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MURAKÖZ

Szerkesztővel értekezni lehet min*
éeznsp 11 4s 12 óra között. —
A lap asallemi részére vonatkozó
minden közlemény H argitai
J é t l l f szel készt« nevére
küldendő.

Kiadóhivatal:
Fiscbel Fttlöp könyvkereskedése.
Ide küldendők az előfizetési dijak
nyiltterek és hirdetések.

Hirdetések jutányosán szám íttatná.

18. szám
Eléltastésl á r a k :
Egész évre . . . .
4
Fél évre . . . .
2
Negyed évre . . .
1
Egyes szám 10 kr.

MAGYAR és HORVAT NYELVEN MEGJELENŐ TÁRSADALMI, ISMERETfERJESZTŐ és SZÉPIRODALMI flffIÜ P .
____________ M e g j e l e n i k

h e te n k in t f g y w e r: v u n á rn a p .

A »Muraközi tiszti önsegélyző szövetkezet«, a »Csáktornyái takarékpénztár«, a »Muraközi
fdkagf'íkfrtrjó^-« sat. hivatalos közlönye.

A védhimlőoltásról.
Noha a legrégibb népek, az indusok
és chinaiak elölt sem volt titok, miszerint
az egy Ízben akár természetes, akár pedig
mesterséges úton megkapott és átélt himlő
további megbetegedések ellen védelmet
nyújt és e tapasztalat őket a legkülönfélébb
óvintézkedésekre késztette és jóllehet a
XVIII. század első tizedeiben földrészünkön
itt-ott már sikerrel koronázott kísérletek
tétettek a himlő méregnek rendszeres át
vitelével, mégis a mai értelemben vett védhimlőoltás megalapítója és ez által az egész emberiség jóltevője Jenner Edwárd,
a tudós angol orvos volt.
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Hirdetések még elragadtatnak!
Budapesten: Ooldberger A. V. én
fickstein B. bird. irod. Béoakea:
Mchalek H., Dukes M , OppelikA.,
Uanbe U. h . és társénál és HerndL
BrUnben: Stsrn M.

m

N y it ti ér p e titb ő l

a 1 0 k r»

kelve a világtörténelem legvérengzőbb h á  radt, addig kétséget nem tűrő módon b izo
borúival, százezrével szedte áldozatait, majd nyult be, miszerint a kórok legborzasztóbnem teljesen ártalmatlanná tétetett.
bika, a syphilis, melynek mérge nemzedé
Midőn Jenner sok évi tapasztalat után keket képes csirájában megrontani, az e m 
az állati nyirknek hatékonyságát illetőleg beri himlő által terjesztetett. A himlőoltás
védelmi képességét az emberi testre nézve ügye tehát csak akkor ülhette meg igaz
megállapította és a tehén megeredt himlő diadalát, midőn a Jenner korszakalkotó ta
jéből gyermekeket beoltva az ezekből sz e  lálmányát követő évtizedekben a tebénhimdett humanisált nyirkot ismét további o l lőnyirk (cow-pox) mindinkább kiszorította
tásokra használta fel, nfem tudta egyszers a kifogásolt humanisált tnyirk használatát,
mind kivenni a védhimlőoltás ellenző nek mig végre korunkban nemcsak a művelt
kezéből a leghatalmasabb fegyvert, mely- nyugat államaiban, hanem a közegészség
lyel ezek a sikerekben bár dús, de mégis ügyi tekintetben meglehetősen hátramaradt
fiatal intézményt megdönteni és a közvé balkán államokban is a karról-karra való
leményt is annak ártalmas voltáról meg oltás teljes mellőzésével, kizárólag tiszta á l
győzni fáradhatlanul iparkodtak, Megen lati nyirkkal oltanak.

gedve annyit, hogy az emberi himlő átül
Miután a statisztika a védhimlőoltás tetése enyhíti vagy talán meg is gátolja a
rendkívüli sikereit szembetűnővé tette — himlő további fellépését, azt állították ugyan
bár e sikerek sem voltak képesek annak is, hogy ilyképen különféle lappangó beteg
elleneseit teljesen elhallgattatni — csakha ség vihető át az egyik emberi testből a
mar az egyes államok vették kezükbe e- másikba és igy a védhimlőoltással járó e zen üdvösnek bizonyult óvintézkedésnek jsetleges haszon egy sokkal valószínűbb kár
minél szélesebb alapon való foganatosítását által teljesen lerontatik,°merl ezen óvintéz
úgy hogy manapság a védhimlóoltásra vo- kedés az eddigelé egészséges emberi test
natkoző törvények és rendeletek szigorú ben a himlőnél nem kevésbbé végzetes kó
keresztülvitele legfontosabb és leghálásabb rókát idézhet elő ; a védhimlőoltásnak ek
feladatát képezi az összes culturállamok koráig már felszaporodott lelkes hívei nem
egészségügyi kormányainak És
méltán, csekély ijedelemmel voltak kénytelenek e*
mert példátlan az orvostudományok törté zen aggodalmak alaposságáról meggyőződni.
netében, hogy az emberiségnek oly bősz Mig a legtöbb kórnak ily formán megtörtén
ellensége, mint a himlő, mely versenyre hető átültetése legalább is eldöntetlen ma

Belügyi kormányunk egyelőre ragasz
kodik még a sürgős módosításra váró 187C
évi XIV* tvcz. idevonatkozó paragrafusaihoz
mely beéri a karról karra való oltással is.
Ez manapság, midőn minden község cse
kély költséggel beszerezheti a szükségeit
eredeti állati nyirkot, meghaladott álláspon
tot képvisel. Ezen törvény akkor keletke.
zett, midőn az eredeti tehénhirnlőnyirk be
szerzése sok költséggel járt, így meg kellett
nyugodni az oltóorvos elővigyázatában ; de
ma, midűn a bakteriológia korszakában
tisztában vagyunk az iránt, hogy az itt ki
fejtett legnagyobb elő vigyázat is csalódhat
tik és a kifogástalanul egészséges szülők
legegészségesebbnek látszó kisded gyerme-

=*=
czigányt és a madarat. Nem azt a czigányt, ki
napkelet fényében ragyogó, női lehelletek bóditó
illatával teli levegői báli termekben, vagy éjféli
órákon bachus imádó kompániának húzza a nó
tát ; s nem azt a madarat, mely a szobák me
legében hófehér újaktól csipegeti a caukrot,: ha
nem azokat, kik rengetegek szélén és rengetegek
' mélyén fázva, nyomorogva, éhezve, az őserő sziKarácsonyfa nem hullatja levelét,
' vósságával ragaszkodnak ahhoz, mihez tartoznak
Az ón rózám színleli a szerelmét.
j — a szabad természethez. A kik a szabad termé
Elhagyott a csalfalelkü, elhagyott,
szet bűbájos világában hűs árnyu ligetekért, friss
Hubánál ok sötét árja eltogott.
vizű patakocskákért, a fejű, delelő és elhaló ter
mészet életében nyilatkozó csodás szépségű ko!«
Kis galambom, ha még egyszer szeretnél,
tészetének Öntudatlanul érzett gyönyöréért; a
Ha még egyszer hókebiedre ölelnél;
lombsütrak védő sátráért, az erdők és mezflk
Két karommal ölelve tartanálak,
gazdag terítékeiért és — a mi csak akkor igazi,
Fittyet hánynék ennek a nagy világnak t
ha korlátlan — a szabadságért elszenvedik a tél
sanyargató nyomorát, mikor hófúvás miederekbe
Fergeteg kél, zápor zúg a nyakamba,
szorulnak a kormos sátorponyvák s benn könnyez
Leszakadt talán az egek kárpitja ?
teti a szemet a sötétben izzó tűzhelyek parázsáAnnyi a viz. megmondani sem tudom,
nak füstje, mit nem kell éleszteni, mert hozzáfér
Két szememből könyek árja zúg folyton.
a szakadásokon besivitó északi szél, mikor philosophussá lesz az éhes czigány s szájára lebben
Celazakitom, (eltépem a mellemet,
a proletár-philosophia mondása „jobb az istenölte,
Tépett szivein odavetem teneked
mind az emberölte* ; mikor az erdőkre lehulló fe
Játsz&l vele kedved szerint ezután
hér függöny a trágyadombokra, polyvakazlakhoz,
Álnok szívd, csalta szemű hamis lány I
kertekbe űzi a madárvilág koristáit, a verebet, a
varjut, a sármányt, a búbos pacsirtát, a harkályt,
_ _
Terentius
a czinegét s az erdőkben csak a fajdtyuk és a
császármadár kapar a haraszton; tülyülö Bőví
téssel húz a fagyos levegőben a kacsa s megve
rekszik egy egy sellö tenyérnyi vízért; zsombók
— Egy kis ornithologia. —
és czérnatű között nyugszik meg az ösztövér fo
goly. a repczetöldek kinyúló bozótai között bokáig
Valahányszor tél van, hó és dermeszíft hi
érő hóban sétálnak a krinolino« dámák — a
deg, az éssaki szél sitiié zenéje, a hólepel árnytalan, vakító aikja s a meleg,melynél sűtkörézem, túzokok.

A „M m kh" U rn ája
Brtcsu.

MadárvilAg tavaszszal

két szegény proletárt juttat mindig eszembe : a

De ha langyos szelek lehellele olvasztja a

havat, megpattan a jég, dagad a rügy. nyilló bim
bók Üde, fűszerez illata oszlik szét » levegőben s
a kaczagózöld fűből elöbú s a napon melengeti
fényes pánczélát a a bogár : akkor jönnek a nagy
urak, a kényes arisfokraták, kik inig a tél volt,
télen voltak „hol a pálmák virulnak, a napnak,
illatoknak szép honában* ; a piramisok, beduin
sátrak, sárga homokteugerek fölé feszülő ibolya
szin égleié lebegtek, gránátligetek lúszeres illatú
sátrában nyugodtak meg, vagy a Ptf-medencze
csillogó vireiben fürüdtek.
Már január vége felé megjőnek az első
m e z e i p a c s i r t á k , februárban mind többen
a többen érkeznek a s e r e g é l y e k k e l . A ná
das világ e hónap közepéig a seregélyek feketesergeó. Egy napon lerebbennek reá nagy zsivajjal
éjjeli szállásra a nagy ut után. Egy egv n á d i
sármány fogadja őket cnpegve. Az erdők is kap*
nak vendéget: az é n e k l ő r i g ó k (Turdns
musicus. Linn.) és az e r d e i p i n t y e k hím*
jei megjönnek. Sokszor már b i l e g é n y e k is
tévednek vissza. Nemsokára megjö kémielődve a
b i b i c s . Végig repül sebesen a tószélek pocso
lyái felett, leszáll a zsombókos bnczkók közé,
vissgálódva, lekintgetve jár-kel, aztán eltűnik.
Mind több és több pár érkezik utána, melyek ott
akarják fészekbe rakni a nagy urak és p&kosz
gyerekek kedves elemózsiáját. Az első csak hír
vivő volt, ki eljött helyet keresni, mint a hogy
eljöttek Csáktornyára kaszárnya helyet ném i az
az aranygalléros katonák. (Persze, könnyű a bi*
biczeknek!) A v i z i s e r e g é l y , a h o l l ó ,
a s t a r k a és az u h u már fészket építenek
tebruáriusbAn. A messze arktikus égöv nálunk
telelő lakói mind gyorsabban s gyorsabban kés
denek észak felé vonulni.
(Folytatjuk.)
A.-Lend«a.

GAKRULUS ÜLANDAB1US.

kének szervezetében is lehetnek olyan anya
gok, melyek a karjára oltott gyermeknél
súlyos idegen betegséget idézhetnek elő, a
leggondosabb elővigyázatnak ilyetén m eg
bízhatatlansága következtében igazán itt a
legfőbb ideje, hogy az általánosan kárhoz
tatott karról karra való oltással mi is végkép felhagyjunk. Sajnos, hogy mig a szóm
szédos Horvát-Szlavonországban, Boszniá
bán és Szerbiában, hire sincs már a karrólkarra való oltásnak, nálunk még nem lát
ták elérkezettnek az időt, a fent említett
törvényczikk módosítására, illetőleg a köte
lező kizárólagos állati nyirakkal való oltás
kimondását.
Miután az 187G. évi törvény ez idő
szerint még érvényben van, a minisztérium
egyelőre álláspontját ezen kérdésben csak
annyira változtathatná meg, hogy — mint
egy elismerve a tiszta állati nyirk ma már
kétségtelenné vált nagy előnyeit és ezekre
utalva — meghagyná a törvényhatóságok
nak, miszerint területükön l e h e t ő l e g az
oltás ezen módját hozzák be.
A f ő i t t a z e lv ,: t i. legalább
elvbeni kimondása annak, hogy az állati
n /irakkal való oltásnak minél nagyobb el
terjedése, főleg közegészségügyi, de még
közigazgalási szempontból is felette kívá
natos és elébe helyezendő az oltás másik
módjának.
Ha ez megtörtént, akkor hatóságaink
és községeink tudni fogják kötelességüket.
Feltétlen elismerés illeti azon megyék egész
ségügyi vezetőit, kik átérezve az itt szóban
forgó közegészségügyi érdekek fontosságát,
a dolgot erélyesen kezükbe vették és köze
geiket megfelelőleg utasították. És íme, a
legtöbb ily megyében vagy a szolgabirói
hivatal, vagy pedig minden község külön
meghozatja a szükségelt oltóanyag mennyi
séget a nélkül, hogy ezzel összekötött iga
zán csekély költségek még csak megfonto
lás tárgyává is tétetnének. A mi ismét an
nak bizonyságául szogálhat, hogy ez irány
ban legtöbbet használhat szakközegeink czél
tudatos fellépése.
Soraim azon óhajjal végzem, vajha
tartanák az illető kartársak, elkiismeretbeli
kötelességüknek hatóságaikat ezen visszás
állapotokról felvilágosítani. Sursum corda !
Dr. PÁPAI HENRIK

Az alispáni jelentésből.
A közegészségi állapot a lefolyt idő
szak első hónapjában, szeptemberben úgy
a felnőttek mint gyermekek közt teljesen
kedvező tolt, októberben a megbetegülések
száma már némileg szaporodott, de azért
a halálozás nem emelkedett, ezen időn túl
a közegészségi ál'apot az időjárás által befolyásoltatván, igen ingadozóvá vált és na
gyon változó képet mntatott, januárban pe
dig az influenzások járványos jellege m el
lett egyáltalán kedvezőtlenné le tt; ezen ál
lapot tartott február végéig, azon túl javult,
úgy,hogy márcziusban ismét kielégítőnek,
sőt. egyes helyeken már teljesen kedvező
nek volt mondható.
Az előfordult különféle kórnemek közt
a légzőizervi bántalmak észlelteitek legna
gyobb számban, hurutok, tüdőlobok; az
influenza habár ismét elárasztotta a m egye
nagy részét, de lefolyásában általában ke
vésbé volt súlyos, mint a két év előtti
járvány.
A heveny fertőző kórok közül a vörheny 22, a kanyaró 2, vérhas 19, dyphte*

ritis 2, a hagymáz pedig 1 községben és
bal -füredi szeretetházban öltött járványos
je lle g e t: a járványokat külön említve vörhenyben M.-Szerdahely, Majorlak-Zsábnik
stb községek 22373 főnyi lakoszága közül
megbetegült 367, a betegekből m eggyógyult
50, meghalt 115, a hónap végén Majoria
kon további ápolás alatt maradt 1 (0 5 r f/ 0-t)
a többi községben a járvány megszűnt. Vér
has 159 esetben fordult elő, ezekből gyó
gyulással végződött 135, halállal 24*

— Eljegyzés. Meider Lipót eljegyezte
múlt hó 24 én Zalaujváróit Récsei József
kedves leányát Juliskát.
— Csáktornya város képviselő te9ülete
minap tartott ülésén elhatározta, hogy a
»Hattyú« hoz czimzett nagy vendéglőjét, va
lamint az alsó pusztafai korcsmát e ’adja.
A »Hatyu« vendéglő kikiáltási ára 25 ezer
frtban lett megállapítva.

— $ belicsai templom külső renoválá
sát és kibővítését befejezték. A torony s a
Kanyaróban m egbetegült 116 (2 9 5 % ), főbejárat, valamint a templomnak keleti ol
kik mind meggyógyultak- Roncsoló torok dalán épült megtoldása jó ízlésre vall. A
lobban megbetegült 48 a betegek közül renoválás költségei meghaladják a 10 ezer
m eggyógyult 34, meghalt 14.
frtot, melyeket maga a templomalap visel.

A lendvai járásban szemcsés kötliártyalobban szenvedők gyógykezelésének fe
lülvizsgálata czéljából oktober hónapban a
vérmegye főorvosa megvizsgálta Bellatinczon az oda berendelt és két egyén kivéte
lével mind megjelent betegeket, az illetők
állapota kielégítő, a súlyos kóralakok száma
csökkent; e járásban a folyó évi ujonczavatás alkalmával a hadkötelesek közt 42
ily szembeteg találtatott, az illetők, kiknek
nagyobb részénél a baj egészen uj kórosét,
azonnal szinte hatósági felügyelet melletti
gyógykezelésbe vétettek. A perlaki járásban
a szembetegek kezelése az eddigi mód sze
rint teljesítetik, a súlyos esetek száma itt
is csökkent, azonban uj esetek felmerülése
azon többször említett okból, mert a bete
gek el nem különíthetők, meg nem akadá
lyozható.

zágrábi érseki szék betöltéséről a zág
rábi félhivatalos lap azt jelenti, hogy Rómában sikerült Vaszary herczegprimásnak
eloszlatni az akadályokat Vucsetics kanonok
kineveztetése ügyében s igy Vucseticsnak
kineveztetése zágrábi érsekké pár nap m ú l
va publikálva lesz.
— E s k ü v ő . Steiuher Vilmos leibachi ke
reskedő múlt hó 25-ikón vezette Alsó-Lendván
oltárhoz Fóliák Lázár alsó-lendvai kereskedő ked
ves leányát Vilma k. a.
— H a l á l o z á s . Özv. Weisz Anna Csák
tornyái városi szülésznő múlt hó 29-én 41 éves
korában elhunyt. Nyugodjék békével!
__ Ó r i á s i j é g e s ő esett múlt hó 30-án
délután 4 órakor Csáktornyán. A jég esővel ve
gyest hullott a fekete felhőből, galambtojásnál
nagyobb ( 10—12 grammos) darabokban. Főleg a
gyümölcsfákban tett kárt.

—
vasúti mdbházhoz vezető gyalogút
A védőhimlőoltás 1891 évben 40 oltási
körben 37 oltóorvos által teljesittetett ; be- Ugye egy lépéssel előbbre ment, am ennyi
ben a város kérelmére egy vasúti mérnök
oltatatt összesen 12545 gyermek.
küldetett ki a gyalogút irányát és költségét
Bonczvizsgálat összesen 45 esetben tel megállapítani. Kívánatos volna ennek az
jesítetett, huszonötször törvényszéki meg
ügynek mielőbb való lebonyolítást a köz
bízatás folytán, husiezor pedig rendőri te
lekedés megkönnyítésének s ezzel ú gy a
kintetből. Külső hullaszemle rendőri tekin
vasúti társaság, mint a város érdekeinek,
tetből véghezvitetett 35 esetben, súlyos, sér
nemkülönben a közönség kényelmének szem
tés bejelentetett 13. Ö ogyi’kosságot 24 egyén
pontjaiból.
követett el.
h a r a m ia Laada, m elynek elfogatásáVéletlen szerencsétlenség általi halál
ról lapunk mnlt számában emlékeztünk
nak 23 egyén esett áldozatává.
meg, a lopások, rablások, utonállás és g y il
Népesedési mozgalom adatai múlt évi
kosságok egész sorozatát vallja be Mura
szeptember hó 1-től folyó évi máczius hó
közben, Stayer és Horvátországnak hozzánk
végéig : Csáktornyái jáiásban született 839,
közel eső részeiben követték el gazságaik
meghalt 754, szaporodás 85 ; perlak járás
nak legnagyobb részét. A mura-sz.-mártoni
ban született 876, megh. 906, fogyatkozás
rablógyilkosság tetteseit u helyszínére szál3 0 ; letenyei járásban szül. 720, m egh.437,
ltották, ahol körülményesen mindent e l
szaporodás 284 1 atsó-lendvai iárázban szül.
mondtak, ami borzasztó tettükhöz tartozik.
922, megh. 826, szaporodás 96
törvényhatósági bízót'ságnak május
A hasznos házi állatok egészégi álla
hó 2-án s folytatva tartandó közgyűlésén
pota m inthogy a múlt évben uralgott szájfelveendő, vidékünket közvetlenül érdeklő
és körömfájás betegség teljesen megszűnt
tárgyak sorozata : Rob József muraszerdaés jelenleg semminemű járvány nincsen,
helyi lakós felebbezéie körgyámi fizetésé
általában jónak mondható.
nek megtagadása tárgyában hozott községi
A vármegye területén 35 fedeztetési határozat ellen. Kotor község képviselő tes
állomáson 98 állami mén van elhelyezve. tiiletének határozata az 1891 iki rév bér
Az 1892. évi fedezésre bejelentett ma bői 50 írt összeg elengedése iránt Kotor
gán mének megvizsgáltatván, az alsó-lend- községnek a husvágás tárgyában alkotott
vaiban 18 a letenyeiben 6 a, e perlakiban szabályrendelete. Murakirály község képvi
8 és a Csáktornyáiban 4 lett tenyészigazol- selő testületének zálogjogtörlést engedélyező
ványnyal eddig ellátva.
határozata. Kot r község képviselő testüle
Za’avármegyében ez idősz érint a tan tének az ottani temető és vásártér körülkekötelesek száma = 73334 Ezek k ö z ü l: ri'éae iránt hozott határozata Perlak köz
6 —12 éves 25604 fiú, 27Ž88 leány ; 13 — 15 ség folyamodványa, m elyben 4450 frt név
éves 9476 fiú, 10666 leány. Teliát van értékű regale váltsági kötvénynek a kütmémindennapi tanköteles 52892. ismétlő tan nyezés alól pótlólag történendő feloldását
köteles 20442.
kéri. ochm ied Emil polai lakásnak köz
munka váltság leírása iránt benyújtott fo*
(Folytatjuk).
lyamodványa. Dr Mangin Károly kir ta 
nácsos s megyei főorvos Dr Szabó Zsigmond alsó-domborui lakós orvosnak tudori
oklevelét k hirdetés végett bemutatja
— Adomány A király í) Felsége a
£ komlöteimelés meghonositása czéljából
nyirvölgyi önk. tűzoltó egyesületnek 60 frtot
a földmivelésügyi miniszter országos intéz
kegyeskedett adományozni-

Különfélék.

kedéseivel szándékozik tenni és e czélból
felszólította a törvényhatóságokat, hogy hozzá
jelentést tegyenek az iránt, mily vidékeken
és mily kiterjedésben Űzik hazánkban jeienlég a koralótermelést.
^ gabonaüxlet hilyztte. Budapestről Írják
nekünk : Az időjárás folyton száraz és m e
leg, széllel vegyest. Az őszi vetések állása
igen kedvező. Ugyanez áll a külföldről is.
A hangulat a külföldi piaczokon lanyha és
az irányzat mindenütt csökkenő. A forgalom
minthogy a fogyasztók csak a legszüksége •
sebbet veszik, csekély és vontatott és a
spekuláczió is egészen tétlen. A folytonos
árhanyatlás e téren azután a 1 i s z t p i a c z
helyzetének javulását is gátolja ; ily körül
mények között a malmok nagy veszteségre
dolgoznak, raktáraik túl vannak halmozva s
hogy a nagyobb bajt elkerüljék, üzemüket
beszüntetik. A k o r p a ü z l e t élénk.
g t v i s a kávé, igy hát drágulni fog az
ára. Legalább ezt Írják Triesztből a »Keres*
kök Lapjá« nak. Mint egy ottani nagy kávéczéghez érkezett távirat mondja; Brazíli
ának, mely pedig tudvalevőleg a világ leg 
első kávépiacza és termelő országa, az idén
mintegy egy millió bállal kevsebb kávéter
mése lesz mint tavaly volt Hasonló jelen
tések érkeznek a többi termelő orszgokból is.

sét, melyen 77 tárgy kerül tárgyalás alá.
Ez év első negyedében a megyei gyám oltak száma 25,860 volt. A gyámpénztárban
pedig 896,901 frt- volt elhelyezve. — Főis
pán ur ő mélósága T a 11 i á n Andor, so
mogymegyei tiszt, szolgabirót Zalamegye ár
vaszéki aljegyzőjévé nevete ki. — A j e g yz ő i s z i g o r l a t o k Z. Egerszegen má
jus 9 és 10-én fognak megtartatni. —
M á r t o n Sándor főerdészé. A r a t ó Gyu
la pedig erdészjelöltté neveztetett ki a zala
egerszegi erdőhivatalhoz. — M a t y a s e t z
István, muraszombati írnok áthelyeztetett
a zala egerszegi törvényszékhez. — A B al a t o n h u l l á m z á s á n a k mérése czéliából a földmivelési miniszter Keszthelyen
limnigraphot fog felállítani.— F ü l ö p J ó 
zsef pápai ref lelkész T ö r ö k Vilma sümeghi
tanitónőt, — S u j á n s z k y Imre zseliczakisfaludi főerdész Grohman Irma urhölgyet
eljegyezte. — Dr. R o s e n b e r g Samu or
vos Keszthelyen telepedett le. — Székely
Károly teregovai áll- isk. igazgató Krengel
Irma n. kanizsai tanitónőt oltárhoz vezette.

P á r a t l a n u l á ll a hírlapi roba lom törté
netében, hogy 'egy társadalmi, szépirodalmi és
művészeti képe« hetilap oly rövid idő alatt hó
dítson tért az olvasó közönség közöttt, mint a
„ M a g y a r G é n i u s z " . De iudokolt is a nép
szerűség, mely e Ixpot környezi, mert a gazdag
szellemi kincs, a pazar íénynyel való kiállítás s
művészi kivitelű rajzok oly magas niveaura eme*
- M w * hirek Megyénk törvhalósági 1lik azt, mely mellett minden hasonló vállalat elbizottsága május hó 2-án tartja közgyűlé I törpül. Az irodalmi barátok meleg rokonszenvvel

tekinthetnek e vállalat erösbödésére, mert a „Ma
g y á r G é n i u s z " valóban a magyar géniusz
diadalát hirdeti. Melegen ajánljuk olvasóinknak e
díszes lapot, melynek előfizetési ára égész évre
10 írt, lélévre 5 frt, negyedévre 2 frt 50 kr. Fi
gyelembe véve azon óriási kedvezményeket, me
lyekkel a kiadóhivatal (Budapest, kerepesi-út 14)
az újonnan belépő előfizetőket részesíti, azt hiszszük, hogy olvasóink közül is sokan fogják ese
két igénybe venni.
— H a z a i h ir e k . Országszerte nagyban
készülnek a koronázás 25 éves jubileumának meg
ünneplésére. A főváros példája után a törvényhatóságok tesznek előkészületeket, sőt a magyar
tud. akadémia is száz aranyat tűzött ki egy ódái
költeményre, mely a magyar alkotmány visszaál
lítását s I. Ferencz József megkoronáztatását
fogja dicsőíteni. — A r ó m a i bibornoki konzisztorium alkalmával nemcsak Vaszary Kolozs herczegprimás, hanem még két más magyar püspök
is meg fogja kapni a kardinálisi méltóságot. —
C s á s z k a György, kalecsai érseket Szabadka
városa díszpolgárrá választotta. — Schopper Gy.
Rozsnyói püspök ápril hó 24-én tartotta arany
miséjét Budapesten a belvárosi plébánia templom
ban. — K is - P e s t e n a néhai trónörökös em
lékére Rudolt-fogadalmi templomot fognak köz
adakozásból építeni. — A t ö r t é n e l m i társu
lat mozgalmat indít meg II. Rákóczy Ferencz
hamvainak hazaazAllitása ügyében. — A s o m o g y - k a p o l y i ref.templomot a villám meg
gyújtotta s egészen szétrombolta.
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resi pl at n a v e n a f e :

fi urednikom moči j« svaki dan
govoriti med 11 i 12 vnrom. —
8?s poMIJke tiiuče se sadržaja novinak, naj se poliljajn na Im«
■Mgfttal J*ft«rss urednika m

Na celo leto . . .
4 frt
Na pol leta . . . 2 frt

Na cet vert leta . . 1 frt

Čakovec.

Pojedini broji kottája 10 kr.

la ta .U lj i t vo:
Obznane se poleg pogodbe i fini
računajo.

f a j i tora Fis el, el Filipova kam se
pretplata i ebsnane poliljajn

mm

h o rv a f n k o r ■ | m a v a r s k o m j e z i k u iz la z e c i r fr u /.f v o n i z n a n s tv e n i i p o v n č ljiv i l i s t z a p u k .
jT z la z l

t ij e & e n 3 e d © n lc r a t i t o :

vvl

sv a k u

n e d e lju ..

Službeni glasnik : „Medjimurskoga podpomagajuóega činovničkoga druživa'C „Čnkovečke 5pnrkasse'\ „Medjimurske sparkasse'4. i t. d.

Viikak ti dokaza za to nemad. Ali ja
imam dokaza, da je i ovu noč tu bil mlad
gaUenjak a pokehdob mene, gospodara, nije bilo doma, mora da je bil ga znanjem
i privoljenjem, ili bolje rekuč, po živoj
lelji goepodaričinoj. Ako premiéljavam da
lje, to nahadjam, da je taj galženjak bil
ovdi jedino zaradi gazdarice, zaradi gospe
Šoštariče Horvatičke.

Ti se, Marica, nosi dimo i da mi više
Da si prava, i ti bi morala imati
toliko postenja, da gonil oaleko od našega naš nosila vu moju hižu poručke od Radi*
praga onoga, koj se je podstupil reči, gda koviča. A ti žena, odmah dojdi vu hitu*
je od nas odide!, da bolje dela od m e n e ;
(Drugipul dalje).
staroga ma stra, i da budem zaradi njegNapisal ;
voga odlazka izgubil vse moje kuntdafte.
§ldd (gerenci.
A to nije bilo dosta, nego je lopov i

sa istinu skorom v«<e ljudi, koji bu prvlje
pii meni dali delati, kaj su potrebuvali,
Pri hiii je doduše devojka za zamuž, primamil k svojemu majstru. Molim j' te
KAJ JE NOVOGA?
ali ta devojka i on bukve! dobro znadu, be, od česa budemo mi živeli, ako bude
Daruvanje.
da, dok ja živim, nigdar nebudu mogli to tak dalje terhelő ?
biti svoji, kaj vu ostalom niti devojka ne*
A ti joi za tim magarcom obnorevad
Njegovo Veličanstvo je Nyirvölgy (M ač
želi. Zvun toga sam istoga ovoga nočnoga i prijemlješ ga, gda sam ja ne domaj Več
gosta zimus tak istinski izpratil iz svoje si petdeset Ijet stara, pak se nesramujei kovec) — občinskomu ognjogasnomu društvu
hize, da mu Ije vide nije došla na pamet ljubakati a detičom koj je dvajsti dve ljeti 50 forintov daruval.
Horvat ičova Anka.
star. No, prav je našla s'ika priliku!
Vse anda govori proti jezičljivoj hižČujed, Marko, to je preveč. Vezda
noj svetici, koja je meni tuliko put dala morei govoriti, kaj hočeš, ja budem s o predihavati hrena, a sama bi jod vide i- durjavanjem tiho, dok ti neizideš a tvojim
mala razloga prijeti se za nos. Jeli bi ontobože dokazom pred me.
da bilo Čudo, da sam se ja premenil?
Evo ti ga, viknul je šodtar, i razširil
Ti se pozivaš na moje redi, koje sam sa četirimi prstmi pred Ženom on bčli ru
ti govoril, dok si jod bila mamino zlato, beč, vuprvii ostro oči vu nju. Kaj dela ov
letina je draga moja, ja sam onak govo rubeč tu ? To je Radikovičov rubeč !
ril, ali ondadnjoj T rezi; onda si ti doista
More biti, da je. Ja ga nepoznam
bila angel, ali vezda si — pozoj. Jeli si
me razmeta? Pozoj, pozOj !
Žena, ne laži. Bude zlo. Jeli je bil
Sram te bilo, ništarija, zavrisnula je
na to črez plač Treza, sram te bilo, kad
ti od len e, koja je vu po tenju ostarita,
ided sumnjati, da ljubi mladoga detiča. Ti
si me stim tak zbantuval i razjadil, da bi
ti pripravni bila nož vu srce porinuti, da
bi ga imela pri ruki.
Ti me b uded špetal sbog nevernosti,
ti, kojemu je Puničova Magda vu lice re
kla, da si se njoj imajhlal, da si joj obe*
čal, nove novene cipele, ako te tri put
kudne ; kojega sam ja sama v jesen za
tekla vu kuruzi gde si bolel zagrliti Mužičevu Katu, a to ti je i ona rekla pred
menőm, kad sam nadodla. Sram te bilo
po tretji put ti velim.

snočka ili v noči Radikovič ovdi ?
Šoštariča se presenetila. Videči muža,
kak bésni, nesmo niti pom šiiti, da bi re
kla, kaj je i kak je. da je najmre Radi
kovič za islinu bil pri njih i zaprosil Anku, za vezda najprvlje samo pri materi,
dok se oteč nepodobri.
Ako prizna vezda mužu, da mrzki
njemu mladič zahadja proti njegovoj volji
vu njegovu hižu, jaj i njoj i siroti Anki.
Za se njoj nije ni stalo, ali joj je žal za
siromašno kier.

Grubianski oteč sekirdl bi je i srti i 1
do zla boga. Bilo bi žalosti i suzah prék
mére Premislivši vse to, Treza razabra,
Milostivna gospa, vi se zahman ljuti- da nesme pod nikakov način odati sinoč
te. Vi samo bočete, da svojom vikom i njega boravka Antunovoga,
tobože serditostjum skrij* te svoju krivnju
Nije bil. Mskar bi se ti na glavu po
Ali najte misliti, da me budete zasljepili stavil, ti ne budeš m ogel dokazuvati, da
Kaj ste vi napomenuli o mojoj nevernosti, je bil, kad nije bil. Naj mi s tim dalje
to je bila samo moja dala. Vu ostalom, dosadjuvati.
vse da je b la istina, to je vse samo bilo
Udkud je onda ov rubeč vu našoj hi
pak piešlo
ži pod posteljom ?
Vu ov čas mi nemrete nikaj dokazali,
Aba, vt ček, ve se ja domišljam, kaj
a ja vam morem. Ja imam vu ruki proti
vam dokaz, ka] bude denes sutra razdra ti jašed tuliko na tom rubcu. To je vse
pani, ali za vezda je joi prilično nov, iz- tvoje maslo. Ti znaš dobro, da si kriv pri
Jelici, pak bi rad i na me hititi kakvu
cifrán i zaznamenuvan slovami.
sumnju, samo da sebe občuvaš od pravič
Vn tom bij u pokucal je negdo na nih prigovorov.
vratih. Treza brie bolje obrije stavi ačom
Ali nebude*, ne, dragec moj. Vezda
suze na oéih, poravnala si je rubeč na
glavi ter je viknula. »unutra** (herein). sam te v lovila, Vezda moreš brbrati, kaj
Horvatič za to vréme obuval si je drugo- hočeš. Ja te nebudem niti poslušala, dok
se neopametiš.
ga cipeli-a.
To veleči obrnula se Treza k vratam,
Vu hiiu je stupil dečec. Tu njim je
gospon majster, poslali su Jelica njibovu odprla nje i hotela iziti vun iz hiže. Kad
tobake.n, kaj su oni snočka pri njoj za je stupila prek praga, nahrupi iz dvorišča
pred nju pucica i na tihom rekla j e :
boravili
Horvatič je počrlenil kak kuhani rak
Vzemdi tobakeru, rekel je na to de arcu :
„Dobro, dobro, reli hvala*. Dečec je na
to otitel.
No, gospone, kaj velid vezda, zavrisne
preobladano Treza. Jeli moréd i vezda ta
jiti, da si ne bil pri Jelici?
Jeli bil, jeli ne bil. Krčma je biža
vsakoga. Ali moja hiža nije vsakoga, a
najmenje onoga, kojega sam več jedenkrat
pretiral is nje*

Majstrovica! Dal je detič Antun p o
zdraviti Anku i vas dal prositi, da pogle
date, jeli nije tu gdc p i vas ostal njegov
béli rubeč- Ako je ne pri vas zaboravil,
onda ga je negdi drugdi zgubil.
Treza je megnula b očmi na déle,
kaj bi tiho bilo, i na bitrom je zalupila
vrata. Ali na žalost prekesno : Horvatič je
več bil vse čul. Prvlje nego se je majstro
vica domislila, kaj bu detetu odgovori’a,
nahrupil je majster iz hiže, ter je viknuh

Moderna ženitba.
Vu Beču vnogo se sad govori i raz
pravlja o jednoj modernoj ženitbi, koja
zaista podaje vsim fiŠkaliju om i drugim
vučenjakom dosta posla za razmišljanje.
Bečki pravdoznanci razbijaju si glavu, kaj
budu začeli a tim zanim ivim dogodjajom,
a ostali vučeni ljudi su zevsema osupnjeni.
Stvar je óva. Döca dvib pre timanih farni
lijab, su se zaručili, i kak nije bilo niti
najmenjie précke za ženitbu, imala se je
obaviti svatba za kratko vreme. Na jenkrat, par tjednov pred zdavanjem došlo je
pismo od zaručnika, da se odriče zaručnice, da ju ostavlja. Kaj se je med njimi
pripetilo ? Nikaj — ili bar se nikaj ne
veli. Medtemtoga nije urodilo pismo /o lje 
nim rezultatom, ar su roditelji zaručnice
izjavili; da nemreju pristati na takovo réšenje* ar bi se tim čast i budučnost <fevojke un:štilo. Nigdo se nebi niti približil
devojki, koju je zaručnik vu oči zdavanja
(včnč&nja) ustavil. A kak pak razpitana
žena ? zapital je zaručnik. T o je kaj drugo
odgovorili su mu ; nesrečnih ženitbah ima
dosta, a to niti iz daleka nesramoti toliko
žene, koliko devojku, ako ju žaručnik o«
stavi Tak su nagovorili žaru nika, da se
vén a (zdava) i da taki zaišče razpitanje
tenitbe, a vu ženitbenom kontraktu vpeIjali su paragraf, da se obed ve stran javke
odriču eventualnih o d te ta b ili peneznib
potrebuvanjah, ako bi ikada med njimi
došlo do razpita. Kontrakt je bil podpi
san ; zaručnik dal se je zastupati po ove»
rovljenom i opunomočenom . zastupniku.
Medtemtoga je k vén Čanju (k zdavanju)
ipak moral dojti osobno. i on je došel sa
svedoki punktum ob opredeljenoj vuri vu
cirkvu: Tam je opet prvi put videl zaručniču posije dugog vremena. Niti prvlje
niti potlji zdavanja nisu govorili nikaj. Po
zdavanju i li su iz cirkve svaki svojim putem. Zaručnik, odnosno mladi tovaruš, išel je k svojemu liškalu, da zipočm e pravdu na razpitanje ženitbe, koja mu se čini
vrlo lehka. No tu vezda dobadja najCudnoviteši moment ovog romana : Mlada žena
odgovarja po svojem fiJkalu, da ona neprivoijuje na razstavu, kojoj neim a povoda
(zroka), več hoče da bude tovarušic* svoga
muža* — Konec ove (zanimive pravde očekuju s najvekšem radoznalošču vsi, ko*
jim je to znano.

Statistika pomora.
Englianske statističke novioe piša, da
se bi oj ljudib, koji >sako ljeto vuunraju,
zračunava na 33 milijuna, ter po tom od
pada na dau 9 1 .5 5 4 peršone, 3730 na je
dmi vuiu i 62 na vsaku miautu, Vsaki vudarec naš3g bila (žile) ozuačoje smrt jednoga öovéka. Proséöna doba l)ad8kog života

alpinske zemlje oblečene su snégom. — Dok
je pri nas novo hladno i zimsko vréme
započelo, javljaju iz čikaga da je ondi spo
dobna zima, samo jod vu vuogo strašnešem
obliku (formi) besnila več spočetka meseca
aprila. Vu južnoj Dacoti je od naglo nasta
le snčžoe vijavice i oluje zaglavilo je vnogo
ljudib i marhe. Šnelcug Pacifičke željeznice,
koji je stigel vu Kansas City, bil je obsipan
blatom i zevsema je omrzel. Putem ga je
vlovil deždj (blaten deždj], jeden od najredkeših pojavab. Ov pojav nastaje tak, da vo
dena vijavica (ploha) digne vu zrak pradinu
i blato ter njimi zameče predmete. Velike
kvare doprineslo je vrtine na delanju pri
Opet požar vu Beču.
svétski izložbi, gde je porulilo više stan;ah
Na sam vuzem po poldan pojavil se (8gradab) vu vrédnosti od 20 jezer dolarah.
je vu Beču po sedem dnevnom miru ogenj
na nabrčžju Ferencz Jožefa vu fltacunu
fabrikanta ambrelah J. Bardacha Vsa za(N ekaj z a k r a te k 'cas.
liha robe s pohištvom i drugimi predmeti
vu vrédnosti od 30.000 forinti je izgorelo.
i.
Hiža je takaj dosta skvarjena. Sumnja je,
da je i ov ogenj podmetnut.
Šalamonski sud.

iznosi 38 Ijetab. Fertalj ljudih na svétu vu*
mira pred sedmina ljetom, a polovica pred
17-om ljetom. Od 10 000 peršonah doživi
samo jedna peršona 100 I je t; od 500 per
lon dožvi jedna do 90, a od 100 jedna do
60 ljetah. Oženjeni ljudi živu duže od neoženjenih, zaradi krednoga življenja. I zani
manje je od velikoga upliva na čovOČji ž i
vot. Od 10000 peršonah, koje doiivu 70
Ijet, pripada ih 43 svečenstvu ili politiki,
40 gospodarstvu, 33 delavcom, 32 soldač*
tvu# 29 fiškaličtvu i inžinirstvu, 27 učitelj
stvu — a samo 24 doktorstvn.

Strahovite predsude.
Iz Belgrada o vumorstvo kaprola Kon*
štantinoviča javljaju sijedece : Vu mesta
SSmederovo dogodila se je sgoda, koja doka
zuje vu kak strahovitih se predsudah narod
jod ondi n&badja, Vu tamošnjoj tvrdjavi
(festungi) nahadjajučem se kanonirskom kaprolu Konštautinoviču Ilijašu senjalo se o*
petovaDo, da se izpod nekakve kule vu fe
stungi nahadja veliko blago. Da bi se to
blago moglo zdignnti, potrebno je poškro
piti, ono mesto s krvjum čovečjeg srca. De
ne li se onda č>večje srce nazad vu télo,
najde se ne samo to blago vu veliko) željeznoj flkrinji, nego i tlaši s čOdnovitom vo
dom, kojom treba samo mrtvo télo poškro
piti da mu se življenje povrne. Kaprol je
poveril svojo tajna jednomn kánonira, im e
nom Vasi Radulovič i, ter mu je ponudil
da naj bi se dal zaklali, da se tak krvjum
njegvoga srca zdigne blago. N> na vse pooude nije kanonir hotel na to pristati, ar ga
Ilijaš nije mogel osvedočtli vu moči čudnovite vode, koja bi mu povrnula življenje.
Na to se izjavil Híjad sam pripravnim, da
8e da zaklati, a Vašo je bil opet piipraveo,
da izpuni želju svog predpostavljenoga. Pred
dvemi tjedni vu nedelju v noči ob 11 vuri
oBtavili su obedva poUjuo fcstunga, ter su
pošli na ono tajno mesto. Ksprol je svojem
pajdašu još jeden put podpunoma izbrojil,
kaj vse ima vC'niti. Za tim si je legel ter
si je dal oštrim uoiem prerezati polmrake.
No a je sam za t«j posel nabrusil. Vašo je
obavil s voj posel zevsema po prepisu i na
potku, izvadil je Ilijašu srce ter je počel
kopati. Od noči do jutra kopal je Vašo
pied kulom nego zahraan, ieljeznu škrinju i
peneze nije mogel najti, ali i thšu s čudnovitom vodom za zbuditi svoga pajdaša nije
takaj našel. Trudeu i preplašen je omeglel
na mestu svojega čina. Pred iztražnim sud*
cem smederevskim pripovtdal je čin, kak je
ovdi napisani. Sr baki kormanj po dal je med
timtoga soldačku iztragu na lice mesta i da
la Raduloviča bititi vu temnicu (vu vuzo),
ar sumnja, da je on izmislil ovu piipovest,
ter hotomice s osvete (fantljivoati), zaklal
svog kaprola, koga se je bolel iö iti.

Sneg
Javili smo vrč, da je vsa severna Eu
rópa pokrita snögom, a da nisu za severom
zaostale ni južnefie zemlje dokazuju glasi iz
Gortine d’ Ampezzo, knji javljaju, da je na
vuzem onda opal meter visoki snég. Vu Pa«
rižu je takaj dosta snega. Sdnograd i vse

nje njegve Rege pripetilo, rekel je tužni Pe
ter kočiiu ;
Dragi prijatelj ! pazi der ovdi, in
znaš da se je ovdi i lani pripetila velika
nesreča.

m.

Modrovanje

deteta.

Kaj ne draga teca ov tvoj ovdi žkerlak
je coprenski ?
Pak zakaj bi bil coprenski ?
Zato, da gda god ti ideš k nam, onda
moj tatek na vök veli, da pak ide več k
nam ta stara copernica.
IV.
Iskrenost.
Kuharica: Ja več nemrem to terpeti
dalje, milostivua gospa. Ko0iš me na toliko
več šimfa, da sam prisiljena ostaviti ovu
hišo.
G ospa: A Čim te je opet zbantuval f
Kuharica: Oh — rekel mi je, da sam
j ) još žločesteŠa nego su oni gospa.

Pred jednoga sudea došel je zakonski
par (muž i žena), koji akoprem su več deset
Napisal:
Ijet vu hižnom zakonu živeli, ali bi se radi
Glád Ferencz.
vezda razpitati.
Jeli imate décu ? zapital je sodec.
Imamo, gospodin sudec 1
Kuliko?
Tri; dva deóke i jednu pucu ; i prav
sbog toga došli smo k njim na tužbu. Moja
žena rada bi si dvoje dcce sebe piidržala a
i ja bi rad sebi dvo]e dece pridržiti.
Jeli budete šteli s mojim sudom zado
Az ebéd. — Obed.
voljni biti ? zapital je nje sudec.
Ob, budemo gospodin sudec ! odgovorili
II.
su obedva.
(Dalje. — Tovšbb.)
No dobro je anda ; vi budete piičekali,
dok vam se četvrto dete narodi; onda dojde
— Za peöenkom su Štrakle donesli.
na vsakoga dvoje dece, ja pak budem onda
A pecsenye után rétest hoztak.
vre odredil, kak se bute s decom razdelili.
— Ötefek je jako rad imel štrukle,
Tovaruši biii su zadovoljni sudom i
sudec nije dugo vremena od njih nikaj č il. ali je malo jel iz uje, ar se je vre najel.
Pista nagyon szerette a rétest, de ke
Napokon za tri Jjeta zestal se je s mužom.

Horvatsko-magjarski razgovori.
Horvát-magyar beszélgetések.

veset evett belőle, mert már jói lakott.

No, kak stoji stvar ? zapital ga sodec.
— Zatem su sir pak sad deli na stol.
Azután sajtot meg gyümölcsét tettek az
Ab, gospodin sudec, od razpitan,! nem
asztalra.
re biti ni govora.
— Iz toga vre nije jel Stefek.
Još ne ?
Abból már nem evett Pista.
Još ne, gospodin sudec ; ar vezda več
— I mislil si je da »Vnogo ne jeő*.
imamo petero dece.
Eszébe jutott, hogy „Sokat ne egyél a
P et? „No onia pik čakajte još" ba
— Vnogo jelo naškodi 1
tri vel je sudec tovaruša.
II.
Koma Rega.
Kuma Rega nije bila s onom ljepom
krépostjum uadeljena, koja je poznata pod
imenom „srrpljivmst ovčice". — Siromašen
ti Peter I vsaki pat me zazebe vu srce, gda
se god zmislim, da kuliko krat je pokojna
žena Rega tebi hitita vu glavu Stubleka,
lonca ili raujglu vu berbet.
Ali se je pak i Bog njoj jenkrat smiluval, da se je kuma R^ga jeduč knedlina,
— koj se je vu požeraku zastavil — zagutla.
Ljepo su ju pospravili vu raku i od
peljali su »ju ua koli vu mesto vekivečnoga
mira — na grobje.
Ali oh nesreča 1 kola su se na jedoem
velikom kamenu tak jako stepla, da je ne
srečni knedlin iz Reginoga požeraka vnn
skočil, i sbog toga, kajti je Rega opet žive
la, opal je siromašni Peter vu prezkrajnu
žalost.
Za jedno Ijeto je opet ta, ka se pre
budila — vumrla. Peter njezin tovaruš je
vezda bolje zabil raku, i kad je tužni spre
vod došel do mesta gde se je laoi goristaja-

A sok étel megárt.
— Po vnogim jelű bi i rad pil Stefek.
A sok étel után inni is szeretett volna
Pista.
— Doma svi iz jedoog vrča pijejo
Otthon miudnyájan egy korsóból Isz
nak.
— Gospon plebanuš su vu kupicu vlejali vodu, tak sn pili.
A plébános úr pohárba öntötte a vizet,
úgy ivott.
— Ötefek je prosil gospons plebanuáa,
da i njemu nalejeju.
Pista kérte a plébános urat, hogy neki
is töltsenek.
— S dobrim tek'm je pil Ötefek iz lépe
kupice.
Jó izüen ivott Pista a szép pohárból.
— Na kraj obeda sn gospon plebanuš
črnu kavu pili.
Az ebéd végén a plébános úr fekete
kávét ivott.
— Od toga nije prosil Stefek.
Abból nem kért Pista.
— Drugda dalje.
Máskor tovább.

