jede kruha, zob, jeőmen, ku- 

ruzu, őrvi.
A tyúk eszik kenyeret, ztbot, árpát, 

kukoriczát, férgeket
— Kvoőka na jajce sedi i izvali svoje

male piiőeuce.
A kotlós tyúk a tojása ül és kikölti 

kis csirkéit.
— Kvo ka vodi svoje male p gvence. 
A kotlós tyúk vezeti kis csirkéit.
— Koko' na koko iojaku stanuje.
A tyúk a tyúkólon lakik.
— Kokoáino jajce i naeso je dobra 

kram.
A tyúk tojása és húsa jó eledel.
— Kokog kodaée, kokot kukuriőe.
A tyúk kodácsol, a kakas kokorikol.
— Kokog jc bojezljiva, kokot je 

hraber.
A tyúk félénk, a kakas bátor.
— Kokoi je jako hasnovita doma(5a 

zivina .
A tyúk igen hasznos házi állat.

Hnyílttér*
A h a m is í t o t t  s e l y e m s z ö v e t e t  íe iism er-
heljük, ha a szövetb ő l egy kis darabkát 
elégetünk, mi Által a h am isilás a son n al 
kitűnik. A valódi selyem  ugyanis a m eg
gy ujiás után azonnal összezsu gorod ik , 
g y o isaa  elég s alig hagy m aga után kevés  

I ham ut, m elynek egészen  világos barna jz in e  
van. A ham isított selyem  pedig m eggyújtás 
után lassan ég  (m ert a szálak  egym ásu tán  
égnek) s égés után sötétbarna sok  ham ut 

, hágy, mely azonban nem zsugorodik ö ssze , 
mint a valódi selyem é, hanem  darabos lesz .
Ha a valódi selyem  hamuját összed őrzsöljü k  
porrá lesz , mig a h am isított nem . A H e n  
n e b e r g  G .  (cs. és kir. gyárraktár) Z a .  
r i c h b e n )  k ívánatra (küld m indenkinek  
valódi selyem  m intákat és szállít selyem  és  
m ás szövetet égés? végekben is vám  es  
postadijm enjesen. L evelek re Svájczba 10 
kros b élyeg  ragasztandó.
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