


tói mentesítsen és ne foltozó munkát, ma 
Domborun egy piczit, holnap Perlakon még 
kisebbet.

Ebből a rövid vázlatból is kitűnik, hogy 
sok a baj és nagyon kevés az, ami történik. 
Muraközben nagyon sok derék hazafi s de
rék polgár lakik. Ugyan gondoljanak már 
erre a szegény népre és kövessenek el min
dent, hogy ezt a lassú, de biztos vagyoni 
dekadenciát meggátolják.

Felhívás a magyar emberiséghez.
Felszólalok, mint ember, és mint magyar.
Van egy pusztító vész. mely áldozatait 

könyörtelenül elragadja. Ez a tüdővész. A 
rettegett ragályok, az ázsiai kholera, a keleti 
pestis nem oltanak ki annyi emberéletet, 
mint a tüdövész. Amazok ellen védekezhe
tünk határzárokkal: ez itt táboroz közöltünk. 
És hazánk, a szép Magyarország, az erő
teljes magyar faj hazája, első sorban áll 
azon országok között a statistika Ítélete sze
rint, a hol a tüdővész legtöbb áldozatot 
követel.

Mindenkinek meg kell döbbeni erre a 
szóra, a kinek keblében emberi és hazafiui 
szív  dobog.

Évenkint százezernyi embernek, kenyér- 
kereső apának, családápoló anyának, remény- 
teljes ifjúnak a megmentéséről van szó a 
mi magyar hazánkban.

E magasztos czélnak elérésére alakult 
a mellbetegek sanatóriumát felállító egyesü- 
sület, melynek legmagasabb védnöke a mi 
koronás királyunk, a ki úgy szereti a ma
gyar nemzetet, a hogy a magyar nemzet 
szereti ötét.

Hogy ez emberbaráti ügyben én szóla
lok fel, arra engemet Isten iránti hála kötelez.

Évtizedek előtt, harmincz évnél és ré
gebben oly nagy fokú mellbajban szenved
tem, hogy soha egy uj tavaszt nem Ígér
hettem magamnak; az orvosi tudomány min
ded gyógyszerét kipróbálta rajtam, kétséges

Ha három ilyen forrongó vulkán egyszerre 
kitör, akkor borzasztó földrengés változtatja meg 
a levegőt. A szerkesztőség, a hol ezelőtt csöndesen 
szundikáltak a békés munkatársak délutánonként, 
most minden nap színhelye volt Olthelói jele
netnek. —

Egyik a másikra volt féltékeny, mindegyik 
elsőbbségi jogot igényelt a bájos művésznő szerel
mére és mindegyik fenyegetődzött, hogy ember
ölés lesz a dolog vége. Hát bizony, nem az lelt 
a vége.

Mert a szerelmes, vak lévén, nem látta meg 
a Don Juan kiadót, Fáklya Lázárt, a kire a Hir- 
kürl technikai előállilása volt bízva.

Ez a Fáklya hamvasztotta el egyszerre a 
szerkesztőség nagy szerelmét és a Hirktirt dicső
ségét is. Mert: és itt következik a »mert* — egy 
szép reggelen a Tyukodi Hirkürt gyászkeretben 
és külön kiadásban a következő szenzácziós jelen
téssel búcsúzott el az árnyékvilágtól:

• Búcsúszó.«
Mélyen szomorodott és felháborodott szívvel 

jelentjük a nagyérdemű közönségnek, hogy Báj 
völgyi Piroskát, társulatunk legtehetségtelenebb 
tfgját, Fáklya Lázár, lapunk haramiaszivü kindója 
tegnap Budapestre szöktette. Miután egy lap ki
adó nélkül nem adható ki, a Tyukodi Hirkürtöt 
ezennel beszüntetjük. A szerkesztőség.

Noé, ne tessék csodálkozni azon, ha most, 
mikor Tyúkod bölcsei uj lapot akarnak indítani 
az irodalom felvirágzására, határozatilag mondják 
ki azt, hogy az uj lapot csakis üres és feleséges 
családapa és hetven éven felüli munkatársak 
szerkeszthetik.

sikerrel. És ime most, késő aggkoromban, 
Isten kegyelméből épen, egészségben bírok 
a rám nehezült kötelességeknek megfelelni.

Minek köszönhetem én ezt?
Isten kegyelme után a jó levegőnek. 

Az tett újból emberré.
Teljes elismeréssel viseltetem az orvosi 

tudomány minden gyógyszerei és szérumai 
iránt, melyekkel a romboló népbetegséget 
leküzdeni időtlen idők óta törekszenek, de 
maguk az orvosok hangoztatják, hogy mind
azoknál hathatósabb az Istenadta tiszta lég, 
helyes táplálkozás s azon a szervezetet edző 
eljárások, melyekkel ma a sanatoriumokban 
gyógyítják a tüdőbetegeket.

Ezt az állást kívánja megadni a fel
állítandó sanatorium a szenvedő emberiség
nek Magyarországon.

Egy nagyszerű gyógyintézet emelendő 
fővárosunk legegészségesebb részén, a budai 
hegyek szélvédte völgyében, mely orvosi vé
lemény szerint a legszerencsésebb fekvéssel bir.

Ezen sanatorium felállításához szüksé
ges összeg előteremtésére szólítjuk fel nemes 
érzésű közönségünket.

Én magam, ki őseimtől nem örököltem 
nagy birtokot, kinek a szerencse nem osz
tott kincseket, ki folytonos munkám után 
élek: ezer koronával járulok a szent czél 
eléréséhez.

Bizton hiszem, hogy mindenki a kiben 
istenfélő, hazát szerető szív dobog, tehetsége 
szerint sorakozni fog az intézmény létre
hozóihoz.

Áldás reájuk !
Budapest, 1899. szeptember 12.

Dr. Jókai Mór.

Felhívás olvasóinkhoz

a „ P e t ő f i ~ H á z “
létesítése érdekében.

A nemzeti kegyelet, mely Petőfi Sán
dor dicsteljes halála 50-ik évfordulóján az 
országos ünneplésekben oly fényesen nyilat
kozott meg, most törekszik megmutatni mély 
és szilárd jellemét azáltal, hogy legnagyobb 
magyar költőnk nevének, ereklyéinek, művei' 
dicsőségének, eszméi világgá terjesztésének 
egy díszes csarnokot kíván emelni, díszéül 
a főváros- és az egész országnak: a »P e
tő  f i-H á z«-al.

Tudvalévő már igen tisztelt olvasóink 
előtt is, hogy a kormányzat, ép úgy mint a 
főváros, egyként sietett magáévá tenni a 
»Petőfi-Ház« eszméjét, mert a nemzeti élet 
e kiváló zászlóvivői azonnal átlátták, hogy 
ennek megvalósítása nem puszta kegyeleti 
tény, hanem a mily fennkölt, szintoly gya
korlati becsű kultúrpolitikai követelmény is, 
a nemzeti közművelődés erőteljes fejlesz
tésére.

P a n t h e o n t  emelni egy világhódító 
magyar költői alak és irodalmi eszméi pro
pagálására: ez a leggyőzelmesebb hóditó po
litika, mely csakis e l i s m e r é s t  é s  ba 
r á t o k a t  s z e r e z  nekünk az egész mű
velt Nyugaton, de gáncsot vagy ellenséges
kedést nem szülhet sehol.

Ehhez a kultúrpolitikához — a magyar 
kormány és Budapest székesfőváros után — 
hozzá csatlakozni a m a g y a r  n e m z e t i  
t á r s a d a l o m n a k  i s  elengedhetetlen er
kölcsi kötelessége.

Hisz Petőfi az ő fényes költői szelle

mének örökbecsű kincseivel a magyar nem
zet összeségét ajándékozta meg, illő hogy e 
nemzeti közkincsek és az ő kegyeletes em
lékezete, a magyar nemzet együltes áldozat- 
készségéből létesülő »P e t őf i-H á z«-bán lel
jenek ö r ö k  o t t h o n t !

Egy magyar szivü, bár még német ajku 
község hazafias vezérembere, a » P e t ő f i -  
Há z «  alapjához pénzadományával ekként 
járul: »A P e t ő f i - H á z  l é t e s í t é s é v e l  
a m a g y a r  n e m z e t  ö n m a g á t  be 
c s ü l i  me g ! «

Bár jól tudjuk mi, hogy a magyar tár
sadalom hazafias áldozatkészsége sok oldal
ról van igénybe véve, de számíthatunk ez
úttal is tisztelt olvasóinknak nemes ügyek 
iránt mindig megnyilatkozó áldozatkészsé
gére. Nem kívánjuk mi, hogy ki-kt erején 
felül áldozzon, de kérjük, hogy mindenki 
erejéhez mérten hozza meg ez alkalommal, 
ha mindjárt fillérekben is, igaz hazafiui ál
dozatát, hogy majd a » P e t ő  f i-H á z« alap
kőletételénél elmondhassuk: » Ép í t e t t e  az  
e g é s z  m a g y a r  nemzet !»

Mai nappal tehát rendszeresen bevezet
jük a gyűjtéseket a »Petőfi-Ház« javára oly- 
kép, hogy a befolyt hazafias pénzadományo
kat lapunkban nyilvános és névreszólóan 
nyugtáztuk és azokat minden hó végével a 
kezeléssel végleg megbízott »Pesti hazai első 
takarékpénztár«-hoz szolgáltatjuk be.

Ismételjük J ó k a i  Mór és B a r t ó k  
Lajosnak ez ügyben nem régen a magyar 
nemzethez intézett lelkes szózata e jellemző 
szavait: »Nem  egy-egy nagy erszény  
ezrei, hanem  ezrek fillérei seg ítsék fel
építeni a Petőfi-H ázat /«

Hazafias tisztelettel

A  sze rkesztő ség.

K Ü L Ö N F É L É K .
—  Kérelem. Lapunk f. hó 1-ével a XVI 

évfolyam utolsó negyedébe lépett; ez alka
lommal tisztelettel kérjük azon t. előfizetőin
ket, kiknek előfizetésük lejárt, azt megújí
tani, a kik pedig előfizetési díjjal hátra
lékban vannak, azt mielőbb beküldeni szí
veskedjenek, nehogy a lap szétküldésében 
fennakadás történjék. Tisztelettel

a kiadóhivatal.
— Gróf Festetics Jenő ur Ö Méltósága 

több havi Csáktornyán, újvári kastélyában 
való tartózkodása után, e hó 23-án kül
földre utazott.

Hivatalos látogatás. Szőcs Mihály 
zala-egerszegi csendőrszázados múlt hól4-én  
Stridón és 15-én Mura-Szerdahelyen meg
vizsgálta a csendőrőrsöket, melyeket rend
ben talált.

—  Eljegyzés. Stern Samu perlaki keres
kedő jegyet váltott Breslauer Róza kisasz- 
szonynyal Zágrábban.

—  Plébánosválasztás. A kőbányai plé- 
bánosi állásra egyhangúlag Hock János or
szággyűlési képviselőt, Dugovics Pál Csáktor
nyái ny. aljárásbiró sógorát választották meg.

—  Névmagyarosítás. Práger Izidor Csák
tornyái születésű bonyhádi izr. tanító, vala
mint Jakab, Anna és Erzsiké kiskorú gyer
mekei vezetéknevüket Patakira változtatták.

—  Halálozás. Szakonyi Ferencz csurgói 
ev. ref. főgymnaziumi tanuló, Szakonyi Zsig- 
mond mérnök, takarékpénztári igazgató uno
kája, a múlt hó 14-én hosszú szenvedés után 
Mura-Szombatban meghalt. Nyugodjék bé
kével !



o

Az első nyertes elsőről 3 dobásra 16-ot, az 
utolsó 9 babát dobott. Hárman 13-at, hár
man 11-et, hatan 10-et dobtak.

—  A »Orsz. Magy. Kertészeti Egyesület«
f. é. október hó 8-án (vasárnap) d. e. 11 
órakor saját helyiségeiben (Budapesten IV. 
kér., Koronaherczeg-utcza 16. sz.) tartja évi 
rendes közgyűlését. A ülés tárgyai: 1. El
nöki megnyitó. 2. Évi jelentés. 3. Az 1898. 
évi zárszámadás és vagyonmérleg. 4. Az 
1899. évi költségvetés. 5. A kisorsolt választ
mányi tagok helyeinek választás utján be
töltése. 6. Az elhalálozás miatt megüresedett 
alelnöki tisztség helyének választás utján 
betöltése. 7. Bejelentett indítványok. — Kelt 
Budapesten, 1899. szeptember 23-án. — Az 
egyesület elnöksége.

—  Duhajkodó suhancz. Habos János 
csehoveczi suhancz a múlt hó 14-én virá
gos jó hangulatban volt a szent-kereszti 
majorbeli kocsmában, s az ott levő Kalics 
Elek czimbalmossal mindenáron a nótáját 
akarta eljátszatni. Kalics vonakodott a fel
szólításnak eleget tenni, mire Habos oly in
dulatba jött, hogy a czimbalmost megütötte, 
s rajta súlyos sebet ejtett. Az esetnek foly
tatása lesz a perlaki kir. járásbíróságnál.

—  Szerencsétlenség. A Csáktornyái dsi- 
dás osztály egy közlegénye a kaszárnya 
szénapadlásáról feje tetejére esett s azonnal 
szörnyet halt. Temetése m. hó 27-én volt.

—  Aristoteles. Az ó-kor legnagyobb bölcse. 
Nagy Sándor nevelője. Mindaz, a mit irt, hat, mint 
egyetlen más iró müve sem. Mai világunk alap
jaiban ő a leghatalmasabb kődarab. Húsz száz 
év nem tudta tönkre tenni, nem tudta meghaladni 
az ő agyának logikáját. Az adatok, a miknek alap
ján ő bölcselkedett s felépítette világnézetét, meg
változtak, elavultak, de az építés módja ma is 
ugyanaz, a mivel ő élt. Az elmemüvek építői kö
zött nem akadt eddig, a ki hozzá hasonlatos lett 
volna. A cosmogoniának első mi velője ő. A csil
lagászat törvényeit a görögöknek ő magyarázta. 
A belső világ rajzának nincs igazabb képe, mint 
az ő ethikája. A költészettannak nincsenek örök 
igazságai azokon kívül, a miket ő megírt. Daczolt 
az ő poétikája minden idővel. A franczia klasszi
kái dráma az ő félreértett tanítására építette fel 
a hármasegység gondolatsértő tanát. S midőn Les
sing e bilincseket szétzúzta, megint csak Aristo- 
telesre hivatkozott, s ő rá építette a maga szaba
dabb felfogását. Aristoteles pályája az emberi szel
lem nagyságának s a nagy igazságok örökkévaló
ságának példája. Életé’ől és munkáiról eleven, 
vonzó és tanulságos képet nyújt a Nagy Képes 
Világtörténet 37. füzete. A tizenkét kötetes nagy 
munka szerkesztője Marczali Henrik, egyet, tanár, 
a görögökről szóló kötet szerzője dr. Gyomlay 
Gyula akadémikus. Egy kötet ára díszes félbőrkö- 
lésben 8 fr t; füzetenként is kapható 30 krajezár- 
jával. Megjelen minden héten egy füzet. Kapható 
a kiadóknál (Révai Testvérek, írod Int. Rt. Buda-

az első százat s folytatja a mérést tovább az ál
tal, hogy a talyigát tolja maga előtt. Minél gyor
sabban halad a gazda talyigájával előre, annál 
hamarább méri fel földjét. A földmérő talyigával 
való mérés oly egyszerű, hogy semmiféle különös 
ismeretetnem kíván. Ez a praktikus földmérőeszköz 
a Stadel-féle gazdasági gépgyárban Győrben kap- 
pató 18 frtért. Egy birtokosnál, községnél s na
gyobb gazdánál sem volna szabad hiányoznia. 
A gép szerkesztőségünkben is bármikor meg
tekinthető.

Vasúti menetrend a Csáktornyái állomásnál. (Érvényes
m á j u s  1 - t ő l  s z e p t e m b e r  3 0 - ig .)  a ) Déli vasu l É rkezik  K a 
nizsa. felől: d . u . 4 0 1  s z m v . ,  d .  u .  1 2  5 8  g y r s v . ,  e s t e  8 4 2  

v e g y v . , é j j e l  1 0 7  g y v . ,  r e g .  5 5 1 .  s z v .  —  Indu l PrAgerhof felé. 
d . u .  4  1 5  s z m v . ,  d. u . 1*01 g y r s v . ,  é j j e l  1 1 0  g y r s . ,  r e g g e l  

6  0 6  s z m v .  —  É rkezik  PrAgerhof fe lő l: r e g g e l  4  3 6  g y r s v . ,  

d . e .  1 0 5 0  s z m v . ,  d . u , 3 59 g y r s v . ,  e s t e  9  5 5  szmv. —  
Indu l K an izsa  fe lé : r e g g e l  4  39 g y r s v . ,  r e g g e l  5 * 6 2  v e g y v . ,  

d . e .  1 1 0 0  s z m v . ,  d . u . 4  0 2  g y r s v . ,  e s t e  1 0 .0 7  szmv. —  

b ) Magy. államvasut. É rke zik  K ia-Czellről: e s t e  9  4 2 ,  £ . -  

Egerszegről: r e g g e l  8  4 0 .  Indu l Kis-Czellre: r e g g e l  6 0 4 ,  

Z.-Egerszegre: d . u . 4  2 8 .  —  É rkezik  ZAgrAbból: d . e .  

1 0  55 é s  e s t e  9 3 0 .  Varazsdró l: r e g g e l  4 1 8 ,  r e g g e l  6  3 8 ,  

d. u . 1 2  50, d. u . 3  5 0 .  In d u l ZAgrAhba: r e g g e l  4 * 4 4  és d .  

u . 4  2 5 .  Varazsdra : d .  e .  1 1  4 4 ,  d . u . 1 2 0 ,  e s t e  1 0 1 7 .  

NovimArofba: r e g g e l  6  1 6 .

Sze rke sz tő i üzenetek:
Stridó. Rr. Kn. V. Nagyérdekü közleményét 

valamint levelező-lapját köszönettel vettük. A prak
tikus tanácsokat szőlőbirtokosaink nagy érdekkel 
fogják olvasni. Lapunknak a magyar, mint a hor- 
vát részében közölni lógjuk mielőbb.

Szelencze. Szí. Köszönöm a tudósítást és a 
lappéldányt. Alkalmilag felhasználjuk. Levelében 
érintett ügyről még semmi bizonyosat nem tudok.

Légrád. M. A legutóbbi levelében kórtet kül
döm. A másik ügyben akadályok vannak. Türelem.

Felelős szerkesztő:
M A R 6 I T A I  J Ó Z S E F

Kiadó és laptulajdonos:
FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR).



Vu Čakovcu, 1899. 1-ga oktobra. Broj 40.XVI. tečaj.

Sve pošiljke se tičuč zadržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 
me iRargitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.■fi ■

Izdateljstvo:

l^^^se^redplate î obznane na horva*8,(0m ■ magjarskom jeziku izlazeči družtveni, znanstveni i povučljivi list za puk

poSiljaju. Izlazi sv a k i tijeden jedenkrat i to: vu sv a k u  nedelju.

Predplatna cena je :
Na celo leto . . . . 4 frt 
Na pol lela . . . .  2 frt 
Na četvert leta . . .  1 frt

Pojedini broj; koštaju 10 kr

Obznane se poleg pogodbe 
i fal računaju.

Službeni glasnik: »Čakovačke ŠparKasse«, »Medjimurske Šparkasse«, »Šparkasse Okolice Čakovca«, i t. d.

Trsov nepriatelj.
. Tak se vidi, da trsje, koje je tak dob- 
roga roda počelo kazati, nije zadržalo 
svoje kazanje. Do početka augustuša samo 
se kazal nekakov rod. ali od sredine augus
tuša je tak, kak da zrne grozdov nebi se 
umnožavale, nego kak da bi v rastenju na- 
jédenput postale. Koj takvoga zaostanjenoga 
grozda vu ruke prime i podehue na njim 
poznal bude plesnivu, zboboljonu duhu.

Bormeš takovi grozdi falingu imaju, 
jer je on beteg, kojega su naši stari za niclj- 
natost zvali; denes se táj beteg meljnorosa 
zove. Ova meljnorosa po jedni i drugi strani, 
gde ljudi nesu se s njom starali, je vnogo 
kvara včinila, jer vu najviše slučajov je na 
takve trse došla, kője su pune bile s lepimi 
grozdi. Z takvoga ploda zatem nebude vno
go vina, pak kaj ipak bude, ono bormeš 
bude jako slabo i hudo i komaj bude do- 
čekalo proluletje, jer tak dugo zasigurno se 
spokvari.

Koj ovu nevolju trsov samo vezda ze- 
me v pamet, on ovo leto več drugo nemre 
včiniti, nego da pod branjem zdrave grozde 
vun zbere i van zpreša, ne da bi se 
pomešala juha ovih grozdov s juhom hudih 
grozdov, pak onda bi i ono malo dobro 
vino pod kvar došlo. V dojdučem Ijetu onda 
se treba suprot staviti ovi nevolji, nju zapré- 
čiti, da v nijedni zrni kvar nebude. Za ov 
posel preporučam mojim štovanim čitateljem 
sledeče zapametiti si?

Meljnorosa se več na koncu majuša,

Z A B A V A

Dečec i pudel (rudasti pes).
»Otvori se ti mala škatula!« — govo

ril je Jožek, mali sinčič bogatoga trgovca u 
Parizu, »Otvori se!« — i tim je otvoril svo
jega crveno lakiranoga Sparavca, te je iz 
njega uzel dva novčiča. 1 to je on učinil svaki 
dan. —

Njegovi roditelji su stanovali u liepoj 
kuči blizu novoga mosta. Na tom mostu je 
več više godinah sedel na svom miestu je- 
dan sliepac, te je mimo prolazeče prosil al- 
muštvo. Jedan črni pudel dopelal ga je na 
žnorici svaki dan na poznato miesto, i kada 
se je sel prosjak, vzel mu je pudel pazlivo 
kapu iz glave i držal ju u ustih, obrnjen k 
prolazečim. Pudelove svietle oči kak zviezde 
prijazno su za svoga sliepoga gospodara 
mimo iduče ljude prosile za mali dar, a tko 
ga je ovak tu videl, svaki mu je nekaj u 
kapu hitil.

1 Jožek je bil uviek med prvem i. koj 
je sliepčevu glasnu, a pudelovu niemu mol- 
bu uslišal. Na hitro su se med Jožekom i 
sliepčevem pudelu porodili — prijatelj

ih poleg lepoga protuletnoga vremena još 
raneše kaže. Ali onda još vu tak mali meri, 
da človečje oko to jako niti ne zeme v pa
met. Z počelka samo po drobnih okah se 
nalazi, gde gde po nekoji zrni grozdov, koja 
su takva, kak da bi ju što s nekvim siv
kastim putnim prahom posipal. Još vezda je 
nesreča mala ali več nevarna jer zotoga 
bude ona velika falinga, koja se na početku 
augustuša, dakle posle želve kaže. V oni 
dobi su zrni grozdov živi i čeka smoka 
grozdov. Ova goba se jako pova i tletno 
odrast* pak i zalo zrokuje velikoga kvara. 
Zrn grozdov poleg ove gobe več v dobi ze
leni posivi, rancana bude i doli skapa; ako 
pak zrn je več odraščeni, onda odzgora 
poči, tak, da se iz nutra i kuščiea vidi. 
Takvo razpočeno oko dakako do nikaj za- 
gnjili; — ako pak melorosuata zrna ne 
sprhni, nego zvuna cela ostane, onda ona 
z nutra trpi, jer goba zceca z nje mokrinu, 
kaj pak ostane mokrine, nebude tak sladka 
i dobra, da bi z nje dobro vino moglo biti. 
Melorosa s grozdom ban tuje i trsovo listje 
i sve zelene vehe i po ovih se vidi, kak 
dabi nju s bobotjenom grdoin meloni posi
pali. Ako z šibe takvoga melorosnatoga ileka 
zbrišemo, pod njim vekšu barnastu pik nju naj
demo. Takvo pikasto šibje nesmemo posaditi, 
jer nije dosta zrelo, pak onda iz nje odra
ščeni trs bi i betežen bil.

Ako melorosa kasno poišče grozda, na- 
primer na početku septembra, ili pak ako 
grozdi najedenput počeju se zorili na primer 
na koncu augustuša, onda njim več malo

ski odnošaji. Jožek je svojemu crnomu lju
bimcu donesel više krat kost, koja je od 
obeda ostala, a ovu je pes svaki krat pod 
kaput svoga gospodara spravil, te si ju je 
tekar na večer, kad su obodva most osta- 
vili, sobom domov ponesel i za večerju 
pojel.

Dobročudnoga Jožeka, sina bogatih ro- 
diteljah. kojega su ruke višekrat kroz dan 
svašta dobra pune bile, je ovo pudelovo su 
zdržavanje žalostilo, jer i on je znal, kak 
je ugodno jesti, kad je netko gladan. On je 
anda mislil na to, kak bi mogel pudela u 
njegovom poslu izmieniti, te mu tim priliku 
dati, da bi ono jelo, koje mu je donašal, 
pes mogel onde odmah, još toplo pojesti.

Frobal je anda na ov način. Dok je 
jednom rukom mastnu kost pudelu pružal, 
pokušal je drugom za kapum posegnuti, 
koju je ov u ustih držal i u koju su pro- 
lazeči milostinju hitali. Ali vierni pes je tu 
uslugu zlo razmel, pak je Jožeku ne samo 
zube pokazal, nego su i njegove blatne tace 
na Jožekovoj ruki i na kaputu ostavile svoja 
znamenja. Dobri dečec medjutim, poslie svog 
prvog z'o uspielog pokuša od svoje namere 
nije odustal, — več je to ponavljal

more škoditi goba, jer zrno, koje se zoriti 
počne, melorosu tak hiti iz sebe doli i celo 
ostane.

Dakle vezda znamo, kaj je melorosa, kaj 
ju zrokuje, pogledajmo i njezino vračtvo, 
jer na sreču našu ov beteg se more vračih. Ovo 
vračtvo pak nikaj drugo nije, nego smrdljivi ka
men, tojest žveplo. Ali to žveplo ne zememo 
v tak velikih komadov kak k einšlageranju 
lagvah, nego vu finim prahu, koj se smrd
ljivi kameni evét ili žveplini evét zove. To 
nije ztučeno žveplo, nego to tak dobiju, kad 
z svakojačkih metalov željezo, kútra cvreju, 
kad žveplen sopot se po rorah sposede kak 
fini prah, odkut onda kak žveplinoga cvéla 
skup pometeju.

S ovim cvétom treba na koncu majuša 
trsje posipati, dakle onda, kad mladje je 
na peden dugó. Ovo posipanje se najbolje 
more s za ov posel napravljenom posipani- 
cem načinih, koj jeden forint košta. S ovum 
meštrijum posipamo sve zelene dele trsa, 
da onda, kad vu veliki vručini poče se prah 
sopotili, sopot —• bude mogel vmorili
sve gobe melorose. Jer ako tak na koncu 
majuša prvič i okolo Ivana krstilela (24-oga 
juniuša) opet žveplimo. onda nam se grozdji 
tak očistiju od melorose, da na koncu au
gustuša se komaj najde melorosnati grozd.

Ovo žveplenje nesmemo v dojdučoj leti 
zanemariti, jer moremo pripravljeni biti, da 
melorosa nas več i v dojdučem letu pohodi. 
Koj to zanemari, on more biti pripravljen, 
da mu plod za nikaj zajde. Koj prvo žvep
lenje zanemari, on more i v augustušu žve-

lak dugo, — dok mu je pudel dopustil, — 
da ruku svoju metne na kapu; poslie mu 
je dopustil, da od prolazečih dohičene nov
čiče digne i sliepcu preda, a konačno — o 
veselja! prepustil mu je i kapu, ali dok je 
svoju dobljenu kost glodal, bistrim okom je 
ipak na svako gibanje svojega mladoga pri
jatelja pazil, makar da su bili prijatelji. Evo. 
ovak daleko je moči istu protistavljajuču se 
živinu dopeljati, ako svoju nepopustljivost 
blagim postupanjem sparimo.

Jožek je anda sad imal to veselje, da je 
svojega črnoga prijatelja od sad svaki dan 
mogel videti obeduvati, a on sam je medjutim, 
svojim prijaznim posmieškom na ustnicah 
sliepčivu kapu držal. Sad je svaki još više 
u nju hitil nego onda, kad ju je niemi pes 
držal, jer psu je več svaki bil naučen, ali 
dečec sad, to je bilo nekaj novoga, — a 
novo privlači.

Roditelji su kroz to u dietetu videli 
dvostruko milosrdno srdce, pak ga nisu bu- 
nili u vršenju njegovog dvostrukog milo-
srdja.

Most, na kojem se je to sbivalo, je 
zdrčišče svili prosjakah onoga fertala vara
la. I nevalani podivljeni dečki, koji su pro-



pliti, ali onda več nebude tak hasnilo, pak 
se more dogoditi, da zmed razsipanoga žvep
la nekaj na grozdih ostane i tak vu vino 
more zajti, od česa onda posle zavrenja ne- 
vugodno šlaprtkogu teka dobi. Ako bi se to 
pripetilo, onda druge pomoči nega, nego da 
se takvo vino višekrat (2— 3 put) pretoči i 
med pretakanjum pusti z luftati, nakaj tak
vo vino zgubi zločestu duhu. Dakak ali 
takvo vino nigdar nebude staro dobro vino; 
pak ne, zato, ar da bi žveplo pokvarilo, 
nego zato, jer vékán i del jakosti jej goba 
melorosna vun potegnula. A z nesladkog 
grozdja nemre biti dobro vino.

Zato naj bude dobra példa letošnja, 
pak ju naj svaki gorični gazda rado prime; 
gdo rano i vu vremenu žvepli, on bude 
imel dobro vino. Koj samo sreču čeka, ne
bude imel dobro vino.

Pak kaj je naš život vreden bez kaple 
vina? To več zdravje i dobra volja želi.

Majczen Ferencz.

Iz povesti Magjarske.
Dalje.

Miksa (1564 -1576).
Miksa, kak je na tronuš stupil, se je 

počel pogajati sa Žigmondom. Ali ovi dva 
su se nikak ni mogli sjediniti, zato se je 
tak na jedni, kak na drugi stranki pak za- 
počelo harcuvanje.

Još pred ratom, taki kak je Miksa na 
tronuš stupil, je došel turski poslanik sa 
rečmi sultana, da je i on žalosten zvrhu 
smrti Ferdinanda i sa jednim je osegural 
Miksu, da je Suleiman sultan pripraven mir 
držati i na dalje, ako ga Miksa ne pretrgne. 
Zbog toga se je sada Miksa bojal, da jeli ne 
bude to sultan za pretrgnenje mira zel, ako 
se on sa Žigmondom vojuje, zato je posla
nika poslal vu Konstantinápoly, a sa Žig
mondom pak se je opet počel pogajati.

Ali turk je još pri je zeznal harcuvanje 
med Miksom i Žigmondom, zato je 1566-ga 
pomoč poslal Szapolyai-u. a sam pak je sa 
velikom vojskom i sa 300 štukima došel vu 
orsag, gde se je pri Zimony-u sa Szapolyai- 
om sretal, kam je ov bil pred njega došel, 
da se mu pokloni. Od ovud je sultan proti 
Egru hotel iti, ali je još pri je počul, da je

lazečim neizmerno dosadni, dohadjaju lam. 
Pošto je dakle sliepi siromak češče i više 
od prolazečih almuštva dobil, nego oni ne- 
valjanci i Ijenjaki, to su oni više krat po
kušali iz sliepčeve kape si jedan diel vkrasti 
ali su svaki krat psu bili toli čvrsto odbi
jem, da su konačno od toga od usta ti mo
rali; ali zato su se mcdjusobom dogovorili, 
da mu se hoče osvetiti. Kad pak su još i 
uzko prijateljstvo dečeca s njihovim nepri- 
ateljem videli, onda je srditost u njih još 
bolje uzkipela. Anda se dogovore, da hoče 
psa uništiti, i na skoro je bil njihov plan zrel. 
Kada jednoč n i j e Jožeka polag bilo, a njegov 
črni kundrasti prijatelj je kak navadno vi
soko dignutom glavom i iskrečimi se oči 
svoga gospodara kapu u lampah držal, pri- 
bližili su se ona tri nevalanea, koji su se na 
njegovu propast več prije dogovorili bili. Svaki 
je nosil punu šaku suhoga pieska, kojega 
su na jedno znamenje svi trojica u istom 
hipu hitili siromaškomu psu u oči. On je 
počel kihati, skrnjevčati. moral je dapače i 
kapu na meko vrieme iz ustah spustiti, po
grabil ju je, ali odmah opet, metnul ju je u 
krilo svoga gospodara i tam ju je skril. Ba- 
dava se je sirornaški pes trudil struganjem

O S

Zrínyi Miklós, zapovednik Szigetvara, jednu 
tursku vojsku širom raztiral, zato se je proti 
Szigetvári! odpravil.

Szigetvára, kak smo več rekli, je Zrínyi 
Miklós branil. Zrínyi je radje bil pripravljen 
na smrt, kak da prek da grada. Mohamed, 
sultanov vezir, mu je višeput célú Hrvatsku 
obečuval, da prek da grada, — ali on je 
niti čuti ni hotel nikaj od toga. Na zadnje, 
kad je več sve zgorelo vu ruševinah stalo, 
samo turen je još celi bil i kad je Zrínyi 
videl, da grada braniti duže ne more, se je 
oblekel vu sviluu opravu, kam je poleg kiju- 
čov sto zlatih del, da nebude mrgotal, gdo ga 
bude po smrti našel, zatem pak je vojake na 
sred dvora sabral, njim ognjeni govor držal 
i sa jednim je on njim, a oni pak su nje
mu dali prisegu, da jeden drugoga do smrti 
ne ostaviju. Zatem je Zrínyi dal odprti vrata, 
med odprtimi vrati je na turke strelil sa 
štukom, vu ovim dimu se je sa svojom ma
lom vojskom na turke hilil i ovak se je za- 
počel kratki, ali besni boj. Kad se je razpr
šil dim, več je Zrínyi više ranah imel i 
ovak pol mrtev se je doli srušil, odkud su 
ga onda turki pred velikoga vezira nesli, 
gde su mu glavu odsekli, koju su Salm 
grofu poslali, a télo pak su mu pokopali. 
Kak Zrínyi, tak su i svi njegovi vojaki ju- 
načko vumrali tak, da je turk samo prek 
njihovih mrtvih telah mogel dojti vu grad, 
pred kojem je 20 jezer turkov opalo.

Suleiman nije doživel predoblenje Szi
getvara. Tri dni pred tem je vumral, ali 
njegovu smrt je veliki vezir zatajil pred 
turki, jer bi ovi volju zgubili duže se har- 
cuvati, samo gda je Szigetvar predobleni 
bil, onda je dal to vun vezir, a télo sulta
novo pak su vu Kostantinapoly odpeljali, 
sa kojim se je i céla turska vojska poteg
nula z Magjarske. Za Sulejmanom je Selim 
postal sultan, gdo je mirneše narave bil i 
sa kojim je Miksa mir sklopil tak, da mu 
bude 30 jezer zlatih platil na Ijeto i da 
Miksa i Žigmond svaki onu stran orsaga 
obdrži, koju ima vezda vu rukah.

1570-ga je Miksa sa Szapolyai Žigmon
dom tajno takvu pogodbu sklopil, da se ov 
od kraljevskog naziva odpove i da turka sa 
kialjom jednako za nepriatelja drži, zato 
dobi jednu z med sestrah kraljevih i ako bi

capah preko glave i preko v uh pieska iz 
očih van spraviti; zločesti nevaljanci su i 
tučeno steklo med piesak zmešali. Njegov 

(nevoljni sliepi gospodar nije znal, kaj to 
njegovo skamuskanje i njegov nemir zna- 
menuje, niti prošnje niti grožnje nisu ga 
več mogle pripraviti, da svoju službu dalje 
obavlja. Konačno je sliepec moral űzeti u 
ruke svoju žnoru, te se je pustil po psu do
mov odpeljati.

Jožek se je onog popoldana, kad se je 
ovo dogodilo, svojimi roditelji nekam bil 
odpelal, te o tom nije nikaj znal. Ranije kak 
navadno je išel drugog dana svoje štičenike 
pogledali, ali ih na navadnom njihovem 
miestu još nije našel i danas su oni dugo 
izostali; teda negda je zapazi, gde idu uli- 
com prama mostu, ali tak nenavadno pola- 
gano, da se je Jožek u sebi čudil.

Pudel, koj je inače uviek živahno i 
veselo pred sliepcem skakal, da ga ov često 
niti slediti nije mogel, danas se je pomalo 
vlekel, spustil je glavu k zemlji te je paz- 
livo povohal svako niiesto, kam je tacom 
stupil. Kad ih je Jožek iz daleka spazil, bie- 
žal im je naproti, on je mislil, da ga bu 
pes več iz daleka, kak drugda, prepoznal;

ga turk od vladarstva doli del, onda na 
mesto toga dobi Oppeln i Ratibor knežie. 
Ako bi Szapolyai prež odvetka vumrl, slo- 
bodno zebrani vladar mora pripoznati vlast 
kralja.

To sve je tajno bilo, ali je zato ipak 
turk zeznal i Szapolyai se nebi mogel vug- 
nuti boja sa turkom, ako ga od toga ne os- 
lobodi smrt 1571-ga. — Erdeljski vladar 
je Báthory István postal.

Med tem su se muži vu Hrvatskoj po- 
bunili zbog velikih terhov, ali nje je ban 
širom raztiral i tak je mir nastal med muži; 
ali turk je pak počel haračiti i tijam do 
Györ-a je došel. — 1574-gaje Selim sultan 
vumral; za njim je Murád postal sultan, sa 
kim je Miksa na 8 Ijet mir sklopil.

Vu Poljskim se je po smrti poljskoga 
kralja upraznilo prestolje, zato su jedni Mik
su, a drugi pak Báthory-a hoteli za kralji. 
Jer pak dva nisu mogli bili kralji, zato se 
je več skorom započel boj, kad je Miksa 
1576. na hitrom vumrl. On je još više pos
lušal na nemške navučnike, kak Ferdinand.

(Dalje sledi.) Loparits.

KAJ JE N0V0GA?

— Prosimo naše poštuvane pred - 
p lu tn ike , na j nam  vu zadjim  fertalju 
predplatne zaosta tke  čim  predipošleju  
i predplate ponovi ju.

„ R n k ő r m y  m a r š .

Več je skorom tomu sto godinah, da je 
jeden pesmar načinil »Rákóczy« marša z 
pesme stare Rákóczyenske i od onda je ovaj 
marš po celim svetu najglasoviteši i najlepši 
marš postal. Zmed maršov svakojačkih na- 
rodah nijeden marš niti na trag nemre stu- 
piti našemu Rákócziju. Još i vu vremenu 
mira vužge soldate. A toga se moči bilo 
osvedočiti na manőverű, koj je okolo Seges- 
vara bil. Od Segesvara na jedno par vur 
dalko po jedni dniki su maširali domobranci. 
Od vnogo deždja, blata, vetra su se več ko
maj vlekli. Na jedenput zapuhne banda * Rá
kóczy «-ja i eto, oni soldati, koji su se do 
vezda več skorom od truda skup zrušili, na

ali ov je bil odviše zabavljen iskanjem puta 
tak, da ga je stoprv opazil, kad je več bli
zu njih pošel. Sad digne glavu pes i ponjuši 
za Jožekom, ali jaj, kak su sada njegove 
oči izgledale, koje su prije bile čiste i svietle 
kak dvie zvézde. Sad su bile črlene, užga- 
ne i mutne, skoro ne za prepoznati.

»A kaj se je  vašemu pudelu dogodilo?« 
— zapita Jožek sliepca — »Njegove oči su 
zgubljene!«

»Anda to je?« — odgovori med su- 
zami sliepec. — »Zato anda tak polagano 
ide? — Ja sam si odmah mislil, da mu se 
je nekaj moralo dogoditi. Oh siromaškog 
mene, sad dvostruko sliepoga! — Moj Karo! 
Moj verni Karo! Kaj ti se je pripetilo?« 
Ovak je sliepec jadikoval, a pes se jé na 
njega pritisnul i skamuskal, Jožek pak pia- 
kai. Ona tri nevaljenca su u to vrieme pos- 
tranče stala, te su se smejala. Jožek u svo- 
joj nedužnosti nije niti iz daleka mislil, da 
bi oni toj nesreči uzrokom bili, pak stoga 
posve zaufano pristupi k njim pitajuči nje, 
jeli nebi mozbit oni znali, kaj se je sliep- 
čevim pudelom dogodilo i tko mu je kaj 
učinil. Oni su mu na pitanje zagonetne od
govore dali, te su odbiežali.



ove glase, kak da bi vezda došli z tople sobe 
počinjeni, su išli proti nepriatelju s lakvorn 
šilom, bez svake zapovedi, da su je njivi 
zapovedniki komaj-komaj potišili.

N e s r e č e .

V hajduvármgjinskoj Földes zvanoj ob
čini je jeden gazda hotel podreti na dvoru 
stoječu birkinsku štalu. Med raztepanjem je 
s najvekšom nepazljivostjom delal sam gaz
da s dvemi težaki. On sam je na krovu 
delal, a težaki su pak stene kopali, koje su 
2 blata bile napravljene. Najedenput se sa
mo cela zidina s velikom šilom skupa zru
šila. Gazda je dalko ötletei z krova, ali zvan 
toga da se pobil, drugo niše s njim dogo
dilo; nego težake su mrtve potegnuli vun 
spod ruševine.

V abauj-tornavármegjinskoj Kisbér zva
noj občini je ravno tak smrtna nesreča dos- 
tigla najprvoga gazdu občine. Mala kčerka 
se igrala po dvoru i med igrum njoj je ci
pel v zdenec opal. Nato je plačuč išla svo- 
mu otcu, da mu se prituži. V zdencu nije 
bilo vode, na dnu je močvarno bilo. Gazdov 
mali sin se odmah ponudil, da bude doli 
odišel v zdenec. Oteč ga je po jednoj vuži 
pustil doli, ali komaj je dečec došel doli, 
mu je zlo postalo, i odmah su ga gori po
tegnuli na zrak. Oteč se noruval s svojim 
sinom, da nema sigurnost. On sam se nato 
spustil doli v zdenec i počel je — iskati 
cipela. Ali od otrovno (gittnog) — sopota 
(kojeg se po takvih močvarnih mestah oso
bito puno nalazi) ga je medlovica pograbila 
i zrušil se v močvarnu grabu. Na vure du
gó se mučil tam. Na pomoč su mu s vi iz 
sela došli, ali se nišči ni ufal v zdenec spus
titi. Nazadnje su špricalku donesli i vun po
tegnuli z zdenca zločestoga zraka. Ali dok- 
lam bi zgotovili to delo, — siromak člo
vek je vumrl.

L a m p a š .

S lampašom su več vnogi ljudi nes
rečni postali. Tak se dogodilo v zemplén- 
varmegjinskoj Világos zvanoj občini, da go

reči lampaš je odmah tri človečje živote 
skončal i dvojih gazdov imanje na pepel pos
tavil. Pri jednim trgovcu se v sobi prehitiI 
goreči lampaš; tlačno se v sobi odmah zaž
galo, i vužgala se žena i dvoja deca, koja 
su v sobi bila. Doklam je pomoč došla, več 
je cela hiža v jednim plamnu stala, za
tem pak se i poleg stoječa susedova hiža 
zažgala. Braniti nikaj nije moči bilo. Zgo
rela je žena, njezina odraščena kči i mali 
sin, zgorel je celi štacun, magazin s robom 
i dve hiže.

D š t e .
Vnogi roditelji imaju to zločestu navadu,da 

svomu detetu, budi ono malo ili veliko, od 
svega mu daju, budi ono jestvina ili pitvina. 
Još za jestvinu nije tak strogo, ali bolje za 
pitvinu. Ni samo da roditelji vživaju vino, 
žganicu, nego i svoje dete navučavaju rano 
na pitvinu. Z takvog deteta onda jako jako 
redko bude postal kakov človek. Osobito 
žganica, koja pak ni samo odraščenomu ne
go prem detetu škodi jako, jer vništi dele 
na dušu i télo. Tak se v Nagyváradu, kak 
nam pišeju odonut, nesreča dogodila s jed
nim detetom, komu su pak roditelji svako- 
jačku pitvinu davali a osobito žganicu. To 
je velika nemarljivost od stareših i žalostno 
za nje. — Dete je mali privčila na žganicu i 
svigdar, gda se je plakalo, ga je s njom vti- 
šila. Ove dane je jedna lakva flaša došla v 
ruku deteta, v kojoj nedržiju žganicu. Z 
tlaše je onda i dete dobro pilo, od česa je 
i zatem med strašnemi mukami vrnilo, jer 
vu flaši je karból bil.

1 4 0  fjet s ta r .
Bezdvojno je istina, da v denešnjim 

vrémenu je najstareši on človek, koj je ove 
dane preminul v Charkovv (Čarkov) zvanim 
ruskim varašu. V Charkow zvanim varašu 
se rodil, kad je taj isti varaš još malo mesto 
bilo i doživel je vreme, da vezda 200 jezer 
Stanovnikov broji. Preminuči čuduovati člo
vek je 100 Ijet hodil na sejam u Toraino 
Po ovih sejmah zvekšinum pod vedrinum 
je spaval. Triput se ženil, dvaput je dosti-

Kad je slipec sa svojim pudelom do
šel na navadno miesto na mostu, vzel je 
pudel i sad sliepcu kapu iz glave, te ju je 
u ustih pred sobom držal, ali posve na dru- 
gu stran obrnjen, a ne na onu, kud su ljudi 
prolazili, Jožek ga je u pravu pozituru na
ravnal tak, da ga je svaki mimo iduči mo
gel lahko opaziti. Jožek je sad tu stal i pa
zil, dok mu je bilo moguče, da nitko iz ka
pe nikaj van nevzerne, a kad pak je moral 
oditi, došuljali su se ona trojica nevaljancah, 
te su novčič po novčiču iz kape krali. Oni 
su za sad bili ravnič ti zločinom posve za
dovoljni, jer danas je njim samo bilo pred 
očima to, da im je sretno za rukom pošlo 
odstraniti pazitelja tak, da su oni mogli iz 
sliepčeve kape bez zapreke krasti! medjutim 
pod stare dane kad se budu siečali toga 
svoga gadnog čina, peči če je na saviesti, 
kak danas piesak oči Karove.

Još nekoliko dni su se sliepec sa svo
jim psom dovlekli težkom mukom do mosta; 
tretji dan pak je pes prije nego je bil na
vaden metnul kapu na glavu svoga gospo- 
dara, te je skamuskajuč porinul svoju glavu 
u njegovo krilo. Jožek, koj je uviek bil u brigi 
za svoje štičenike, je to iz obloka svoje kuče 
opazil, te je svoje roditelje zaprosil, da bi 
mu danas dopustili, da on sam slepca dimo 
odpelja, jer mu se čini, da to pes nije moguči. 
Dobri roditelji su Jožeku to dopustili, dapače 
su žnjim i poslali jednoga svoga domačeg

slugu, koj je, sliepca za ruku vodeč domov 
odpelal, dočim je Jožek svojega kundrastoga 
črnoga prijatelja na žnorici vodil.

Drugo jutro se je sliepcc čudil nad tim. 
da njegov Karo ovak neobično dugo spava 
danas, te pričme okolo sebe rukami pitati, 
dok ga je našel gde leži, ali — zdenoga, 
mrzloga, mrtvoga. —

Nesretni stari sliepec, kak bi ti sad bil 
posve zaostavljen i bez pomoči! — Ali Bog 
ti je svoga angela na batrivosl poslal. Jožek 
je svaki dan s jednim slugom došel k sliep- 
cu i sluga je svaki krat nosil u košarici 
jestvine i tlašicu staroga vina za okriepu.

Medjutim je dobri Jožek mogel samo 
nekoje kratko vrieme ovo dielo ljuba vi či- 
niti, jer je Bog siromaka sliepca na skoro 
iz mukotrpnog života pozval k sebi, gde se 
više nije trebal za nikaj skrbeti niti mučiti.

Guska je guska.
Gospon: (dočim stupi u kuhinju) »Ovde 

smrdi po zgorelim, da se nebi guska u peči 
posmodila?«

Gospa: »Nije, nego ja sam došla opra- 
vom svojom malo preblizu ognja!«

Gospon: (iz kuhinje odhadjajuč i mr- 
mlajuč) »No, tak sam ipak pravo imal.« —

E m .  K o /ln y .

gel sreberoe gosti i triput je dovec postal- 
Zadnjih osem Ijet je slepi bil, ali pod jednim 
se ufal, da bude dostigel 1901. godinu.

D i n  um it.

V Lúgos zvanim varašu je jeden Cárán 
János zvani dečko halasil po Temes zvani 
réki; na jedenput mu v pamet dojde, da na 
pčldu halaskih lolvajov i on si priskrbi di
namita i da bude mogel više ribah si vloviti 
stem. Negder je i vkral dosta velikoga pat- 
rona, i tak nesrečno je baratuval s njim. 
da se mu je još v ruki sprožil, ter celo lice 
mu zrazlrgal, oči \un spustil i obedve ruke 
vun vtrgel, na kaj je odmah mrtev postal.

X p  o r e t i  tn iiiin n i,

V našoj domovini je zadnji.* dva me
sece više, nego 8 jezer 91 ognjenih kvarov 
bilo i zgorela dogovanja v ceni su 23 mil
lióin Tomu velikemu kvaril još dohaja, da 
najvekšni del od teh millionov nije bilo 
sekorelano.

S  t u r i  r e p  ru t,

V Kassa zvanim varašu se jeden 70 
Ijet star človek postavi na vizitu i ponudja- 
val se za soldata. Prezeš ovih se dobro 
smejal, ali starec je fletno pripovedni, da 
od 19. Ijeta je v svakim taboru bil 56.-oga 
Ijeta i 66,-oga. takajše 78-oga bi i v Bosniu 
zašel, ali med mašeranjein je jako betežen 
postal. Ali vezda se dobni čuti, pak nega 
onoga dvadeset Ijet staroga mladiča, s kojim 
on nebi se išel vtekavat, a od kugle pak 
se ravno niši neboji. Slaromu človeku su 
zabadavo razlagali, da od 36 Ijet stareši člo
vek nije potreben za soldata, nazadnje su 
ga morali dali vun odlirati i dimo sprevo
dih. Samo vezda se znašlo, zakaj se stari 
človek tak jako ponudaval za soldata. Ne
kaj zločestoga je včinil doma. pak ga zato 
žena koja ga je navek nadvladala stirala s 
hiže; stari se nije utal nazaj dimo ili. 
boječ se, da ga žena pogladi malo po hrbtu.

K r u h ,

Od izlazka kruhodelanja neznamo nikaj 
sigurnoga, samo tuliko znamo, da najprije 
su ječmena hasnuvali za kruh. Stari Židovi 
su v ničnim melinu semleli zrnje, ko|e po
leg zakona Mojzešovoga nisu smeli zafantiti. 
Zidovi su spočetka prež kvasa delali i v 
formi mlincov su pekli, koje onda nije trc- 
balo rezali, nego samo na komade trgati. 
Botlani su došli na način, skojim su kruha 
s kvasom počeli pečti. Znamenito je, da Je- 
remiaš próféta s * spomene z »Pekarne« — 
viliire, kaj samo to svedoči, da vJeruzale- 
mu su več bili peki. V s ta roj grčkoj zemlji 
je bil Thearion zvani pek. koj je dalko bil 
glasov it svojimi tečnimi k ru hi. Pri starih 
rimljanov su slugi i žene pekli kruha. Pot- 
lam, kad su se več obogatili rimljani. več 
su od pekov nosili kruha. Pod vremenom 
Ulpius Traján zvanim cesarom su rimski 
peki imeli svojega ceha. Germani, tojest vez- 
dašnjih nemcov predji, su ravno tak imeli 
svoje peke. Salamon biškup iz Konštancz 
varaša je takvu veliku pečnicu dal zazidati, 
da se vu njoj odmah 2jezere hljebov kru
ha moglo spečti. Jeli su naši predji znali 
kruha pečti, to se još nežna. Nego to je si
gurno. da vezda nigder ne pečeju tak dob- 
roga kruha, kak po magjarskim.

/ tn z p ro itn jn ,

Vu štacunu Mayer Salamona (negda 
llochsingera) vu Čakovcu, poljeg kloštra bude 
se razprodaja vuredila, zbog toga budu se 
tam svakojačke robe za jako fal céne pro

di vale.
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