
szemcsés köthártyalobról.
A Muraközben lájkórilag uralkodó 
^mcsés köthÁrtyalobbal szeneiben úgy 
hatóságoknak, mint a közönségnek 
szolgálatot vélünk tenni, midőn a 
.ügyminiaterium által kiadott dolgo- 

alapján ezen veszélyes kót szárma- 
за, terjedése, főtünetei s a követendő 

/szabályokra nézve némi felvilágosító 
tatokat közlünk.
A szemcsés köt hártyalob (trachona) 

izája Egyptom, miért is egyptomi 
jembetegségnek nevezik. E’.urópában 
fgibb időkben csak egyes esetekben 
)rdu4 elő, miután azonban a fran
cia hadseregek, melyek I. Napoleon 
latt Egyptomban harozoltak, ott cső* 
ortonkint ezen bategség által meg 
?ttek támadva és későbbem Kurópá 
an a mi seregeinkkel érintkezésbe 
ittek. ezek közt is :z  említett szem- 
aj járvány ilag lépett, föl és a haza
érő katonák által a nép közé is elvi- 
etett Egész tartományok, melyek a 
akosrág életmódja köveik**zlében ezen 
)etegeégnek kedvet;ő talajt nyújtottak, 
iltala meg lettek fertőzte!ve gy p. o. 
Jaliczia és Buko vina, de hazánknak 
is több vidékén iszonyú elterjedést 
lyert és sok bajt okozott 

Még e század közepén ezen beteg
ség mindenütt, hol sok ember szoros, 
nem eléggé szellőztetett helyiségekben 
И 1 ö- szeszoritva, járványilag szokott 
teliér^ni, igy hajókon, melyeken gyak- 
Tar* az egész személyzet megbetegedett, 
továbbá laktanyákban, növeldékben, 
fegyházakban stb. Minthogy most azon 
ban arra vonalkc*zólag a kellő óvintéz
kedések foganatosíttatnak ily szomorú 
események többé nem igen fordulnak 
elő A nép között pedig ezen betegség 
még most is dühöng és a figyelmet 
minden értelmes ember részéről meg
követeli, kinek a nép java szivén fek
szik

Ezen betegség fejlődése vagy roha
mosan történik, s ilyenkor a szem na
gyon feldagao1 Ш néhány nap alatt 
a látást egészen vagy nagy részben el
ronthatja, vagy a bántalom alattomosan 
jö, úgy, hogy a Kzem legfeljebb egy 
kissé k.önyezik és csipázik a nélkül, 
hogy komoly bajt árulna el. Egyedül 
az orvos venné észre, ha a szemhéja 
kát kifelé fordítaná hogy belső felüle
tükön szemcsék vagy szömölcsök kép
ződtek. mtlyek a félelmetes betegséget, 
a trachomát /élezik De ezen eleintén 
lappangó szemcsés köthártyalob hamar 
juthat a befegn гк ke llemetlen öntuda
tára, ha y. betegség a szembaj belső 
felületéről magára a szemtekére megy 
át, akk'or azon tiszta, tökéletesen át
látszó hártya, (szemhártya) is megtá 
madta tik, mely mögött a fekete láta 
van. Ezen hártyán ugyanis nagyobb 
fáj da Imák mellett vagy átláthatón ré
teg vagy fekélyek lépnek fel, melyek a 
szemet egészen tönkre 'ehetik. kedve
ző) )h  esetberr pedig szürkés fehér he- 
igék hátrahagyása által a látást tete
mesen csökkentik. Nem ritkán az is 
megtörténik, hogy a szemcsés köthár
tyalob, mely egyideig lappangott, egy
szerre heveuy alakot ölt és néhány nap 
alatt a szemet egészen vagy részben 
elpusztítja.

Ha oly s zemről, mely szemcsés köt- 
hártyalobban szenved, egy kis geny 
vagy nyák egészséges ezembe jut, ak
kor ebben is majdnem mindig a be
tegség ki l rog fejlődni. Ezen fertőző 
anyag mennyisége oly ktfsiny le’iet, 
hogy szabad1 szemmel észre sem ve
hető és méj {is veszedelmes hatásúvá

válik. A fertőzés legkönnyebben és leg
gyakrabban közös törülköző által tör
ténik ; továbbá oly ágy használása foly
tán, melyben néhány nappal ezelőtt 
s'emcsés köthártyalobos beteg fékü t 
a nélkül hogy utána az ágynemű fel- 
váltatott volna, és végre akármilyen 
tárgy (ajtókilincs stb)  érintése ál'al, 
melyre kevéssel előbb ily beteg szem- 
nyákkal piszkitott kezét tette.

Az átragadás tehát leggyakrabban a 
család körében történik, továbbá az 
éjjeli szállásokon, laktanyákban stb 
és pedig annál inkább, minél sűrűb
ben vannak az emb rek azokban el
helyezve. Ez utóbbi körülmény V i. 
nemcsak, h gy az emberek legszoro
sabb érintkezésére nyújt alkalmat, ha 
nem romlott levegőt is okoz, mely a 
beteg szem ragályos^ágát fokozza, az 
egészséges szemet pedig fogékonyabbá 
teszi a ragályozó anyag befogadására. 
De még az is meglehet, hogy a levegő 
maga felveszi azt az anyagot és az 
egészséges az* mre közvetíti : minél több 
beteg tartózkodik tehát valamely szó*

I bábán és minél rekedtebb, tisztátala
nabb és gőzzel teltebb о t a levegő,

I annál több fertőző anyag lesz l*enne, 
és annál nagyobb a veszély az egész 
séges szemre.

Miután tehát az átragadásra olyan 
lakosságnál, melyben már több tra
choma-beteg van annyi különféle al
kalom nyílik, nagy szerencsének kell 
tartani, bogy egyrészt a szemcsés köt 
hártyalob nem minden stádiumban 
egyenlően ragályos, másrészt pedig a 

I ragályos anyagot nem minden egészsé- 
í ges szem fogadja be azaz nem egy 

könnyen betegszik meg tőle. Minél 
jobban g^nyed és csipázik a tracho- 
matosus szem, annál nagyobb fertőző 
képessége is, az egészen száraz szem 
esés köthártyalob, melynél a szem nem 
könyez k és reggel nem csipázik, a kö- 
rüllevőkre nem veszélyes. De azon 
szemcsés köthártyalob,mely ma kevésbbé 
veszélyes, holnap már elmehet a leg 
ragályosabb stádiumba, azért ne hagy
juk magunkat soha az elővigyázat út
járól eltántorítani.

A törekvésnek, mely a betegség ki
irtását czélozza oda kell irányulnia, 
hogy minden szemcsés köthártyalobos 
beteg magát gyógykezeltesse s kellőleg 
elkülönittessék. A gyógykezelés ugyan 
kissé hosszadalmas némely esetben 

i több hónapra is terjed, de az eredmény 
biztos Az elkülönítés legalább is az 
ágy, mosdótál; törülköző s vésül az 
ivópohárra terjedjen. A szemcsés 'obo- 
вак által használt fehérnemű, beleszá 
mítva az ágyneműt is. előbb 2 —3 
napra oly helyen függesztendő ki, hol 
a léghuzam jól átjárhatja, és csak azu
tán külön és gyökeresen lúggal és 
szappannal kimosandó Kemény tár
gyak. melyek nem régen szemcsés- 
lobosak kezében voltak, jól lesufolan- 
dók, mielőtt á'talános használatba vé
tetnek. A beteg ápolói s általában 
azok, kik annak holmiiával bíbelődnek, 
ne nyúljanak mindaddig saját szemük 
höz m;g csak kezeiket szappannal és 
jó sok vízzel le nem mosták Kü’ön 
figyelmet kell fordítani az ajtó kilincs
re, melyhez a beteg a többi hásbel ek 
érd* kében ne is nyúljon, vagy mely, 
ha az utóbbi mégis megtörtént jól le 
dörzselendő. A szobákat úgy a betegek, 
valamint az egészségesek érdekében 
ágyakkal nem szabad túltömni, gyak
ran kell szellőztetni és füs*től, vala
mint gőztől mentve tartani

Ezen szabályok a legnagyobb síi 
gorral ás pontossággal foganatosbandók

oly betegeknél,kik a bajnak heveny stá
diumában vannak, vagy kiknek szemei 
genyt vagy nyákot mutatnak, reggel 
csipáznak vagy épen összeragadnak Ha 
ily betegek otthon megbízható elkü
lönítést nem nyerhetnek, a legközelebbi 
polgári kórházba szálljndók.

A Perlakon székeli),,Szegény 
tanulókat eegélyzó egylet.“

Ezen jótékony czélu egylet f. hó 
8-án tartotta ez évi rendes közgyű
lését. Gröte Ferencz elnök melegen 
üdvözölve a szép számban megjelent, 
mindkét nembeli tagokat s megnyitó 
beszében röviden vázolva az egylet 
megalakulásának történetét, következő 
szavakkal adja elő az egyletnek a le 
folyt évben kifejtett tevékenységéről 
szóló érdekes és sok tekintetben igen 
tanulságos jelentését

Igen tisztelt közgyűlés ! Az alap
szabályok értelmében a mai nnp az, 
midőn az önök bizalma folytán az 
egylet vezetésére felhívott, tisztviselőknek 
egy évi gazdálkodásuk, munkálkodá
sukról számot kell adni. A feladat 
nagyon könnyű. Egy évi működésünk 
a nyilvánosság előtt folyt le, önök 
látták, figyelemmel kisérték ténykedé
sünket, látták az anyák, a szegény 
gyermekek és a résztvevő közönség 
örömkönyeit, melyeket az egylet által 
rendezett ruhakiosztási ünnepély meg
hatottsága idézett elő. Bátran mond 
hatjuk, hogy az egylet magasztos fel
adatának h í bár szerény körben, de 
megfelelt, mert hisz sikerült sok sze
gény család gondteljes könyüjét le 
törölni, mert hisz sok ruhátlan gyér 
meknek tette lehetővé az iskolába já
rást s ez által előmozdította a szent 
czélt: szeretett hazánknak jó és hasz 
nos polgárokat, jó hazafiakat s hon
leányokat nevelni.

De térjünk át a részletekre. Az 
alapszabályok értelmében az egylet 
kétszer eszközölt gyűjtést, mely gyüi- 
téeek eredménye 70 frt 80 kr. és szá
mos ruhanemű volt. Gyarapították ezen 
vagyont egyesek nagylelkű adományai 
Itt első sorban kedves kötelességem
nek tartom felemlíteni, miszerint Svas- 
tits Benő fő spán ur ő Méltósága kör
útja alkalmával felismerve ezen egylet 
közhasznú czélját, nemcsak az egylet 
tagjai sorába lépett, hanem egyletün
ket jelentékeny adományban is része
sítette Nagyobb pénzösszeggel segé
lyezték még az egyletet Hirschler Li- 
pót, Molnár Antal és Weisz Samu 
urak. Hálásan meg kell emlékeznem 
az al «ó-mura közi takarékpénztárról, il 
letve annak igazgatóságáról, mely most 
már ismételten és pedig először 25 
frttal, másodízben 50 frttal ajándékozta 
meg egyletünket, továbbá Perlak 
városáról, mely 25 frttal és végül a 
társas körről mely nemcsak mint ren
des tag, hanem ismételten mulatságok 
rendezése által is támogatta egyle 
tünket, mely czimen 117 frt 50 kr. 
folyt be És e szerint az egylet jö 
vedelme kitett 344 frt 01 krfc. kész
pénzben és számos ruhaneműt

Az egylet a lefolyt évben három
szor rendezett ruhakiosztást, 347 fiú 
és 52 leánygyermeket ruházott fel. 
Kiosztásra került: 13 fiuing, 7 leány
ing, 12  gatya, 16 szoknya, 22 női 
kabát, 8 kötény. 22 téli kendő, 2 1  nad
rág, 20 fiú kabát, 22 mellény, 41 pár 
uj csizma és 6 kalap. Ezen ruhane 
miiek beszerzési ára volt 218 frt 68 
kr., az egyletnek jelenlegi vagyona

tehát készpénzben 125 frt 33 kr. 
mely összeg a helybeli takarék-pénz
tárnál van gyümölcsözőleg elhelyezve.

Nem mulaszthatom el ez alkalom
mal a perlaki hölgyek nagylelkűségét 
felemlíteni, kik különöseit a fehérne 
müek és női ruhák elkészítését kész 
séggel magukra vállalté a s egyébbként 
is támogatják egyletünket mint annak 
tagjai.

Most pedig, mielőtt elnöki beszámo
lómat befejezném, én az egylet a se
gélyezést nyert szegények nevében 
leghálásabb köszönetemet fejezem ki 
mindazoknak, kik ezen humános egy
letet nagylelkű adományaikkal támo
gatták és kik lehetővé tették, hogy az 
egylet feladatának ily mérvben meg 
felelhetett.

Ezen, lelkes éljenekkel fogadott be
széd után az igazgatóságnak a lefolyt 
évre nézve a fel mentvény megadatott 
s az egylet tisztikara következőképen 
alakíttatott meg : Elnök : Götz Ferencz, 
alelnöki Dr. Böhm Sidney, titkár: 
Tóth Sándor, gazda: Thorday János, 
választmányi tagok : Götz Ferenczné 
Dr Rohm Sidneyné, Csesznák Józsefné, 
Kostyál Ferencz, Sipos Károly, Ba- 
neíli Sándor, Horváth Mihály, Jella- 
csics Mihály, Glavina András.

Ezzel véget ért a közgyűlés, mi pe 
dig szívből üdvözöljük az uj tisztikart, 
a derék egyletnek pedig kívánjuk, 
hogy vivat, floreat, overeat!

Májusi kirándulás.
Egy minden tekintetben kitünően sikerült 

közös májusi kirándulást tartottak, a stridói 
és rác/.-kanizeai m. kir. állami népiskolák 
tanítói növendékeikkel e hó 14-én a Ili. 
Hegykerület egy regényes és történeti ne
vezetességekben i« gazdag pontjára.

A kivonulás a növendékekkel reggeli 8 
órakor példás rendben és magyar induld 
énekhangzás mellett történt, s oly nagy 
sensatiót keltett, hogy majd az egész Stridó 
lakosságát az iskola köré csalta. Az idő 
bizony eleintén nem igen kedvezett a ki 
rándulásnak, mert a rég várt eső éppen e 
n a p o n  köszöntött be hozzánk ; de 
később kiderült és meglehetős időnk lett a 
mulatsághoz. Az egész nap igen kellemes 
mulatsággal tellett el ; melyet a gyermekek 
játszással tánczczal, szavalattal s közben- 
közben praecisül énekelt magyar nótákkal 
tarkázíak. Igazán lélekemelő volt hallani 
ma azt. amit néhány évvel ezelőtt senkise 
hitt, — hogy mily szokszorosan viszhan- 
gozták a niuraközi hegyvidék virányos bér
eiéi, a szebbnél szebb magyar dalokat, ép 
azok ajkairól elröppenve akik néhány év 
múlva e vidék polgárai — s talán senki 
se fog benne kételkedni, — magyarul érző 
és magyarul beszélő polgárai leendenek.

A 200-at jóval meghaladó gyermek-sereg 
s a szép számmal megjelent kedves ven
dégek étkezéséről, a tanítói kar gondosko
dott, részint a tanulók, a vidékbeli intelli
g e n t ; részint pedig a saját kebelében esz
közölt gyűjtésekből. Valóban érdekes lát
ványt nyújtottak a rö^tön/ött íőzőhelyek, 
melyeken kevés hiánnyal 300 ember szá
mára rotyogott a kitűnő magyar gulyás, s 
a sok zsemlye-és kalácsceal megrakott asz
tatok. De még classikusabb volt szemlélni, 
amidőn a szép rend- és arányban beosztott 
növendék sereg, mint raj foglalta el a szá
mára kijelölt helyet a párolgó tálak körül 
s irigylendő étvággyal kanalazta a jóizü gu
lyást

Dicséretet érdemelnek a nevezett Állami 
iskolák derék tanítói, kik hivatásuk ma
gaslatán állva, minden alkalmat megragad
nak, hogy növendékeiknek megszerezsék a 
tanulási kedv fokozására annyira szükséges 
szórakozást, я alk ómat nyújtanak a tanító 
és tanítvány között elengedhetlen bizalom 
felkeltésére és megszilárdítására.

De méltó dicséretet érdemeinek a neve
zett iskolák gondnokságainak elnökei: Málta. 
Br. Knezevich Constantin és tek. Kozma 
Márton urak is, kik nemcsak magasztos 
tisztök pontos betöltésénél, hanem akkor is 
az elsők között állanak, ha a tanuló ifjúság 
telridámitásáról, mulatságáról van szó.

■



De nem lebet megfeledkezni Kováts Gyu- 
láné és Krampatits Jánosné úrnők érdemé
ről sem, kik —  daczára az óriási munká
nak —  a szakácsnői tisztet vállalták ma
gukra és hízelgés nélkül szólva, azt ma
gyar asszonyokhoz illően, de magyarosan is 
megoldották.

Végül köszönet illeti ama lelkes tanügy- 
barátokat. kik becses adományaik által le
hetővé tették a mulatság tényekkel beiga 
zolt kitűnő sikerét.

Éltesse az Isten mindnyájukat, —  mint 
a muraközi hegyvidék szellemi életének fá* 1 
radságot nem ismerő harczosait ! . . .

E g y  jelen volt.

—  A vallas- es közoktatási m. kir.
Minister ur a C sáktorn yái kisdedovó-egye- 
sület czéljaira 200 irtot volt szives kiutalni.

— A Csáktornyái fára-templom hajó
ját fel fogják emelni я parketozni. Hor
váth Lajos zárdát önök és plébános ur fel
hívta a hívők figyelmét s kérte őket, hogy 
kiki tehetsége szerint hordássá a feltöltési 
munkához szükséges földet. A  hivók dicsé
retet érdemlő bu/góságg.il fuvarozzák össze 
a szükséges földet a templom elé. —  Ez 
alkalommal felemlítjük, hogy a szép, nagy 
templom és a jeles kántor megérdemelne 
egy uj orj onát A  hívők, ha e czélból is 
adakozásra hivatnának fel, készséggel járul
nának a költségekhez.

— Örvendetes a muraközi szivar- 
ZOkra nezve A pénzügyministerium indo
kolt felterjesztés folytán, hogy a stájer szi
varok becsempészését ellensúlyozza, elren
delte, hogy a Csáktornyái fötőzsde számára 
a használatban levő szivarnemekböl külön, 
j o b b  minőségűt gyártsanak a fiumei do
hányos árban.

— Esküvő. Baumwald Mór budapesti 
kereskedő f. évi május hó 26-án vezeti ol
tárhoz városunk egyik ismert kedves alak
ját, Herzer Juliska kisasszonyt. Tarlós bol* 
dogságot és szerencsét kívánunk ’

— Helyreigazítás, a  Mr. tacfeiogyeie-
ség által a striciói állami iskola épületén 
foganatosítandó átalakítási munkálatok ügyé
ben a „Muraköz* múlt számában között 
hirdetésből a „tartandó szóbeli és zárt ajHi- 
laii versenytárgyalás* sörből kimaradt a 
„szóbeli szó, ami ezennel pótoliatik. |

—  Hol a lelkiismeret ? !  F. hó jú-én
egy már 3 —4 nap óta a visben lév y té rti 
holttestet hozott a Mura Stejerből, S narskó 
község határában a vizszinére került»-s egy
fűz ágaban megakadva, a felszínen lebegett. 
A falusiak közül többen mentek ki a Mura

S
artra bámu'ni a szerencsétlen holttestet; 
e egynek sem jutott eszébe, hogy ki is kel
lene fogni, ama ostobi babonától félve, 
be^y акког a határt jégeső veri el. Mig 
végre egy —  hihetőleg erősen megkérge*edett 
lelkű —  csónakon beevezett s a holttestet 
elszabadította a fentarló ágtól, e lakonicus 
megjegyzéssel „Nek ide d o li!“ s л szeren
csétlen hulla a parton állók élces megjegy
zései ől kísérve tovább hömpötygött a Mura 
hullámaiban. Valóban jellemző és igen szép 
cselekedet volt az illetőktől, akik i yen lel
kiismerettel bizony félhetnek a jégesőt kül
dő Isten büntetésétől ; de meg is érdemlik. 
A bulla öltözéke után ítélve a müveit osz
tályhoz tartzbatott. Hogy hol fogták ki, 
vagy egyáltalán kifogták e a jó  Mura-men
tiek, nem tudni még.

—  C sen d őrségrő l Emerich Gottfried 
csendőrségi szakaszparancs nők felügyelete 
alatt Muraköz két járásának csendőrei a 
mull héten ezéllövészeti gyakorlatokat tar
tottak. —  M e g k e r ü l t  egy alsó vMoveczi 
földmivelönek ezelőtt három évvel ellopott 
lova, azonban nagyon szomorú állapotban 
— a mértanai gyepmester kezéből. A  ló 
három év alatt lólevél nélkül egész sereg 
ember kezén ment keresztül, ugv, hogy a 
tettes kikutatása majdnem lehetetlen. — 
H á r o m  m o l n á r  kisértetett be a va- 
razsdi hídtól, akik kenyéririgvségböl véresre 
verték egymást — N e d e 1 i c z e n két la
kos egy boronát lopott el ; a szegeket ki
szedték, a fáját elégették, hogy nyomra ne 
vezessen; azonban gyanú nyomán a ház
kutatásnál feltalált szegek elárulták a bű
nösöket. — U g y a n c s a k  Nedeliczen fel
fedeztetett egy kereskedő kárára két évvel 
ezelőtt történt lopás tettese Az ellopott 100

frt értékű áruezikk ékből alig maradt meg 
valami. — K r a s o v e t z  Otto kursaneczi 
birtokos szénáját dézsmálta egy oda való 
lak os; már 100 frt értékű szénát lopott el, 
de idejekorán rajtéretett. —  N y o m o z á s .  
Móritz László és Banits Luczia volt jános- 
falvi lakosok lopás miatt nyomoztatnak.

—  G y ü m ö lc s íz é t  Sárgaságban szen
vedő gyümölcsfák gyógyításáról. Gyakrab
ban előfordul, hogy főleg egyes almafák levelei 
»öld szín helyett élénk sárgák, mely levelek 
később széleiktől befelé száradni kezdenek 
és aztán lehullanak. E baj oka mindenkor 
a talajban rejlik, és pedig vagy annak túl
ságos nedvességében, vagy pedig a kellő 
tápanyag hiányában. Ha az ily  beteg fa 
magára hagyatik, akkor évekig tartó sinlődés 
után végre is elpusztul. Ezen igen egysze
rűen akkép segítünk, hogy először is meg 
állapítjuk a baj okát, hogv öntudatosan in - 
tézhessük az orvoslást, lla a felesleges ned 
vesség okozza a sárgaságot, akkor annak 
eltávolításáról kell gondoskodni Ellenben 
ha táphiányból, illetve a tápanyagok hely
telen arányából származik a baj, akkor is
mét a fa nagyságához mérten, nehány ma
rék vasgáliczot о dunk tel vízben és ehhez 
ismét tahamut vegyítünk és ez oldattal meg 
öntözzük a fák tövét. W. K. áll. kertész.

— Csuklás ellen jó sikerrel alkalmaz 
ható jó  erős eczettel megnedvetifett 
c/.okorpor. A hatás majd egy pillanat 
alatt bekövetkezik s csak nagyon ritkán 
kell abból egyezernél tötmör bevenni a 
siker elérésére. Gyetmekeknél réhány 
grmnyi, de teás-kanáloyi is beadható egy 
adagra. £  szer felnőtteknél és korosabb 
egyéneknél is jól hat.

—  Rozsdafoltok eltávolítása. E célra 
a gyönge czink-chloiidoldat sokkal alkal
m i b b ,  mint a sóskasav; annak alkal
mazása és hideg vízzel való mosás után 
az ilynemű foltok teljesen eltűnnek.

—  Fontos Ok. Bocsánat, nagysád, de 
fölmondom a szolgálatot, — Miért akarsz 
távozni, Julcsa ? —  Laczim nem engedi, 
hogy tovább maradjak. —  Miért? —  
Mert a nagyságos ur nem szivarzik.

-  Üzleti irály- Holnap minden sertés 
az indóházban legyen, önt is elvárom, 
én csak holnap mehetek, mert a sze
mélyvonat nem szállt ökröket. Az üzlet 
pang. A  szarvasmarha ára szökkent, 
legyen ovatos. Ha marhákra van szük
sége, ne feledkezzék meg rólam.

— Éppen most jelent meg és ffUcfyei
JiUóp könyvkereskedésében kapható 
Ma g y a r  hor vát  ZSEBSZÓTÁR, 
különös tekintettel a nép nyelvére ; szer 
késztette M a r g i t a i J. tanár, ára 
60 krajezár.

— Az irodalom és gyermekeink. Az
irodalom az évek hosszú során lassan észre 
vétlenül oly irányban fejlődött, hogy ma 
már odajutottunk, hegy a szülök oly mun
kát, vagy lapot, melyet előbb az utolsó be 
tűig át nem olvastak, csak reszketve fé've 
merik odaadni gyermekeiknek olvasás végett. 
Épen ott, a hol legkevésbbé várnók, oly 
helyekkel, oly kifejezésekkel találkozik az 
olvasó, a milyenek elolvasásától félve kell 
óvnunk gyermekeinket. A »Magyar Házi 
asszony» cziiiü hetilap oly gonddal van 
Összeállítva, hogy nemcsak mint erkölcs- 
nemesítő olvasmányt bátran adhatjuk >eá 
nyaink kezébe, hanem abbun a biztos 
tudatban tehetjük ezt, hogy nevezett lapból 
életkörükbe vágó oly hasznos ismereteket 
is meríthetnek, melyeknek egykor, mint nők 
háziasszonyok és családanyák hasznát fog 
ják vehetni. A  „Magyar Háziasszony«, mely 
a magyar gazdasszonyok orsz. egyletének 
hivatalos közlönye, megjelenik minden va 
sárnapon „Munka Után“ czimü ingyenes 
szépirodalmi miHékleitel 12— 16 oldalnyi 
terjedelemben s előfizetési ára egész évre 
6 frt, fél évre 3 frt, negyed évre I trt 50 
kr. Mutatvány számokkal készséggel szolgái 
a kiadó hivatal (Budapesten. Nagy Korona 
utcza 19. sz.) ingyen és bérmentve mind
azoknak, kik eziránt hozzá, legczélszerübben 
levelező lapon, tordulnak.

I ntereái.
Jedenput spomenul je Dudáé pred 

navuéitelom, da svoju znanost t. j. 
razumnu glavnicu nije moói vun dűti 
na intereáe.

Ali ovu glavnicu nam nemre nitko 
vkrasti, odgovori navuóitel Jeden rau- 
droznanec Bias koj je vu starinskom 
vremenu íivel, moral je pred nepri 
jatelji pobeói iz svojega rodnoga mesta. 
On je 8 praznimi rukami odiáel, uad 
óim su se ljudi jako óudili. „Ja 8 so- 
bom nosim mojega imetka. véli on. 
kojega mi nitko vzeti nemre.“

„Kai to znaói, na intereáe van dati ?“ 
pita Joáef.

To je jako jednostavno, véli Joíefov 
otec. Ako bi ti na primer imel 100 
frti pák na mesto, da bi si ti za te 
peneze kupil hasnovite stvari, ti je 
nekomu posudiá; on iati ti rád pia*i 
5 frti na leto za posudjene peneze To 
je prav tak, как da bi hiiu iz rende 
dal Za hiiu plaóa se kvartir a za po- 
eudjeue peneze intereä . *

Navuó. Iz rende moöi je vun dati i 
imanje, za koje nam takaj plaóaju; 
ako pak nekomu peneze posudimo ali 
i kakovu drugu stvar, onda dobimo 
za to intereáe.

Ja sem óul, véli Tomaä, koj je veö 
i vu varaáu duie vremona bil, da bi 
dobro bilo peneze prez intereáov na 
poaudbu zeti.

Navuó. To zavisi od dobrote onoga, 
koj nam posudi. Ako nekomu brat si- 
romak postane, pak mu onda kvartira 
damo vu naäoj hiii, to je onda bra 
tinski óin Ako pak gdo svojemu pri- 
jatelju, koj je vu sili i nevolji, peneze 
prez intereáov posudi, ali pak mu je 
óisto áenka, onda je to hvale vredni 
óin. Ali pri trgovini mora evaki ölovek

na, hasén gledati, ali taj Lasen nesme 
biti takov, da bi s njim drugim lju- 
dem koiu guljili.

Dudaá. (Tomaáu). Tvoji prijatelji 
morti prez hasna deluju.

Tomaá. 0  ne! oni samo vnogo dobra 
vóiniju. Posel je teiki, i svaki posla - 
nik mora imeti od svojega posla has
na. Nekod si onda priskrbi peneze 
pak je vun da na interese.

Navuó Koj dela, on d bi pladu, ar 
on sí ju zasluii, a tko peneze posudi, 
on si fakaj zaduii plaóu. Ali jesu l 
takovi posli, koje ne obavljamo niti s 
plugom. niti s motikom, niti я hobli- 
óom, niti s nijednim takvim oruájem, 
pak itak zasluiimo plaóu.

Ima naime takvih poslov, od kojih 
isto tak trudni postanemo, как i od 
ruőnih poslov. Na prime", как bi íi- 
vel doktor, ako za svoju sluábu nebi 

I plaóu dobil.
Ne zdavnja bil sem vu varaáu pri 

jednim bogatim trgovcu. Tam sem vi- 
del vu kancelariii puno pisarov. Polek 
kancelarije vu hiíi, videl sem polek 
post lje stoleka a na stoleku liste i 
druga pisma Ja sem taki spazil, da 
tu netko v nőéi dela

Kaj mislite, tko ima viáe posla, 
trgovec ili njegov pisar?

Dudaá Ja mishm da trgovec
Navuó Так je Pisar si na veóer 

mirno legne vu postelju i spi. Ali bo- 
gati ólovek i v nőéi premiáljava svoju 
buduónost. Ovaj trgovec, kojega sem 
ja pohodil, je on den vnogo penez 
zgubil; víáe takvih zgubiókov bi na 
nikaj delo njega i njegvoga imetka 
Bogati trgovei nam s tim hasniju, da 
nam s svojum znanostjum priskrbiju 
cukor, kavu i t. d I trgovei s pa- 
metjum i znanostjum delaju.

Tornai Ali koji znanostjum delaju,

pni samo plaóu dobi ju, a dobljena pla- 
jía njim nedonaáa intereáe.
! Navuó. Iglu, bamra, sekiru vodi 
ruka, a ruku pamet Penezi su samo 
sredstvo. Trgovec piáé vu Braziliju i 
naruói si od onud za 50,000 frti kavu.

Kavu deneju a a ladiu i voziju po 
morju. a na morju more se ladja i ká
vá vtopiti. Trgovec daklem svojega 
imetka na kocku stavi, s tim nam 
hasna vóini, a mi mu radi platimo 
kavu. Ako na primer trgovec neim̂  
peneze, on nam rád plati intereáa, ar 
penezi njemu hasna doneseju Oa na 
ime kupi za peneze robu, ovu robu 
proda za draíeáe peneze i ima hasna. 
Ako na primer stolar néma desku, 
kovaó ieljezo, как onda boóe delati; 
za posudjene peneze more si nabaviti 
pót-ebne stvari Onda veó more iz 
deskab i ielieza delati svakojaóke stva 
ri. koje proda. Polek toga ima hasna 
i jeden del toga basna od srca rado 
da onomu, koj mu je s penezi pomo- 
gel Daklem svakoga posla i svaku 
sluábu moramo platiti

Protuletna zabava,
Lepu protuletnu zabavu su dráali 

átrigovski i rac-kaniiki navuóitelii 8 
ákolskom decom 14. o. m. vu jeduoj 
áumi III diátriktuáa.

Skolska deca i navuóitelji odputili 
su se v jutro ob 9 vuri z doma, lepe 
magjarske pesme popevajuó. Popevanje 
je vnogo átrigovskih stanovnikov pred 
ákolu dovabilo. Vreme z poóetka nije 
bilo prav lepő, ar na taj den je prióel 
v jutro teiko óek&ni deidj épricati, 
ali potlam se je razvedrilo, i dostaiepo 
vreme su imeli za zabavu. Celi den 
su 8C| lepő zabavljali; deca su se igrala 
plesa a, verzuáe govorila, i magjarske

pesme popevala. Za istinu jako je lepő 
bilo óuti ono, kaj pred nekoliko let 
nitko nebi bil veruval, naime da su se 
po cvetuóih medjimurskib bregih lepe 
magjarske pesme odzivale, a öve pesme 
izlazile iz vust onih, koji budu za 
nekoliko let stauovnikiove okolice i to j 
stanovniki, koji budu magjarski cutili

Viáe как 200 dece i gosti vu lepim 
broju imeli su obeda. za kaj su se 
navuóitelji poskrbeli. Nekaj su donesla 
sama deca za obed, nekaj inteligencija 
iz okolice, a nekaj i sami navuóiteli 
Lepő je bilo videti one velike posude. 
gde se je gulaá skorom za 300 peráon 
kuhal. i stole, koji su bili puni iemljali 
i kolaóov. Ali{jós je lepáe bilo gledati, 
kad se te rój dece namesti okolo zde- 
lah, i prióeli su se debrim gustusom 
teónoga gulaáa jesti

Hvale su vredni navuóitelji ovih 
ákolah. koji se trudiju, da priskrbiju 
ákolskoj deci zabavu, koja podiíe de 
tetu volju к navuku i pobudiuje 1 u- 
bav i zaufanost med navuőiteljom i 
detetom.

Ali hvale su vredni takaj predsed 
niki imenitih ákolah : visokoblagorod ii 1 
gosp. baron Kneíevió Konátantin i gosp. 
Kozna Martin, koji msu samo vu zvráa 
vanju svoje duinosti prvi, nego su | 
prvi i tam, gde se pripravlja zabava 
na veselje skolske dece.

Nije se moói zaboraviti iz onih dveh 
gospeh, koje su kuharice bi'e, i kője 
su dobroga teénoga gulaáa pri- 
pravile. Öve dve gospe eu:4uvaru*ice 
Kovats Gyule i Krampasits Janoáa

Nazadnje zahvalujemo se svim onim, 
koji su daruvali na ovu zabavu.

B°g je poáivi sve skupa!
Jeden tam nalazeói ее



Gospodarstvo. j
P o v t o j e  h г e n а. К  povanju hre- , 

na treba je rahla zemlja. na koju eunce 
sveti. Gdo svako leto na drugom mestu 
hrena sadi, lepii hren ши zraste. Naj- 
bolje je zemlju na jeden meter gliboko 
prekopati i s gnojom zme*ati, Od laUJ- 
skoga brena odreíemo как guseée pero j 
debele koreueke, kője na zimu vu ze- 
miju zakoparao. Vu aprilu napravimo tu 
zemlju sjporiédem 80— 40 cmetrov gli- 
boke luknje, i ru öve luknje zakopamo 
korenje Zemlju moramo éisto driati i 
viieput okopati; vu juoiuéu okopamo 
brena, osnaÉimo ga e suknom i noíem 
od maloga tenjkoga korenja i nazad ia- 
kopamo. Vu septembru ili noverabru paz- 
Ij vo izkopamo hrena. Ako bi ga jo^jed- 
IIо leto ostavili vu zemlji, onda bi hren 
•iebijedi bil, ali nebi biI tak fini. Vu 
Ceskoj 3 cm. debele i 18 cm. duge ko- 
lene zakopaju vu prekopanu zemlju na 
4 0 - -50 cmetrov glubljioe. Korenje na 
leto tri put osnaüiju, i ouda korenje 
debelo postaoe. Samo nekoliko malih 
korenov ostaviju na glavnim korenu. Kad 
su ovi drugi koreni 3 cmetre debeli, 
ouda je odreteju i pohasnuju, a glavuo- 
ga korena opet »akopaju.

Z a b a d a v a  kőéi. Zememo jednu 
20 cmetrov dugu desku к ovoj pribijemo 
jednu 20 cmetrov éiroku i 31 cmeter 
liroku i 31 cmeter dugu desku, s dvih 
stranih, tak da bude daljina med dvemi 
stranami s prvora stranom jednaka; dve 
strani skopcamo skupa s dve ni letvami 
i to budu rame. Zatim uaraaiemo ramu 
s dobiim blatom, malo pogl&dimo i po- 
sudimo S blatom moramo samo do raraali 
namazati, tér kad se ved blato poeusi, i 
zememo rame pazljivo dőli. Zatim zere- 
2emo vu atrane iz untra na gornjoj strani 
1 cmeter iirokoga i 5 cmetrov gliboko- 
ga zaveza, gde budu preCke stale. Na 
strauoj napravimo takaj takve zareze, 
za vrata, koja je modi gori i dőli vledi. 
Kad ved cetiri takove dele napravimo. 
odneeemo je vu vulnjak, i denerao jed- 
noga na drugoga. Na gornjim delu na
pravimo dva zareze ovdi bude stal pokrov. 
Vu tak napravljeni kod p^stimo rója od 
zgora outer. Ovaj kőé jako malo ko^ta, 
pák vu njem éraele rado delaju. Takovih 
koéov in-»re dlovek na den tri éetiri ua 
praviti, i osobito je preporuÓarao oniin 
koji si jód nisu mogli iz deskah koie 
p r is k r b e t i .____________

Pesme odricanja.
Prevodit: A Pataki-

(Dalj#)
Kaj gledate tak me do go 
Casek zdvojno, a das tmurno?
8 meb vám leden na ustnica . . . .  
A h ! il mje smeb tp moida ?
Kaj gledate tak me dugó,
Nikog nisem uvredio,
1  v samostan sim me samo 
Svetije je duvstvo zvalo.

Zakaj vendar me gledate,
Nevredjam ja nemislite,. . .
Pogled vai je mudni vrlo 
Kadagod mi sretne ok o !
Kaj gledate tak me dugó?
Pitanje je vaáe oko?
Jel ljubiti tak mogude 
Nevidljivi tebe stvorée ?

Oh ! как jako bil tedak 
Zadnji « prost i raetanak!
Znali ste vi, da kam idem,
Drugi ev t̂ ja ondi naj dem !
Ruka v luki, a vustnice 
Ka к ti da su tam prirasle 
Zdrsavalo sve je mene :
Nejdi v k'oäter med zidine 1

Davno se to dogodilo,
A 1 se vedkrat setim na to,
Ne kano da zudim móddá 
Ja к iztoku od zahoda 1 
Seöam se tog i tak dalim,
Da nam erca plamom darkim 
Zrasla nisu; jer bi tada 
S tobom bio na vekoma!

Negdaénje dobro vreme
Pripovedka.

Vu onih vreineníh, kad su si 1 judi s 
kremenom i oceloin naftigali pipudubana, 
ti vei je vo K . vgradu polek Dunává 
Sraka Janóé zvani sndec, kojega su zá
rtái njegove vekovit* dobre volje pót

nál i ne samo vo varaéu, nego i po celo 
okolici.

Navek je nosil érlenoga prusleka. Ka<^ 
se jejedenputziéel 8 Zeljeznak Gerebenem, 
sraijué ma je rekel, da on nigdar joé_ 
nije videl Zeljeznoga grebena e drlenora 
bradom ; ovaj pák mu je na to odgovo-1  
ril, da on vezda prviput vidi srako, kojaJ 
érleno drevo ima.

Sudec imel je lepe dogé, navek na- 
frkane mustaée, pák kad su ga pitali, da 
od éesa su mu tak lepi mustadi zrasli, 1 
navek je odgovoril: od mudroeti. Kad je , 
nvmrl. i vu raku su ga deli, hoteli sa 
ma mustac'e naravnati. Ali Cudo I obedv^ 
mustadi au njim v rűkaj ostali.

Kada su detrdeeetoga leta zbiranjA 
bila, i bilo je siobodno evakoj stranki 
svoje ljude napajati s sladkim Vincéin, 
onda nije niti Sraka izostal, danebikor- 
teáuval. Jednoga sto vedrenjaka lagva 
punoga s dobrim vincem je dal na kola 
deti, detrdeset parov konjov vleklo je 
lagva, a gori na lagva sedel je Sraka, 
i svakojadke norije je spravljal. Maikori 
begali su okolo lagva, a napre igrali su 
muiikaéi.

Na svetu je najrajSi imel teatriste 
(komédiádé). Za onda nije bilo vu K. 
teatra, dakle on jim je prédái svojega 
skednja, gde su teatristi svoju znanost 
kazali; vu svojim dudnovitim stanu je 
vnogiput pogostil nje. S takvom prili- 
kom povedal je svoju uapituicu, koja je 
pol vure duga, i tak bedasta bila, da 
se je svaki za crevo drial od smeha, koj 
je dúl Zabada su ga prosili, naj ujim 
tu napitnicu prepiga, on toga nije átél 
vciniti. S njom jevumrl, i zato ju nigdo 
nezna. Bedak teatristov ma je navek 
znal odgovoriti. Cekaj, vre te ja nasolim, 
misül je Sraka vu eebi. Kad je beda- 
kovoga igra bila, naime kad je bedakov 
bil vés dobidek, kaj su na veder zaslu* 
2 ili, onda je Sraka se karte sam kupit, 
sam je sedel vu prvoj klupi i gledal ко 
medíju. Ljudi su hoteli nuter iti, ali 
nisu dobili karte, ar so sve prodtne bile.

Ali najvekáa norija je bila ona, koju 
je vdinil v branju vu kloáterskih goricab. 
Izvan varaga bila je kai vari ja i tak zvane 
„átacije* t. j. svetci iz dreva. Kad su 
óeterdesetoga leta kroz kai vari je tel jez- 
nicu zidali, onda su svetce prodali, a 
Sraka je te svetce kupii, i vu svoje go- 
rice postavil. On je nje tak postavil, 
da ako Je tko potegnul fnoru, koja je 
svetcu za nogu privezana bila, svetec 
je taki na drevo opal, S tim je Sraka 
svoje goste plagil. Onda se je vu berbl 
eledele prfpetilo. Njegove gorice bile su 
na najvigeáem bregn polek Dunává- Onda 
su doáii /и uavadu beli visokí gkrljaki, 
i Sraka jemu2ikaáom takve ikrljake kupii. 
Jedna ladja je prav i*la po Dunavu pod 
Srakovimi goricami, kad su dobre volje 
gosti drvene svetce s velikim smehora vu 
Dunav hitali, a mutika-i s belimi viso- 
kimi ákrljaki su igrali. Ladjari su в 
strahom gledali to, i za nekeliko dnevov 
bdo j«‘ módi vu nemdkih novinah ditati: 
Na zapadnoj strani Magjarske takvi nê  
demurni ljudi iiviju. koji goridne tolvajé 
zaradi nekoliko vkradjenih grozdov za- 
tudeju i iz brega vu vodu hitiju, a goe- 
poda s belimi cilindri pák tam polek 
glediju.

Kaj je novoga ?
К zbiranju ablegatah vu varmegjiji-

— Na letini je leva Stranka6. о. m. 
drtala sednicu i za predsednika izebrala 
si je Folly Bernata. Takaj su odluftih 
zaprositi Dr. Apathy Btvana, da bi opet 
gori stupil. Kaj sn oáludili to su i za 
kratko vreme vdinili. 10  ljudih i*lo je 
Dr. Apathy-u, predstavili su mu svoju 
mólba. Dr. Apathy jeod*sidca rado prijfl 
ponudbu i lepő se je zahvalil za ufanost, 
koju izbiradi vu njega polaieju.

—  Vu Zala-Egerszegu do eada joá 
nitko nije gori etupil, аг как srao spc- 
menuli, Dr. Apathy je na Letini gori 
stopil.

— Vu Lendavi je proti Veezter Imre-и 
vezdaiojemu ablegatu Fack Karoly na 
desnoj etranki gori stupil

—  Vu baksaiskom izbornim kőtár и 
je leva stranka 8 . о. m. driala sednicu, 
na kojoj je Bartók Lajofia kandidirala, 
koj je ponudu prijel i 15 o. m. iáéi je 
vu Bakiu govora drÉat. Srednjastranka 
je Dr. Berger Ignaca kandidirala.

—  Vu Vei. Kaniii SU 8. 0. m. drtali
eednicUt gde je zjediigena leva i srednja

stranka jednoglasno ovezdainjega able- 
gata Inkey Lasiló-* kandidirala.

—■ Vu ilblrajudim kőtára Szt. Grótb 
su proti delojaku Kitner Öandoru anti- 
semiti, Fftlóp György a kandidirali, koj 
si ve<5 is6© privríentke.

—  Vu tiakove&im zbirnim kotarn, 
как emo veC pisaü, je Urvary Lajog 
kandidiran za ablegata.

—  Pandan iftöeju Móricz L&szló i 
Bánics Luczia zvane uegda*nje novosel- 
eke stanovnike. koji zbog tMvajstva iraajn 
svoju piaén pri sudu prek vzeti.

— VU ÚakOVCU bude ae farua cirkva 
iz nova pota. acati dala. Lepő je od íar- 
oikov, da na proinju g. plebanu*a skap 
zva2eja к potaracanju potrebitu zemlju. 
Dobro je to tak. Vu toj lepi i veliki 
cirkvi bi se jedne nőve org ülje takaj 
tikale. Mislivo, da bi farniki i za ov 
posel iz srca rado daruvali.

—  Ogenj vu Bupimpegti. Vu Berg 
Adolfovoj petro leumnoj fabriki se je 17 -ga
o.m.vnÉgal,petroleum i cel«*gakrova vu zrak 
odnesel. Za kratko vreme je cela fabrika 
vu ognju bila. Ognja zrokuval je jeden 
teÉak, koj je polek kotla cigaru puéil. 
Ognjogaeci naili su mnvoga tegaka po 
lek kotla lelecega. Ognjogasci su celu 
popolian s velikom marljivostjum gaeili 
Polek goreöe fabrike bil je magazin, vu 
kojem éetiri jezcre lagvov s petróleumom 
bilo. Öve su samo s vodoiu épricaii, ali 
blizo nije vupal iti. Kvara do vezda 
jóé nije moéi preceniti, ali t9 se zna, 
da vige iznaáa как 100  jezer foriutov. 
Fabrika bila je oiigurana.

—  Ruski Car pred majkom boljom.
1 1 . o. m. bil je mski car skup s ca- 
ricom vu Kazan zvanoj cirkvi, gde su 
pred oltárom Device Marije inolili i 
zagovornu 8ve6u daruvali. Ruski car se 
naime в svojora familijom na daleki put. 
pripravlja, a ima zagovor* svakiput kad 
ide na putovanje s célom familiom vu 
istoj cirkvi se Devici Mariji preporußiti.

— Vu Vesprimu jeCeh Fereuca prav 
onda Rtrela vudrila, kad je s Sabo Ja 
noéom tréka za éuturu rezal. óeh je 
taki vumrl, Sabo je po rukaj i nogaj 
vudarca dobit. — Vu Zoraboru se je 
Konjovié Sabb«ö dosta bogati purgar 
sam skonéaK Cetiri leta trpeci beteg ga 
je na to prinukal. — Vu Békéfl-Gyuli 
su 10 o. m. Gombökötó Mihaljovu 82 
leta etaru 2enn na oreh obelenn na l̂i. 
— Ruski car je odobril i potvrdil, da 
se bude vu onih «kolah na Balkanu ruski 
navuéalo, gde sn do vezda nemgki navuéali.

—  Nj. Velióanetvo nal kralj daruval 
je pogorelcom vu Torocku 500, vu Eper- 
jeiu 10,000, vu Csögedu 1000, vu Nagy- 
Karolju 6000 frti. Na novo daruval je 
opet Kurtics varaőu, i Söjtöru 500 
Ősik Kozmáén 800 frti.

—  Na orsaőkom spraviáőu su able 
gáti odluéili, da budu jeden den svoju 
plaeu daruvali pog oretim varaöom: Eper- 
jesu, Nagy- Karolju i Torocku. Peneze 
bude minister nutarnjih poslov varaéom 
razdeli). Naéi domaéi malarski i drugi 
umetniki takaj vnogo darnju pogorelcom.

—  Vu Eperjeéu pogoreli stanovniki 
nisu zdvojili. Vei zidjeju novehii« Vu 
Nagy-Karolju se slabo gibljeju, как se 
vidi, tam je nevo) a vek^a.

—  Potresi se vu Ameriki podjed- 
nom ponavljaju. Mootezuma varas se je 
skorom celi zruéil, 150 stanovnikov je 
izgubilo givljenje. Grenadas i Gusabor 
váráéi su takaj jako póruséni, a vnogo 
ljudih je ranjeuo.

HorvatSki ban putuje po Slavoniji. 
Kam goder dojde, svigdi ga 8 zaetavami 
i s velikom paradom doéekaju.

—  Ministerium izdal je odredbu, da 
svako poglavarstvo, evi uredi moraja na 
one liste, koji se slulbeno vu kője goder 
mesto magjarske zemlje po poáti po- 
aljája, magjarskoga naslova (atressa) 
napisati. Pofltari pák moraja dobro pa- 
2iti, da se bade ova naredba i izponjivala.

—  Lugansko jezero vu gornjoj Tali- 
janekoj, kője je navek jako éisto b:lo, 
najedenput se je zmutilo. Voda je роли* 
tila, a od zgora nekakova maééa plava 
Nekoji velijn, da kad je potres bil, mo- 
rala se je zemlja na dim jezera spokati 
i iz pokotinah ide vnn 2veplena tekn- 
éina. Voda je najkalnesa tam, gde je 
najglibleée. Lugano varas, koj je do vez 
da vnoge goste imel, zaradi öve mntne 
vode, najedenput je prazen oetal.

— Vu Florenclji su prednja stenu ve- 
like cirkve dogotovili i poevetili. Na

ietim poevetöa bil je takaj kralj ijkraljica. 
600 let sn delali oyu kunötnu i jako 
lepi stena.

— Vu Nemikoj i Tali janekoj hoieju 
opet podici mal tu (carina) za iitek. Ma- 
gjareki oreag bi 8 tim к varával, ali bi 
i isti oreagi bili pritisojeni, ar se vei 
vezda tuiiju ueméki mlinari, da némája 
dosta 2itka za mleti, a melje je Jako 
vnogo treba.

Gde je dusno spoznanje ? 11- m.
doneela je Mura mrtvo telő jednoga élo- 
veka kője je sigurno véé 3 4 dai vu vodi 
bilo. Pri meeta Sáfár sko se ;e telő med 
vrbami zaetavilo i na vodi leialo. Vnogo 
ljudih iélo je mrtvo telő gledat, ali nigdo 
se nije misül, da bi van vzel iz vode. 
Praznoverni ljudi nisu ga zato ételi vun 
vzeti, ar su se bojali, da z njim tnöa 
polje potuöe. Nazadnje se je odluéil je 
den ólovek, koj siguino neima dale, frei 
je 8 éanom do mrtvoga tela, odmel je 
vun iz libja, i veled „naj ide dal je 1* 
pustil je d&lje plavati po Muri, a ljudi 
na brega sprev&dj&li su telő i svako* 
jadke bedastode govoi ili. Za istino hvale 
vredni din. Takovi ljudi némája dúsa, i 
moréja se bojati, da jih Bog s tadom 
kadtigaje, ar boléega nisu vredni. Po 
opravi suded, ovo telő je nekakvoga 
gospona moralo biti. Gde su ovo telő 
vun potegnuli, i jeli su je van potegnali, 
to se nezna.

Nekaj za kratek Öas.

Imbra baei bil je veseljak. on je sva- 
ко dru2tvo znál ra7veseüti, i norije po 
vedati. Ali jeden veder sedel je éisto 
tiho vu krdmi, pák na sve proinje nije 
őtel nikaj govoriti. Nazadnje véli ma 
krdmar.

No gospon. naj mi nekaj poveju, kaj 
ja jóé neznam.

No kum, znaé kaj je razlika med se- 
nőm i slamom.

Neznam l véli krómar, dekajud neka- 
kovu noriju.

No vidié! To ti svak! vol zna, samoi 
ti ne,

Hej, pesje 2ivljenje je soldaöko 2iv- 
ljenje! Premieli si brate, jedenput vu 
najjakftoj vruéini nismo mesec dni niti 
k&plja vode vidli.

яРак kaj ste mesto vode pili ? “
Hm, kaj ? Jnhu smo jeli.

Öoétarski majster: (svojega inuéa bijud). 
Kaj je to opet za- jeno uemarno delanje. 
Kuliko к rat sara ti ved rekel: Ja hodem, 
da ti dobro delal. Da bi ja fuéarija 
hotel imeti, onda bi si ja sam delal l

Mati: Véé je vreme za spat iti, Ka
tica. Idi ve к na*i dekli (sluékinji) pák 
jn kulni, pák reéi, da bi rada spat iti.

Kéi Katica: To, ne to maraica, ar 
ako naéu deklu éto kudne, ona niahom 
bije. Vőera sa jajapica kulnuli, pák íh 
je taki treenula.

Majer :Ja bi rád s gosponom fiékalom 
spominal!

Sluga : Gospon fiflkaüjué su odputuvali 
vuKani2u.

Majer: Так onda reöi gosponu 
fiékaljaőu da ga dam ljepo pozdraviti, 
pák drugiput da pojde vu Kani2u, naj 
si i glavu eobom vzeme, pák naj nju 
na obloku neost&vlja.

üditelj: Jeli bi ti sínek mogel meni 
povedati, kam pijanééina vodi?

Dijak : Je, je — aha -  vu krdmu.

CEJVA ZITKA.
E’éenica 9. 9*10 — — Hri 6 .— 6.50
Jedraen 5.50 6.60 — Zob 6 . -------------
Kuruza 5,90 5.95 —

LOTTERIJA.

Grac 15. majuía 1887.
/3. 31- 62  SS. 02.
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