_ gftjk £ i s x l i n -kanizsai kir- törvszéki
elnök Letenyén 3, PerUkon pedig 4 napig
vizsgálta az ottani kir. járáabiróságok ügyforgalmát é* tevékenységét. Mindkét helyről
legnagyobb megelégedéssel távozott. Ott és
itt a bírósági tisztviselők és ügyvédi kar
környezetében töltötte szabad idejét. Nyá
jasságával és keresetlen őszinteségével min
denkit lekötelezett maga iránt. Magas állá
sát senkivel nem éreztette, sőt leereszkedő
barátságával olyan nagy tért hódított, a
milyet eddig egy törvszéki elnök Bem. A
tisztviselő sorsa szivén fekszik s abban az
embert és a munkást tekinti. Valóban el
mondhatom, hogy szerencsés az a törvény
szék, melynek élén ily tapintatos, jóindu
latokban gazdag és tudományosan képlett
elnök áll.
— g fa tle k o v lc s Lajos m. kir. csendőr
százados és szombathelyi szárnyparancsnok
szinte szemleuton van s Perlakon éá vidékén
3 napot töltött az ő r s ö k vizsgálatában
Ugv tudjuk, hogy Perlakon teljesen meg
volt elégedve az eredménynyel* Különben
az öreg Borbély őrmester szigorúan tevé
keny katona, ki méltán kiérdemelte tisztjei
becsttlését.
g e tö r c s e k Pór-Szombaton f-hó 15.-éré
virradóra 6 kamrát feltörtek a futó czigányaink. Elvittek mindenféle mozdítható tár
gyakat, még a lábbelieket, ruhákat sem
kiméire, ez is a csavargó nép martaléka
lett. A csendőrség ideje korán lett értesítve,
kik azután nyomukba állva, részint Gutorföldön, részint Náprádfán összefogdosták
s a legközelebbi őrsre kisérték, honnan még
az nap átszolgáltattak az illetékes hatóság
nak további intézkedés végett Jó lenne
kissé több gondot fordítani eW bor népre.
— g e r la ko n múlt vasárnap a színház
bán majdnem szerencsétlenség történt
Ugyanis, midőn a függöny lebocsátása után
a meg nem szűnő helyeslő vihar Síménfalvinét és Jeszenszkyt akará ismét látni,
az emelkedő függöny egy lámpát feldön
tött s a stétáradó petróleum meggyűlt. A

j \a la r ir m e g y e maraközi 1892-ik évi
hölgyek sikoltva rohantak a kijárás felé,
sőt ami épen nem férfias dolog, még né virilistái I Gróf Festetics Jenő, Landauer
hány férfi is fejét vesztette. Az elősiető Horác, Matasovics István, Molnár Elek,
színészek azonban ráteritett ruhával elolták Hirschraann A., Peczek György, Gadó Má
a veszélyes lángot. A nagy ijedtségen kívül tyás, Morandini Bálint, Ziegler Kálmán, dr.
nem történt más baj, minthogy Németh Krasovecz Ignácz, Neumann Mór, Szele
színész kissé megégette a kezét. A zaj és Ignácz, Szabó Imre, Hergár István, Hirschvész lecsillapultával nyugodtan folyt tovább ler Henrik, Pulay Zsigmond, Varga János,
Glavina Károly, Vrana Frigyes Kollay
az előadás.
— g k u m i s l á s áldozata. Kerznár Cze Jeromos, Neumann Mór, Nussy Mátyás,
czilia Csáktornyái kuruzslÓDŐ f. hó 16 Scnk János, Benedikt Ede, Zakáll Henrik,
án özv. Brodár Mihályné mura-szerdahelyi Szeiwerlh Antal, Pecsornik Ignácz, Berg
lakos testére mintegy 113 darab pióczát Bódog, Szirtey György, Tódor József, dr.
rakott. Ezek a szerencsétlen nőt vérétől Schwarz Albert, Rosenberg Lajos.
fosztották meg s déli 1 órakor jobb létre
— (S zeren csétlen ség tréfából. Folyó hó
8zendertilt. A kuruzsló nőt az elöljáróság 17-én este a novai hegyen Tóth Gyula 15
nyomban bekisértette.
éves gyerek, — a szőlőpásztor fegyverével
— (fői Folyó hó 16-án reggel 8-9 óra — kinek a szőlőpásztor azt mondta, högy
közt — Nova — szüretre induló lakos a fegyver: „nincs megtöltve*, meglőtte
ságát félrevert harangok kongásai ijeszték Czigány Julit* Tóth abban a jó reményben,
meg. Tompa Mihály gazdasági épülete lett hogy csakugyan nincs töltve a fegyver,
a pusztító elem martalékává. A gazdasági tréfából Czigány J. mellének szegezi s
épületnek egy része tele volt szénával, más- „vigyázz!* szóval hívta fel a lány figyel
része csépeletlen gabnával s krumplival. A mét, hogy a fegyver mellének van szegezve.
tűz óriási sávokban nyaldosta a levegőt. A A leány csak a *te* szavat ejthette ki,
helybeli tűzoltóság valóban megfelelt hi mert abban a pillanatban a fegyver eldör
vatásának, a fecskendővel kellő időben a dült s a lány összerogyott A szőlőpásztor
tűz színhelyén működött, m által lehetséges s a gyerek el akartak fu tn i; de egy hang
sé vált a tűznek tovaterjedését megakadá visszahivá őket: >Nézzétek, mit tettetek!*
lyozni, dacára annak, hogy a lakó házak s a leány mellén tátongó sebből patakzott a
kazalok oly közel voltak a tűzhöz, hogy le vér. Még az este megtörtént az orvosi se
hetetlenségnek lehetett venni azok meg gély; de a leány életéhez nincs remény,
mentését. Kitüntetést érdemelnek a szom miután a közelről kapott lövés következté
széd községek tűzoltói, kik miatt akár ben a mellkason keresztül a nemesebb szer
egészen porrá éghetett volna Nova, mert vek is meg lettek roncsolva Reméljük, hogy
nem hogy fecskendővel nem jöttek segít a tettesek meg fogják kapni méltó bünte
Bégre, de még ember sem jött. Elég nem tésüket.
— 88szép az ily visszavonás, akár figyelmetlen
— „ K o s s u t h L a jo s kém e" czim alatt
ségből, akár hanyagságból származott, mert
S zék ely A la d á r, m int e mű k iadója, eg y uj regény
emberbarát! kötelességünk egymáson segíte első 4 fü zetét küldte m eg nekünk. C sak futólag
ni, annál is inkább, mert a novai tűzoltóság o lv a sv a is át e lap ok at, úgy találjuk , hogy e re
már majd nem minden szomszéd község gény várakozftsunl nál is ér d ek eseb b leb ilin o selö b b .
ben — éjjel nappal — részt vett hasonló R en d k ívü l érdekesek és m eg b ecsü lh etetlen é i ié szerencsétlenségben* Mentsen Isten ; de ne küek b en ne a nagy szám b an előford uló o ly ré sz
letek , m elyek m ég m ai n apig a n y ilv á n o ssá g elé
felejtsük: „ma nekem, holnap neked.* A nem került történeti adatokat v ilágítan ak *meg,
leégett pajtát három család siratja, kiknek m ely adatok K ossuth L ajos női k ém én ek nap'ójá
alig maradt mit tenniök szájukba A kár ból v étetv én , sza k a v a to tt, páratlanul ü gyes feldől gozást n yertek S zalh m áry Jen ő, az ism ert tollú
meghaladja az 1000 frtot.
—ss

Könyvünk tartalomjegyzéke, mely rendbe
lanitó* (Áll, All, Isten babája. Úgy szereti apája,
mamája. Áll, áll, isten babája), a .hátba Utögetö szedi a nagy halmazt, legjobb tanterve az óvó
nak. Ezeket a játékokat játszsza, ezek verseit
(Dubi, dábi, háti stb.) s még mennyi más 1
dalolgassa a magyar gyermek, miket
Hosszú sorban követik az állatcsalogatók’ amondogassa,
magyar népszellem produkált; melyeken ösztönállatriasztók. Kedves szerepük jut bennök a ma szerüleg
nevelgette eddig is a magyar anya kicsi
daraknak. Négylábú alig téved közéjük : a nyalka gyermekét;
melyekre hosszú évszázadok vésték
ló (Gyi paczi, paripa, Nem messze van Ka az aranyjegyet;
melyek közül sokban feltalálható
nizsa !) kap csak helyet, a kis egér (az ad a históriai múlt egy-egy
nagy történetének, kiváló
a kiesett csont fog helyett vasfogat), a csiga-biga alakjának emléke ; s a melyek
a magyar népnyelv
talicskástul, meg a kedves katiczabogár, a vörös és népzene üde, zamatos illatával
illatoznak.
pettyes postás. A többi mind madár ! A gólyának
Ezek legyenek a magyar gyermek barátai,
(talán revánzs fejében) a magyar gyerek gyógyítja
a lábát, mit török gyerek megvágott, fecskemadárt nem holmi „boczi, boczi tarka — valóban — se
ha lát, szeplőt mos a magyar lányka (Fecskét füle, se farka“ nóták, versecskék!
A tanítók — különösen a muraközi a más
látok, szeplöt mosok), a varjúval csizmát varrat
(Varjú, varjú, variál csizmát, Megadom az árát). nemzetiségi vidék tanítói — nehéz munkájukban
Kerül helye köztük a kis Csincserre Jézusnak is, segítő munkatársat nyernek Dr. Kiss Áron köny
(•Nincs erre Jézus." A hagyomány szerint Jézus vében. Ok tudják : hol és hogyan. — A szülök
hollétét a cinege árulta el csicsergésével Judásnak). pedig, a magyar anyák, úgy is mint honleányok,
Mikor a madár megjö, tarka himes a mező úgy is mint családjaik lelkei, a családi nevelés
játszani kell. Hogy hangzik szerteszéjjel a >já intézői, a nemzetinek segítői, úgy hisszük, öröm
tékra szólító" : „Gyere Kati táoctolni* ; „sétáljunk*, mel fogadják a Magyar gyermekjáték gyűjteményt,
„tapsoljunk! Azután kerül sör a kiolvasókra, van a gyermekszobák bibliáját. — Még a sejtelmek
ebből seregszámra (Ögyödöm, bögyödöm...; Egy 'övő világában, messze van a phalansterek kora,
szer egy időben, szilasi erdőben..., Házasodik a tol az anya s a dajka a magasabb egyenletekről,
lapát. Elveszi a piszkafát..., A mi cziczánk férj a mértanról beszélnek gyermekeikkel! Az anyai
hez akar menni... stb.) — A játékokokból dehogy szeretet leirhatlan, hatalmas érzése, gondja kereste
lehet választani I Itt is osal az egyik, oda von a őket, elfogadta más hijján a roszat, selejtesei, ide
másik, a harmadik. Mind olyan ssép, kedves: az gent is, — most itt egyszerre kapja a legjobból
Egeres (Ess, ess. ess, Egeres. El ne ess! Ki el a legtöbbet.
Anyagának kiváló nyelvészeti, néprajzi, nép
es, a’ less Egeres); a Cziosázás; a czin-czin
gyfirQ. arany gyűrű...; a híres ismerős lspiláng, költési stb. értékét most nam tekintve, általános
ispiláng. lspilángi rozsa...; az Aranykapu-játék ; nagy neveléstani fontossága volt az oka, hogy
as Ujhold-jóték (Bújj, bújj zöld ág. zöld leve- vele egy tárcza nagyobb terén foglalkoztunk. —
leoske...); a Hidas-játék; Angyal és Ördög; Kis, A magyar gyermekjáték gyűjteményt melegen
kacsa fürdik fekete tóba’...; Haj ssénája,szénája, Iajánljuk a >Muraköz* tisztelt olvasóközönségének
Bellosios Bálint.
széna szakadéka...; — a bigéaés. gombosáé, kés figyelmébe.
játék és a többi, és a többi kápráztató sorban,!
százféle változatban...

I

író által. Oly titkok tárulnak fe l elő ttü n k r e g é 
n y es elő a d á s fén yéb en , m elyek osaki* o ly b e a v a 
tott egyéntől szárm azh attak , ki a tokát a d icső
napok füzében és az esem én y ek árjáb an gyűjtötte.
E z a regény nem m úló becsű o lv a sm á n y — m a
radandó em lék e lesz ez m inden m agyar em b er
nek, ki m indazt, am i Kossuth L ajosra vo n a tk o zik ,
úgyis szen t evan géliu m g y an ánt fog »dja. A z egyes
füzetek ára csak 10 kr. és m indeu k ö n y v k e r e s
k ed őnél, valam tnt
k ö n y v ü g y n ö k n él kaphatók.
Figyelm eztetjük o lvasóin k at arra is, h ogy csa k a
jelen , Szalh m áry J e n ő által irt r e g é n y t vegyék
és o lv a ssá k , mert a „K ossuth L a jo s kém e" czim ű ,
S zék elv Alad&r á ltal kiadott regén y, a nagy
szám ű zött kém e által v e s etett u apló alpján k é
szü lt, — ily en napló p9dig csa k eg y vo't az
eg é sz világon.
$&egyéi h írek . B á r ó H o r n i g
Károly
püspök a Dunántúli Közm. Egyesületnek
200 frtot ajándékozott; a páhoki iskolát
saját költségén felállittatta, a templom kija
vításához szükséges anyagot pedig ingyen
adta a községnek. — C h a b b a l o r d ,
angol földmivelési miniszter a napokban
Keszthelyen Festetics T. gróf vendége volt.
A miniszter megtekintette a gróf fenéki
gazdaságát, továbbá a gazdasági intézetet s
annak külső majorját. Megelégedéssel szem
lélte mindezeket; különösen tetszett a szép
Balaton is. — S z ü r e t. A Balaton mel
letti s z -szt. lászlói szőlőkben a szüret a
Iegsilányabbul ütött ki. — V i n g e r Antal
sármelléki jegyző állásától fölfüggesztetett,
L e n d v a y József zalakoppányi jegyző
pedig állásába visszahelyeztetelt. — T ű z
Vindornya-Szőlős községben 20 ház a mel
léképületekkel együtt leégett. Hertelendy
József földbirtokos fejenként két mérő búzát

adott, a leégett tanítónak pedig összes élel-lIfényes tanujelét adta kiváló színpadi tehet éneke, kedves modora, kecsteljea mozdulatai
miszer készletét s takarmányát megtéríteni ségének. Ágotái (Tódorka tanár) és Havasi frenetikus tapsvihart eredményeztek.
ígérte. Fityeházán szintén leégett 5 ház. — Szidi (Szeraphine nevelőnő) vidították fel a
Hétfőn, 19 én Jeszenszky Dezső juta
V o n a t-kisiklások. Siófok és Szántód, to könnyező publikumot. Igenis könnyező, lomjátéka a »Czigány« adatott elő. Kere
vábbá Kanizsa és Mura-Kereszlur között s mert e kiváló színműnek sok jelenete ép setlen, természetes játéka valóban megfelelő
Zákánynál is a tehervonatból néhány kocsi az életből meritett közvetlenségénél fogva jutalmat adott ekkor a derék színésznek.
kisiklott; néhány ezer forint értékű szállít még a keményszivüeknek is könnyet csalt Mint Zsiga vén czigány, minden kívánatnak
mány megsemmisült, de emberéletben nem szemébe. Méltó elismerést érdemeltek k i ; a megfelelőleg töltötte be játékát. A meleg
esett kár. — F ő ú r i vadászat. Gr. Szapáry nagymama, Balog (Örkényi nyug. ezredes), érdeklődés egészen raegtölté a termet.
Géza mura-szombati vadászterületén nagy Török Margit (Tímár Karolin), Kecskeméti
Kedden az »örök törvény*, szerdán
vadászat volt selesett 393 vad. Késztvettek: Irma (Mártha), Beniczki (Ernő), Virágh L ♦Sári néni* énekes népszínmű került színre.
herczeg delit Grácia, Wickenburg, Batthyány (Kálmán) ozerdán „Rip van Winkleu ope
és Fünfkirchen grófok, Gosztonyi Mihály, retté adatott elő. Balog kitünően adta a
Irodalmi esemény.
Pollák Pongrácz, Saáry József és Gzipótt czimszerepet Elismerésünket vívták ki kü
H osszabb idő ó la , m inden feltűnést kerülve,
Zoltán. — A c s á k t o r n y a-ukki vasút lönösen Ágotái (polgármester), Balogné (Lis
vészvényesei közül többen panaszkodnak a bet) és Monori (Nikk fogidós). Élvezettel eg észen csöndben k észü l egy im pozáns irodalm i
fővárosi lapokban a vasút igazgatósága ellen. hallgatta a közönség a kis Török Malvinka válla la t, m ely n e k h a tá sá t m eg fogja érezn i k ö z
életü nk . Mint értesü lü n k , a P a lla s irodalm i és
Állításuk szerint olyan magas a szállítási (Alice, Rip és Lisbeth leánya) kedves éne nyom dai ré szv én y tá rsa sá g m ásfél év v e l ezelőtt
dij, hrgy gazdák és kereskedők inkább két, melyet megismételnie kellett; kapott elh a tá ro zta , hogy a tulajdonát képező tizen hat
szekéren szállítják áruikat a déli vasút leg is elég tapsot a bátor fellépésű és marná- kötetes M agyar L exikont gyök eresen átd o'goztatja
közelebbi állomásáig ; továbbá a menetrend jáboz méltó tehetséget eláruló kis szinészuő, s lex ik á lis irodalm unkban még eddig nem ism ert
n y o lezszá z ívre terjedő fü zetes v á lla 
sem felel meg a közönség óhajainak; ezen ki idővel a közönség »kedvenczéu vé fej körülbelül
latban k ö zreb o csá tja .
bajok annyira alászállitották e vasút for lődhetik — Csütörtökön (okt. 22 én) „Hu
Ez elh a tá r o zá s végrehajtásához a nagy v á l
galmát, hogy a vonatok csaknem üresen szárszerelem* Muray Károly 3 felvonásos lalathoz m ért elő k észü lettel fogtak. Egy év ó ta
járnak ide-oda. — R a d o c z a János, a vigjátéka következett. Dicsérettel emléks folyik az anyaggyűjtés és rendezés sza k szerű
zalaegerszegi kerület orsz. képviselője e hó zünk meg Kecskeméty Irma (Anna) és munkája, m ely arra törek szik, hogy az em b eri
18 án tartotta beszámolóját Z Egerszegen Beniczky Lajos kiváló játékáról ; utóbbiról ism eret m inden ágára kiterjedő, a százezret jó v a l
m eghaladó c/.im szó alatt, betűrendben ö ssz eá llíto tt
nagyszámú helybeli és vidék: választó örömmel konstatálunk, hogy a tavalyihoz roppant
an yag feldolgozásával és k ö zre b o c sá tá sá 
polgár jelenlétében.
képest szép előhaladást tett a szerep alakí val a m agyar k özön ségre n ézve felesleg essé teg y e
— ig a z a i h ite k . A z á g r á b i érsekje tásában. Kitűntek továbbá : Balog (Kálmán a külföldi, főkép a n ém et lexikonokat. E hhez
lölt. Egyházi körökben azt beszélik, hogy a huszárhadnagy , T. Wanzéli Irma, Török képest első sorban a m agyar föld, a m agyar nép
a m agyar álla m , a m agyar történelem , a m agyar
zágrábi érseki széket rövid idő alatt betöl Margit (Sárika), Kaposi (Barkós) és magá közgazdaság, a m agyar ipar es k eresk ed elem , a
tól
értetődik
—
Monori
meg
Ágotái.
tik. Az érseki székre első sorban Vucsetich
m agyar tudom ány, m űvészet, irodalom és egyh ázi
Örömmel emeljük ki, hogy Balog élet alkotásainak ism ertetését tekintik a vállalat
István képviselőt, zágrábi kanonokot jelölik,
ki feltétlen híve az uniónak. — M i n d e n igazgató igyekszik a közönségnek felvonás ten gelyein ek . Éhez kapcsolták rögtön am a népek
szellem i és a n yagi viszonyainak ism ertetését, m e
s z e n t e k napján — minthogy most vasár közökben is élvezetet szerezni. A helybeli lyek
n em zetünkre kiváló h atással voltak . A le x i
napra esik — szabad a temető';, egyházak, zenekar rövidíti meg fülbemászó nótáival a kális irodalm akban eddig nem ism ert figyelem m el
sirok és kripták díszítésére szükséges cik pauzákat.
dolgoztatták fel a h azán kk al sokféle érin tk ezésb en
levő K elet viszon yait s szak szerű ség és ö n állóság
kek árusítására és szállítására s az ide
P
e
r
I
a
k
o
n.
dolgában törekedtek versen yre k eln i a legjobb
tartozó ipari munka. — E l a j á n d é k o 
Október 16-án a »Peleskei nótárius* ném et, francia, an g o l, olasz, a m erik ai le x ik o n o k 
z o t t főnyeremény. A zágrábi kiállítás 10
került színre. Igaz, hogy zónaelőadás volt, kal a nyűgöt álta lá b a n a v ilá g esem én y ein ek ,
ezer frankos főnyereményét egy vidéki pap
de a zóna most talán többet hozott a kony szellem i és anyagi adatain ak feldolgozásában .
nyelte meg, a ki azonban sorsjegyét elaján
K iváló h a za i tudósok és írók, kiknek n eveit
hára, mint ezelőtt két előadás. De meg is a lehetőleg
m ég ez év végén közzéteen dő prosdékozta egy földműves embernek. A szeren
érdemelték színészeink a látogatást, mert ektus k ö zö ln i fogja, teszik elérh etővé azt a célt,
csés ember nagy gyönyörűséggel vette föl
olyan élvezetes estét csinállak, hogy váró
a közön ség kellő tájékoztatót kapjon a z
az ezreseket. — A „Somogymegyei köz sunk összes lakossága mindenkor kellemesen i sogy
m é t e k ö ssz es körében a hogy m indenki könnyű
művelődési egyesületw e hó 17-én tartotta
gondol vissza e napra. Jeszenszky brilléro- szerrel m egtalálja a szü kséges felvilágosítást m ind
Kaposváron Tallián B főispán elnöklete
a dolgokban, m elyek szak fog.alk ozása k örébe
zott. Csak az a kár, hogy a ruhatár ez al am
nem tartoznak s m elyeket naponként ö zö n év el vet
alatt alakuló közgyűlését.
kalomra kissé hiányos volt.
felszínre a m indegyre gazdagodó h írlapirodalom .
— Jutalomjáték E hó 28-án, szerdán
17-én »Elektrát* néztük meg. Már
E czél szolgálatában állották m indam a ir o 
lesz Monori Sándor jutalomjátéka. Színre előre mindenki élénk érdeklődéssel viselte dalm i kísérletek, m elyek kiaebb-nagyobb terjed e
kerül: v g o g y a a le h e t e g y m illió t s i e t e z a i ? '1 tett iránta A hatás, melyet Jeszenszkyné lem ben, töb b-k evesebb m egbízhatósággal dolgozták
kitűnő vígjáték. Ajánljuk a jó nevű színészt »Elektra« szerepében eíért, valóban meg fel az em beri ism eretek tárát. A h aladás e téren
egyedül a tu d á sra m éltó anyag mind nagyobb
a műkedvelő közönség jóakaratába.
lepő volt. Minden jelenet után a szépszámú körre terjedő feldolgozásában áll, mert csak egy
közönség zsibongva hívta Jeszenszkynét. , k ellő terjedelm ű lexik on n yújthat b iztosítékot
Vasárnap, azaz 18-án két előadás volt, arra n ézve, hogy a nagy közönség sokoldalú s
Színészet.
és mindkettőt melegen fogadták. »Tündérlak m inden irányú szükségletének m egfelel.
Csáktornyán.
Egy ily k ellő terjedelm ű, gonddal feldolgozott
magyarhonban* volt a délutáni darab, kivá L exikon,
m inőt a P a lla s jelen leg nyújtani íg é rk e
Balog Árpád színtársulata élvezetes es lóan C9ak a gyermekek számára. Mily zik, egyúttal azt a n em zeti m issziót teljesíti, hogy
téket szerez a hazai művészetet szívesen öröm volt a zsenge ifjúságot látni, mikor gátat vet a külföldi, m agokkal idegen szellem et
pártoló, de kényes ízlésű közönségünknek. gyenge kacsóikat tapsokra emelték. Itt el árasztó lexikonok b eö zö n lésén ek .
Épen é z id eg en , n evezetesen a ném et L exi
Á buzgó igyekezet meglátszik az egész nem mulaszthatjuk köszönetünket kifejezni
társulaton. A színre kerülő darabok sor a derék színtársulatnak, hogy gyermekeinket konoknak újabban m egjelen ő kiadása miatt, m e
ly ek a régi m egszok ás utján köztünk is h ódíta
rendje elég változatos. Okt. hó 18-án elő is úgy megörvendeztették s továbbá, hogy nak, vált szü k ség essé a figyelm eztetés a P allas
adatott : »A feneleányok u A terem zsúfo nemes irányú játékukkal alig észrevétlenül készü lőb en lev ő nagy L exik on ára.
lásig megtelt válogatott publikummal. Va egy szikráját lopták be a hazaszeretetnek
A P a lla s lexik ona a jövő 1 8 9 2 -ik óv m árcziu sáb an indul m eg, a hetenkint 3 ív e s n a g y
sárnapi darab vo't az a szó valódi értelmé zsenge szivükbe.
Este az »Ingyenélők«-et adták. így oktáv füzetben m egjelenve, év en k in t 156, öt e s z 
ben. — Héttőn, okt. 19 én, Tóth Edének
a latt m integy n yolezszáz ívben, tizen haj
kitűnő népszínműve a >Falu rossza* került még nem volt megtelve a terem. Boross tendő
nagy kötetben jut a közönség b irtokába. __
sz nre. Közönség csekély számban, pedig János házi ur (Kerényi) a pukkadásig inge
A L ex ik o n k ülső kiálitása is felülm úlja
úgy a darab kitűnősége, mint a szereplők relte a nézők kaczaját és nevetését. Weiner m indazt, a m it ed d igelé a lexikális irodalom terén
jó játéka megérdemelte volna, hogy az Vilmos (Németh) no, az meg talán meglő felm utath atu nk . K örülbelül tízezer darabra rúg
intelligenczia is nagyobb számban megjelent gadta, hogy ma agyonkaczaglatja egész azoknak a képeknek szám a, melyek részin t a
szö v eg közé n yom va, r é siin t külön, ö n á lló la p o 
volna. A szereplők közöl különösen kitűn Perlakol.
A csengő érez dalkör jobban értett a kon a m egfelelő kötetekhez m ellékelve, a roppant
tek: Kaposi (Feledi Gáspár), Virágh (Gön
ism ereta n y a g illu szfrácziójáu l szo lg á n a k . E s illusdör), Balogné (Finum Rózsi) Kecskeméti tánezhoz, mint a hanghoz. A szerepek be trácziók fa- és rézm etszetek b en , fototipiákban,
Irma (Boiiska). Balog mint czigányprimás, töltése itt nem legjobban sikerült Csentery krom olitografikus n yom atokb an , a m odern n y o m 
végül, a kit legeiül kellett volna említe más szerepben brillérozott volna, itt rekedt dai tech n ik a legjobb eszk ö zeiv el lesznek elő á llítv a .
nünk : Ágotái Ferencz- — Kedden (okt. sége is hozzájárulván, elenyészett. Hanem
FELELŐS SZERKESZTŐ
20 án) a „Nagymamát**, Csiky Gergely azért a darab jeles volt, mert Gangos Esz
M A R Q I T A I J Ó Z S E F
legújabb vígjátékét adták elő. Az est hős ter (Nómethné) és Kiss Sárika (SiméníalFömunkatársak:
nője bizonyára Törökné Wanzéli Irma viné) elragadták a nézőközönséget. Síménasszony, ki mint nagymama (Szerénái grófné) falviné ez este magát múlta felül. Kellemes A KÉPEZDEI TANARITESTÜLET TAGJAI

I nut po ovih znamenjih za sigurno zeÉge ili izreáe; ili pák komu je i malo
budete poznali psa, koii je ostekel. Koliko mogude, naj se zűri vu budimpefltanski
je vrédno duvati sebe samog i domade 2i- takov ápital, gdé se vezda ved vu noveáe
kada gdo nastrada.
vine od ovakvoga psa, da ne vgrizne, da vréme takovi beteíniki izvradiíi moreju,
Kad koga vgrizne atekli pes, ka'a itd. ne okuíi svojom steklinjavom ni dovéka, ako vu pravo vréme dojdeju.
ni iivine, to bude za sigurno vsaki sam
( D a lje j.
Konec sljedi.
znal.
Bé9noca (steklina), pojavljuje se pri
Ako li vgrizne stekli pes dovéka, on
psih, maékah, vukov, lisicah, — i to sa- da znajte, da steklinjava prehadja na njema po sebi tér prehadja na domaóe Éivine ga i on bude vu najgrozneSih mukah skont í o s p o d a r s t v o.
i na tovéka onda, ako ga n. pr. vgrizne éal, ako mu nepomorete zagod
akov b sen (atekli) pes. Steklina je grozGda se imaju sedi drva?
Pred vsem tim potrébno je nastojati
na, a zaradi posljed:cab i jako pogibeljeu o tóm, da zapré ite, da gift ne prejde vu
Jeden
Amerikanec izdal e knjiticu,
beteg.
krv. To budete najbolje postigli tak, da
Pred vsim tim glavno je poznati, da vzemete kakov rubec, pák da s njim cvr- vu kojoj dokazuje, da je najbolje seá dr
li je pes, koji je vgrizel dovéka, zaista sto zveáete ober rane on dél téla, koj je va vu augustu, septembru i oktobru, doklam je najgoráa vu marciu u i aprilu. Iiras*
atekli ?
vgriínjen.
ti, od koji se kané giaditi ladje, moraju se
Pesja steklina, kője ima vu vsako dó
Onda treba g íta vugnuti iz rane ili na protuljetje oguliti, pák ih onda treba
ba Ijeta. ne poznaje se tim, kaj stekli pes ga 8 fondati. Ranu je tréba odmah izprati
nede vode, ar se zna, da stekli psi po gdé toplom vodom ili mljekom i neprestance sledede zime pose i.
kad li2u i piju vodu, mléko ili druge te- to diniti, da kaj viáe krvi ide iz rane, da
Kak duvaju Kinézi jajca ?
kuéine, dapede se zna, da stekli pes gdé bi tak s krvjum i gift vun doáel. PokehKinézi
su vu vnogih stvarih mudrijaái,
gda i vodu preplava.
dob to nemrete znati, jeli za istinu to bi pák i pri éuvanju jajec. Oni duvaju jajca
I to nije istina, da se steklomu psu
va, morate gifta vu rani s fondati, a to dugó i dugó vremena na zevsema prosti
iz vust peni. Vékái dél steklih psuv okraj
bute najbolje vdinili, ako ranu dim god nádin, pomoéjum razsola. — Kak je znano
gubca je onakov, kak god su i zdravi
ze2gete, — anda s kak vöm kiselinom (sum- s podetka plavaju ja ca vu razsoli. nego gda
psi. Ali pri njih vnogih vusta su odprta,
porom, salitranom) ili niőadorovicom ili ved razsol predre vu nje onda potonu. Jaj
a iz njih curi slina a ne pena.
dÍ9tom karbolovinom ili nazadnje íaredim ca po tóm ostanu vu razsolu, dók se naNestoji ni to, da stekli pes vsaki
2eljezom (ili komadom 2ivoga vugljena ili piju, odnosno dók potonu. Onda se izvade,
krat izravno beli, pák si rep med nogami
gorudom cigarom ili áibicom), a morete posu e pák pospraviju vu flkrinje vu seno
dr2i.
ranu izprati ljutim lúgom ili otopljenim ili poseje.
Prava znamenja pesje stekline (bésnozelenim sopunom (Schmierseife).
de) jesu óva :
Petroliumske lampe
Ako vsega tóga nemate. onda se mo*
1. Na psu, koji je ostekel, opazili bu- ra rana izsisati (izcekati) ili s vustmi ili nije dobro napunj a vati do vrha, ar se tak
dete, da je premenil svoje navadno pona- kupicem (rogom). Ako su vusfa dista, pák prvlje zvrudi petróleum, a da joá bolje
áanje, on postaje turoben, zavlaéi se na neranjena, onda je to prez vsaké pogibelji, zaprediá to uvruéivanje, siplji gdagda vu
temno mésto, ili je nemiren, podraíljiv, ar gifti od 2ivinah ne prehadjaju vu krv. petróleum bikarbone sode (dvo8truko ugtér bude rád vgrizel ili befal. Vnogi be- Razméva se, da se ono, kaj se izceka, !ljicno kiseloga natrona), koliko stane no2u
2iju taki sprvine od hi2e, ali se povrneju vsaki krat mora izpljunuti, a vusta dim na ápincu, tak se lampa nede rasprskati,
dimo opet za jeden ili ^dva dni, ako nisu god izprati. Kad je rana dobru izcekana, — a da ti petróleum nebude smrdel, pokak zaprédeni.
onda ju dobro izperite vrélom vodom, oc- rini faladec cukora lampi vu vutrobu.
2. Stekli pes gubi volju za hranu, ko- tóm, sopunicom, slanom vodom, niáachroGda Sopaá guske ili race,
ju je do vezda dobival, ali mésto tóga ho vicom ili mokradom.
me?aj
im
vu hranu drobno — skoBanu reée gutati nenavadne stvari, kak n. pr.
Ako vnogo krvi curi iz rane, naj te
zemlju, slamu, drévo, kamenje, krpe, bla de kaj v Se, a da bu bolje potekla, obla pu i i mrkvu, a vu vodu im deui po koji
to itd.
gajte toplimi oblogi ili stavite ro2ide (ako falat vugljena od dreva, i tak s tim budu
leZe prebavljale i nebudu crkale. I vu hra
3. Stekli pes nekak dudno laje, Kad nemate öve, vzemite kupicu, iz kője pijete nu morei pomeáati praha od vug jena
zalaja, ne éini to kak navadno, na dva tri 2ganicu, stopite ju dobro, pák ju denite na
Kad hoéeá, da ti kokofii
maha, na kratko, — nego prvim mahom ranu), ili ako je potrébno ranu vekáu na
odmah zategne vlecué si glas. Vnogi bu- dinite, ra^reíite ju oátr m no2em.
i
zimi
neseju
jajca, daj im poleg druge
Ako
;de viáe krvi, pák kad ste ra
du tak lajali ved krat i vnogo i ovi budu
hrane
kakvoga
zeleuja, üstje od zelja, dalatu,
laj .li hrapavim glasom, vnogi pák laju nu dobro izprali, pokrijte ju antiseptLnim lobodu itd.
zavojem (dva déla k&rbolovine na 100 dérédko gda, tér tuliju.
Hasnovitost meda
lov vode), bstrivite i vmirite raDjenika,
4. Stekli pes rád bude vgrizel, ali pák gledajte, d;; prispje dim prije doktor,
Med
nije
samo vugodna poslatica (slaárajői druge 2ivine, nego li dovéka, a gda kojemu budete pripuatili, da ranu dalje
dica) i zamenik cukora, nego je i lehko
gda i druge kojekakve stvari.
vradi. Od 100 ljudih, koji su vugriáeni od prebavljiva hrana. On se skorom vés vu
5. Steklomu psu visi dől úja gubica steklih psuv, pojavi se steklinjava sreóom krv preobrada. No vi e je vreden med, kakti
tér su mu vusta Sírom odprta ; to biva pri 7 ili naj viáe njih 8.
vradivo. — Protuljetni med, ticajud se uspo gdé gda taki s pocetka, a po gdé gda
Ako se pák bésnoda (steklinjava) po ta, grla i Seludca, vu koji dohadja, svojom
stopram kesneáe, jezik mu je suh, ali ja javi pri dovéku, onda mu neima viáe o- mravljom kiselinom fonda gljivice, do koko Crleni, a i odi su mu jako drlene.
slobodjenja, tér bude takov vu groznih jih dojde. Zvun tóga mekáa med s preh*
za kratko ili du2e vréme poginul. lade otedenu i otvrdnutu slutnicu. Joáée
6
Stekli pes jako hitro omráavi, mukah
odi
mu se pomute, diaka se nakuátra, a kriOd stekliojave kad se je ved pokazala med pomenjáava vsako podva2ivanje betefeci i zadnje noge klonu, tér iznemogel na dovéku, néma do vezda joá vraétva ; ga, ar kakti lehko probavljiva hrana ne
najkesDede bude za 8 ili 9 dana poginul. jedino je sredstro, da *e rana odmah iz predi probave, tér tak predi vnoge betege.

Prva pomoc

Med popravlja 2eludec éisleéi ga. Zvun
tóga daje med debeljinu i potrebnu topIjinu. Mestö meda upotrebljava se icukor,
ali ov neima vu sebi one mravlje kiseline,
koja baé uniátuje (fonda) giftne gljivice.
Dajemo to na glas zato, da se naái
ljudi ovim domadim vradtvom vu potrebüdi
posluie, a zatim, da vse viáe nastoje póvati dmele.

poémi klika prijedjuvati. Blagoslov od Boga
Ogenj vu Trstu.
raoli za budude ljeto, a za preéestno se vrude
Vu Trstu icgorele su dve velike hite, kője
zahvali i mertudljivo vtivaj.
su slutile za privremeui stao soldaékim trausportom. Kvar iznosi 50 jezer forinti.

KAJ JE N O VO G A ?

— Prosimo poituvane naáe predplatnike naj nam na podetku zadnjega feralja predplatne zaostatke po poflti pofilej u,
i predplate za növi fertal ponoviju. Cena
naéih novin j e : Za jeden fertal 1 frt, za
pol ljeta 2 írt.

Kad se blaide oadune
a nemreá na hitru ruku dobiti kur noita, razmoői gradicu alauna, vu velioini
jednoga jajca vu vreloj vodi, pák kada je
ved mladno, vlej to vraótvo marsetu vu
poterak. Ako dán dva ponoviá davanje
Zavbala
tóga vradtva nebude se marle potli ved
nadulo. Cetrta stran tóga vradtva dosta je
Gospodin gróf Featetics Jenó su za ogteletu, övei i közi.
njogasce obőine Orehovec 20 frtov daruvali,
za koj dar se vu íme ognjogascov i ovde zahVraötvo za nemarne muie (tovaruáe).
valjuje: Novak Imbra druttveni uotariuá.
Ciímarski majster Antuu opil se vu
nedelju ljudski ter vu pondeljek je spal, Proruíun cele austro magjarske monarkije.
kak da bi ga gdo z klal. Majstrovica, njeSkorom na isti dán podnesü su obedva
gova tena, poznavajuó natura sjojega mu2a,
bojala se, da bude opet pokogtal vino, jói ministri financijab, magjarski i auitrijski,
zastupstvom proraéun za ljeto 1892. Mabu onda nekoliko dnevov se opijal.
Da to prepredi, domislila se je Ijepoj djarski proraoun izkazuje izdatke sa 395 milistvari, koju preporudam uaéim Ijepim dita junab 340 jeaer 041 forint, — austrijanski
teljicam. Vzela je najme ökarje, ter ma sa 584 mi'ijuna 620 jezer 378 forinti, doóirn
je najprvlje odrezala lasi a onda pák mu su dohodki pri magjarskom proraóuuu vekéi
je glavu obrila do goioga. Kad se je máj za 12 jezer 995 forinti, a pri austrijanskom
stor | rebudil, zebla ga glava Oo se opipa, za 017 jezer 884 forinti. Naprama tomu
iznosi proradunski dohodek obedvili orsadkib
i kad tam glava gladka kak steklo.
S takvom se glavom nemre medljudi polovioah 980 milijuna 582 jezere 198 forinti,
iti, pák tak je majster Antun morál 20 dni ter izkazuje viiak od 631 jezero 779 forinti*
Neima anda sumnje, da bude ved buduóega
domaj sedeti i marljivo delali.
ljeta proradun cőle monarkije prekoraril jeduu
Da ti se krava lete oteli
milijardu íorintib.
pome »j joj tri tjedna prvlje, nego se bu
Zabja ko2a na mesto ljudske.
otelila, vsaki dán po dvé, tri laké kuhanoga
Kak je poznano, to se vu kirurgiji
lenskoga zrnja vu napoj. Ovo je jedno od
najbolöih vraőtvah proti betegom, vu kője upotrebljava kak ti nadomelceD/e koie pri
bi krava upasti mogla, a déluje jako dob. o stanovitih ranab izrezak kote s bl tujeg kojega mesta ili dapade i od drugib teiesab.
i na mléko.
Vu novefle vreme osobito je profesor Tbiersch
Kak se kuba áunka,
ovo baratanie usavráil. Kak vezda jedne nema da meso ostane ter no. Evő ovak : ^un éke medicináké noviue javljaju, upotrebil je
ka se dene najprije vu mrzlu vodu, da se t&lijanski doktor Gillet de Graudmout tibinu
moéi kak ve 4 vure, pák se onda postavi kotu, da nadomesti obrve na odih. Jedna
vu lonec, takaj \u mrzlu vodu, ter se mala devojcica opala je vu ogenj, ter je za
dobila teike ozlede. Obrve i trepavice na
kuha zevsema na tihom.
Ovakvim baratanjem postane meso méh oöib izdorele su joj tak, da su obedva oka
ko i tedno, da nemre bolje biti. Na ov isti tak iekuó ostala gola. Profesor Gillet upotrebil
nádin valja kubati vsaku íelu slanoga me« je kot.u od 2abe, ter ju tak umjetuo (kunétno) zeéil oko odih, da je döte opet sa kratko
sa, ar druga', bi bilo tilavo i neteőno.
vreme moglo zevsema dobro upotreblj&vati
trepavice. Trepavice su pomidne, mehke,
elastidue, prez traga ikakove rane.

Cuden razlog za razpitanje Unitba.
Nezdavnja podigla se vu Cikagu i dovrfiila vrlo duduovita pravda o razpitauju tenitbe. Műt i 2eua uisu se veJ: trpeli; nestalo je med ojimi Ijubavú Na to samo po
sebi nije dovoljen razlog, da se hitűi zakou
razvrgne, Kad ali pripetilo se je pod veder
jednoga dana zaista nekaj öudnovitoga. Műt
Btupi vu jednu temnu (kmienu) h tu svojega
staua i opazi vn njoj tensku spodobu (bila
je to njegova teua). Pelei je blite, ter miiled, da ja to sestra njegove tene, kuftuol ju
je. Oua opet drtedi, da je pridoili brat uje*
uoga muta, kuloe njega i tak su se kuluvali
i miluvali vu kmici dobrih deiet minut, dók
nazadnje spozna ou svoju áeuu, a ona svojega
muia. Vezda je uastal viher — ar se vidlo,
da su ujegovi kuáci bili namenjeui drugoj a
njezini opet drugomu, najmre őogoru i fiogorici. Na temelju ovoga zaiskili su obedva, da
se njihova tenitba razreli. Ali i ovaj krat
prez hasne: Sudec, fí^kalijuli, svedoki i dioovuiki duvéi o dera se dila, ptasnuli su vu
vellki a aeh, i — tuftba je b la odbit’eua.

Kakov je posel vu vrtu?
Me s e c a

oove mbr a .

Pospravi vfl pivniei i repnici, kaj jói
prospavil uisi. Sadi rani graáec. Sejaj petrotel i mikvu. Jós moréé deaojaka saditi, ter
éalatu, kelj, zelje presadjuvati. Razvazaj gnoj
po vitu, ter ga vsega prekopaj motikom.
Vrtno vrudelje oóisti i do k ljeta spravi.
8pravi takaj kojle ua suho mésto, ar da ga
vsako ljeto na novo kupujefl, dr go (skupo)
bi ti doálo. Pivnice, repnice marljivo luftaj
i pregledavaj. Kaj je gnilogi i pl jelűivoga,
odstranjuj.
Me s e c o d e c e m b r a .
óisti i spravljaj aemenje. Spravljaj vsako
vrst pooebice vu vreóice ili pap:r. Ka; ti
fali, nabavi si od susrda ili zoaica ili iz
zaufane kője trguvine. Vsiko seme razuame
ouj napisom, da se nezameni. C sti, preberi
i apravi luőice, luk, íeénjak. Staru zemlju
iz klika vádi. Razvataj guoj, prekapaj, kaj
jót motikom prekopal nisi. Orudje vrtno popravljaj, kaj ti fali, nabavi ai. Po Bofir’u

Glubljina srelo zemnoga mórja.
Znanstvena iztra£i?anja, koja je ovoga
ljeta obavljala ratna (taborska) ladja (,Pola,#
komandant linijski kapitan Mörth) vu izbod*
nőm sredozemoom morju, urodila su vrlo
povoljuim rezultatom. Spomeuuta ladja mérila je pod ravnaujem profeiora Luksa glubljinu sredozemnoga mórija ter je doAla do
glubljine, koja nadkriljuje vse do vezda pozuate punktumé sredozemnoga mórija. Vu petek
dal je na znanje dvorski savjetnik dr. Stcindaebner beőkoj akademiji znanostib izveádo
profesora Lukáa, po kom iznosi najvekéa
glubljina 4400 metrov i to pri 35* 44' 20"
severne éirine i 21* 44* 60'! iihodne dutioe,
nekaj jugoizhodno od gr- kog otoka Kytbere
(Oerigo), Do vezda ja bila aajveksa poznata
glubljina po dokazivanju talijanskogi bioda,
\Vaschingtona (kapitan Magnaghi) po priliki
vu istoj éiriui, samo vuogo zabodneie, 4000
metrov. Vezda anda znamo, da bi se vu
glubljine sredozemnoga mórja mogel akriti
deli Montblanc.

Zaklal ga jelan.
I üí nlr (mengjelir) Maks Btrassberger
nabadjal se je ovih dnevov vn Slovenslcom
Gradcu (Windischgraz) ter je zaáol vu tárnodnji zveriujak na pregu Úri nu, gde se je
uameril na jelena, koji ga je ua ioge nabol
i zaklal. Strahovito razmercvarjen, odne.sea je
po lugarih raitev iz tóga eesreónoga rnésta.
Metazalem.
Vu Bordeauxu vumrl je ovifi dnevov
Poljak Stanislav Zalevski, rodjeu 2 6 , decembra 1780 ljeta vu Varsavi, od vetek di ne familije, koja se je izkaiala vu poljskoj proálosti. Oa je bil zadnji éívucí svedok guillotiniranja nesreduog kralja Ljudevita destuajstoga, koj sa svojom materom gledal pojno s jednoga ubloka. Kesueée je slu/il vu
fraucezkoj vojaki i zapovddal (komandiral) ljeta
1612. vu ruskojvo jski jednog regimenta
Napokon je bil doktor i Aivei zadnjih 30
Ijetah vu maloj bitiéi vu Bordeauxu, gde je
vuiival malu penziju od francuzkoga kormán ja.
Krédenje nadvojvodkinje.
15. oktobra pred poldan obavljeno je vu
Pulju krédenje tam rodjene kderi nadvojvode
(Erchercoga) Karla Stefana i tovaruéice mu
nadvojvodkinje Mar je Terezija, Krédenje je
obavil poredko — puljski biákup dr. Iván
Flapp. Mala nadvojvodkinja dobila je na
krstu sljededa imena : Mechtildis, Maria Kristina Leona Terezi ja Rosaria Nikosia. Kumovala je kraljica épaujolska Maria Kristina, a
zastupala ju je uadvojvodkinja Marija Immakulata.
Gróf Hartenao.
Negdadnji princ Aleksauder Battenberg
i knoz bugarskí, imeuovan ie zapovednikom
[komandantom] 27. pedióke regimenté vu
Gracu.
Dvaboj.
Vu Volikoj Kanii» pabili s» se nekakor
Dánilovid i tpoiekar Céh. Droboj se je deli!
pidtoljami, ter su obedva duelanti ostali ne*
ranjeni, samo je Danilovidu predrti Ikerlak,
Zrok duela su teue.

