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S z e r k e sz tő sé g i iroda
Főtér. Szt.-Ferencziek háza, em*« 
Ut, balra. — Szerkesztővel érte
kezni lehet mindennap 11 és 12 
óra között. — A lap szellemi 
részére vonatkozó minden közla- 
mény M a rg i ta l  J ó z s e f  szer

kesztő nevére küldendő.

K iadóh ivata l:
Fisohel Fttlöp könyvkereskedése.
Ide küldendők az előfizetési dijak 

nyiltterek és hirdetések. 

Hirdetések jutányosán számíttatnak

ÜWT1R én BORTÍT N ÍSLffl MEGJELENŐ TÁRSADALMI, ISMERETTERJESZTŐ és SZÉPIRODALMI HETILAP. 
Megjelenik hetenkint egyszer: vasárnap.

A nSfurak9zi tiszti önsegt'/zS szörttk.-zj r ,  a „Ctákiorry i t i-, u ékjiénztdi a „Muraközi takarék pénztár* az 
„AUó-Murakőzi-Takarékpénziir* és „Önsfpé'yzö-szőpstkir  «, a Muraköz-hegyvidéki közmüvdödési „Onkipzd-

bőr* hivatalos közlönye.

Előfizetési Arak:
E g é sz  évre . . . »  4  f r t  
Fél évre . . .  2  f r t  
E e g y e d  évre . . . 1 f r t

E g y e s  szá m  10 k r .

Hirdetések még xdtJtnak: 
Budapesten: Goldb A. V. és 
Kckstein B. bírd ii Béceben: 
Schalek H., Dnkes SÍ , ,*peHk A., 
Daube G. L. és társánál és Hermái 

Brünben: Stera M.

NgxlUér p e titso ra  l é  k r .

F e l  Ili V ili • áll a töke. nem bit’ a sző "ben többé czu- Víg dali hoznak emlékül, délnek
kor fejlődni, a töke fája sem bir megérni, \ |p«gga' gazdag táiirók

1848. márezius 15-ikének emlékét és uuv a h-gkisebb hide.r mellett elíagy. I F. kopár töl 1 i« tel virul
( ’sák tornya közönsége is m^günnepli. ami a jövő évi termést is kisebbíti. Tárd ki kelyhed **ende ibolya,

Az ünnepély rendezését, ez é ben is oka e ka nak az amerikai szőlőtöké, S hőid a kedves madarakat ;
a dal egy esti let vette kezébe, amely a nag) után a szél rérnitő gyor- 1,i,,ánnk örömei
nap évfordulójára a következő programmot S i ;ii_j;,l elhordta a penész-gombát a lég j bo* dogmájáról t-cólna .
állapította meg: lavokibb orr-zabokba úgy. liogy most mái Vagv' tán szívesebben hallanád,

a távoi ( hoi>zágban is mutatkozik. Ha mi zengnénk ébres/ifi dalt ?
1. itymnus. .\;i!mik 1*81. óta észlelhető, majd- Áoida telkünknek fájó búrja
2 Hober: I l o n o k  nem" lOml-u évben nagyobb arányban. U .n .n .lj.. banfoket ad.
3. Alkálim beszed Belányi I ivadartól. , _  , iizért v dl iá torunk, mi- N-kún. bura. .  r.d«« volt « Ul.
4. lluhi- r • T mImiíi rrv.Lrv ftr Meg«ó te ér ő n m ünke t .• 1 ‘ ' vei v e , m i n d e n f e l e  keu\ező korul- a  zord sanyarú szele
o. Kossuth nőt*. rnénvi K i i s z ó l t u k  a jó sikerhez Elsodorta reményinket.
6 - Szózat- \ baj akkor fejlődik legjobban, haj
. .. .. . .  . . y / , hideg esők Már '/"Kények voltunk kinc-ekbeu

Az ünnepek e bó 15-én este 8 óra- .... .. .. , he hit * nm éiyhin gazdagok,
kor kezdődik a Hattyú vendéglő in u) lUíl!1 i; . n i\ n PM-•' ' ' ' K. 1 Vallás a a szem hmanzeretet ;
termé!)en ‘ dig l^ n-kan  onen júliusban és augusztus- B világil0 csillagok

Hazafias tisztelettel liiviuk fel váró- bán rendkívüli szárazság és folytonosan. Vezérellek élaiuiunkon,
, a 1 a ii l. | r r.-lt iinirv. '•/d volt. amellett a szőlő már szeptember S buzdítva lelkesítenek ;

sunk e» vidékünk minden polgauit, bog) ' , .v m  manóra £  levél Egyik: bi/.ni, iftrni • ktUdeni
a szabad eszmék születé*na ia évforduló '* 1 " szőlőre talált Máók : teltekre hevített,
ján.k ünnepélyén minél . z á u W  bán s,i- lm ̂  mar tokéle esen nett szőlőre talált
veskedienek meirielenni ! Emeljük a törne es többe nem artliatoit Jött az uj év » arczra borúira
\e»Keajene« meg eienn • • . , A/ 1887- é< 1888-iki évek szintén na- Kértünk áldást jA atyánklll
ge .-5 meg el«nés <y a <*. P 1 ; ay rne,e,fe  ̂ vo’tak, tehát kedvezők a Aida*i ez évl.en mindnyájunkra
Meglelenesunk állal muta^uk m*K, W v  -  llvA , re a nagy Harmatok már Kezdve imádott h.aánktól.
a szobád eszmék blkes hívei vagyunk • , , f , (f<iu ~ npre- Megnyugvás követte fohászunk;
Itisonjrji.uk be hogy » m egy., . t a n  ha J ' ' \  J k O h T iS . nem gondoltunk arra,
tárán ép úgy tud le kesedui a hazafi** nosporat tudjuk, bog\ a bor aj Hogy keserű ceapfte e« . amit

** hA , lY • , _ i ^ ivében’ d íorinttal volt eladható. Égi atyánk lát javunkra!irányú mozgalmakért mint a hasa szivében. , km, lhban mutatkozik a perenos-
Márcrim. tő ikének  emléke é'jen ,,„ra a r b:i "undi é - a C.utedel fajiakon, S Welgeit a vásztarhe. falleg.

iirökké sziveinkben I 'rnelvk tnávhmu„-z,„, vége felé levél nél- '
kül állanak, d- az. .1 mint korán trök. De »aymá*t nem értik .oh . :
nu Liî  a b'gjobl> lm t adják : leghosszabban anyánk van a egy bennünk a

k'irv n i S7Ő l(>lietfir^Ó e- dárdák levelii: el a ,  trágyázott, Halai, vér,
h l ó  ' * 1 ' U  K ,,M miivel! szőlők, kiilünö-en agyagos tala S a. ér/é. mely nnvnt dngMtl.

1 ' I , .nivtmi-t mind a olv Mén, hogy az egv ozélra lörekvé*
■ion- He az<*i v ‘ '1 1 , Mégis pártoakodást fa><a«zt ?

, , ., ... intenzív bajt okoz, liogy rosszul cselekszik
Perenospora viticola de E »’\ a *•/. na ^   ̂ ^  tog (MV- «■-m a védekezéshez, s  mig a nemzet belyvisE&iy közölt

neve azon uj betegségnek, mely szológaz- St; os (,v . t (.-ak 20 dO év múlva Tépte, axagg«ua önkeblet;
dóink ültetvényeit még a Pnylloxera m a . , ;.... már valószinü Váratlan •  vég/.eiiejes halál
érkezte előtt tönkre lógja lenni lm •« »»k e fogja tenni ezőUb
Ívesen nem fogunk hozza a/, ovinltzkedv A j,;l, el em védekezésről a J0\ő  Tróni s koronát döniöi gyáazba;
sekliez. ........... számban. Bánaiol ho/oit a nemzetre,

INI időn I ranciaországban a /'ü íh íu  qr jfne: 6Vlcji Viktor. S kétes jövöt a h»zára.
gvéritéséhez és az amerikai szó lő fuj ok ül-
letétéhez javában hozzá kezdtek fogni. S nap jön é* megy,de a magyarnakleiesu iez javanau / .  Fajdalmát nem enyhíti máa,
egyszerre csak azon vetlek eszre magukat. rj Y á í t f é ' t l X  Oupán a hit, ex .égi balzsam
hogy a szőlőtőke levele mar májusban, Lelkere a vigasztalás :
júniusban le kezd hullani, a ^zőlő pedig törli le az égő könyilt,
oly savanyu, hogy mustja a -  fokot is alig Mii a jav# gy*« lé'yo'«.
J  ,1 ; „ J , , l , .  „ . . l a r n a v *  W » S S S r e S i f t í l .
tétlennek bizonyult, amidőn a \ele!len \ /  j|) , ih o z .
arra » tapasztalatra vezetett, hogy a gyors] Ébredj (el hát tavas* virága!
rothadás ellen fenn és lenn rézvitriollal S hoz* te is egy ren»eny-*ugári:
hekent szőlőkarók tőkéi intensiv zöld szint hogy rideg tél u án majd
mutatnak és egészségesek maradnak. K1,ieílj -„i . ineój y álmod,ól n!^8 eloMlik'*a ?ész felhője,

A mi égaljunk alatt a betegség, ug\ Tavas i h  m u , Me y eltakarta -a napol.
. , 1 m 4i M , i , a n  itii.iimlm' A köl tl.1 ' suson * ' S viiagoaság tündöklő ege

mutatkozik, hogy ej t , Enyhe s/e.lö lí« KV tuvalnn Ho dogilja e drága hont.
különben zöldszinü .szóló levelei sz ín i* ' Kbre.lj lói: a.zengi pjtcdna
színűvé, a legelső szeptemberi hideg eső FuM k^nk, ...egiái**ga', gjolnár &dita
után pedig szürkés barnává változnak úgy, Fogadd k«íieme- i i.eoldil _________
hogy -zeptember közepe táján kopáran A fáradt ki* vándorokat!



y  í f'n* - ' i n d l  I bájos olvasónőim, fejünkre a „poudre de ris* hólgv\ Schtnidl Lilla k. a (levélbe fdó),
\ c ^ r  . laibtinu, . helyeit gyáros hamut é* hallgassuk « .iiam* ĵ/itneg Paula (ördög), Stöger Katalin k. a.

Karnevál hercaeg tehát véglegesen elhu csárdása helyett éjutos papok szent prédikáció- (mRgyar menyecske', Spitrerné (magyar
cauioit! j4t. l.q,.yd.o,> oltára I f tN i ?  menv, (..,:e) Tumovszkyné (hegyi manő),

Eltávozott iromár z.jos olihnnáhiil, a vá- dőljünk • az egr ig .t la e n  " táráu U pisz Róza k a (házi nvul)   küvel-
roti tóraasáirok vidám köréből ; orr hagvr. puaz- *V.ge a lartangnak ," e‘sz t,,.’za " u . . r  ny“ l;' .. .
ítobT aké ítidéBoiálát. a Saobranje „raját kezö urak : II Bohm m.dve lámzollah,
palota" lelsö részét; alvitte magával »ok szép Gréez med\t, később domino, Gotz barock
angyal szivének nyugalmát. dandy Kostyál szoptatós dajka, Dr. Papp

Elmúlt a farsang! » ^  X F É I j F /a szopós baba, Goriesánecz József tüzér, Go
A w dv kis — na leán * — ott ül a x ricsánecz Károly pék, Hanelly László esi

puha panilag hullámos Kiében. Szemei litokleljes _  Gyágrhir Liibl .lakaira C-áktor- kos Á rv^ kinai mandarin, Ebenspanger 
vágygjal lueranganak a távolban. ibrán.los lel „ ; Takarék pénztár volt könyvelője e hő disidas, H^jdinyak IstTari tengerész, í.enk
ke lázas ihlettel tekint vissza az elmúlt báli éj * , L ,, . , , , .  ‘ , .,i, kocsis heichvein oláh popa. Sólyomy hon-
örömeire. Még inoat i. fülébe c.eng a gyűjtő' 5 6  éves karában jobblétre zendérn t. y .(| . ^  ^
.aárdá, a,y..gy .II,aló akkordja, , a mall.lt lát, A megboldogult 1, év.n á szolgálta h -  SpHzerFj ^ Mf * 9ikös> Üip03 szerb, Németh
hall és élvez mindent ! ven h takarékpénztárt Jo családapa volt , r  , ;__ .

Halvány arczát a tavaszi rúzsa pirja váltja családjáéit mindenéi föláldozta. Nyugodjék k® ‘ s ’ r̂ émelh Gyulatengeiesz,
fel, és a lélek legnagyobb fájdalmának hangján , .1 / j . Pliclila IIaile<|um, Iurno\szky kis gyerek,
hagyják el .a eper.jk.kai az önkén,,.len a,a- _  KÖ$, 8netnyiMnMág Mindazoknak, T,« h,b?ka> WiÍSZ,ner '.fVár Jelmez nélkül 
vak: „ . .. c x ; < *ar ..b ijxi^o 1 x jelentek meg : Csesznakné, Goncsaneczné„Vég. a iareangnak !■ akrk orrén szere elI ,ó atyjuk Bo cs J ö . Csizmadiáé s leánya.’

* z«ef elhunyta « teinete«e alkalmával rész , r .... . ” . „• TT . .. T . „ ,
Olt forgatja Gizella hófehér kezében a „Gsa vélüket fejezték ki. másrészt a temetésen 11 1 ahie, ílajdin^ak lstvaiine Koke.

ládi lapok" legu.abb számát es sóhajtva tekint ineg elente. » ezáltal igyekeztek fájd dmun HY^yne, lásziakné, J.angent, Matlersdor 
****** Rym*° rovRl rengeteg során. Majd kolf  enyhíteni, fogadják e helyen is a mi lerne’ l oljakne Hezsekne Reichveinné. Si- 
megakadnak szemei es haragos villámot szórnak J ... ... ... , mon nőtérek, Npos Nelllke k. a. Sümegi
í r  -alfa fen, nevére, aki pedig eagageirozotr *  ■» l  ' Regina k. a. Schweiczerné, Stögerné, Sza-
négye. ténc.osa voli naki. Ue hiába, mind ...k  Csákt onya, lb»J míírcz ... yemé. özv. Bayerné, Spitzerné, Tóth Sin
el .z*.j”.k í  Bölcs Nándor. Bölcs Béla. dornéj Verly Miksáné, Verly Ernöné urhöl-

„Vége a larsangnak!“ — A Srobráiiye bál alkalmival felül HVek- !* órakor kezdetét vette a láncz,
fizetők névsora lapunk m számában l.iá- inf'V « legfesztelenebb jókedv melleit reg- 

A stégén, mama fáradtan dől végig a P- közödéivé,, múl kori kimutatáson- Sel óráig tartott. Az első négyest »0  pár
‘ i r r 1, : : ! !  d ,  p ó to lo k . 1 Molnár U r á n  «4nc*olt». A t i n a M n W  fiatalság Csák-

b .,.M .?  d«imUék írén Emma Uura! Ide, szohoiiczni plébinoa ur , Kőszeg, 1 1 tol tornyáról es l.elenyerol is képvi.elve voll 
Hermiu no meg a szende Piroska azzal miéi- küldött a jútékonyczélra s Imrey Ferencz Kimutatás. A t. évi február 23-án megtar-
pellálják a szegény édes mamát, hogy: mért sz0boticzai li. plébános ur is 1 frtof, ki- tott tüzolló-tánczvigalom alkalmával felülfizstök
Hem jsgyzik el őket a férfiak, mint a Tornay . azonbail a közös s/oboticzai« neve : Király Pál 5 írt. Morandiui Bálint 5 fn.
Bövérakat. é, min nem vaaaik flkat is úgy nőül."** ne\«  “z“nDaI' 3 , , ’Z0® . V f ' , 0 . . Sároai Láaalá 5 Irt. Hochsinger Sándor 3 frl.
a fiatal emberek, mint ahogy Elek bác«i nőül szó miatt kimarádt a kimutatásból. 2 . A [jene(jjkt p 2 írt. llir-chman Adolf 2 frt. Knor-
vette Ilkát ? ! kimutatás végén G eimann Kálmán ur czer Károly 2 frt Schulleg János 2 írt. Szilágyi

A mamának ott, álló helyén msg kellett neve 2 írttal szerepel. Gieimann ur később Gyula 2 fit. Szeiverlh Autal 2 frt. ZakAl Hen 
felelnie kttiön-külön asind a hat interpellációra ; hüldvén be adományát, a már kiszedett rik 2 frt Vrancdcs Károly 2 frt. I)r. Bárdió 
többé segíteni nem lehetett. >, , , betördelt kimutatásba nyomdai ° y iir8V 1 í«’b Rtumhack PVigyes l frl. HenediktA gondolatokba elmerüli mama félségbee.ve 6\ n laj.ba Detoiuei K műt iasD.i nj onw ,  ̂ Uachr.ch N. I frl. llvorosák Máli I
•éb.jlja, hogy : vég. van .' nehézségekkel azon tat hatolt csak a neve. fr,. Gr<n, r m k„  ,  ,rt. (ir4n„  M0r l  (rt.

^Vége a farsangnak !“ Pofi >lag ide íglatjuk, miszerint l)r. Glei- HruKchka Mór 1 frt. Hirschman Samu 1 frt.
inann KA mán ur messze Zólyom llrezóbél Kohn Hermán 1 írt. Kőim Vilmos 1 frt. Lőwen- 

Mif szóljak az agglegényekről ? A kiknek emlékezett, mejjf a Szobrain e által rende* "<>bn Mór 1 Irt. Luper-zheck Jómét 1 frt. Mréí'. 
kategóriájába én, Jenő, Emil, Kálmán és a töh- zfU lliula lság jótékony cz< Iáról. Keginn 1 frl. I’robszt Ksrsnez 1 frt. Rscsornik
biak tsz „agglegények regementjé«-be) tartó- FHiint Hophflima ATiWn P.VLtr,r ,<Ar°ly 1 trt- Spit* Izidor I irt. Szílos Lajos i
2unk. . 7 “ t l V nj ,  ,  ° cm, ' , ! ? '  \  tn. Dr. SehwarU Albert 1 bt. Ziagler Kálmán

Mi ott állunk a szélé* tükör előtt. Arcun* nyai kereskedő cs szállító ma kér hete el \ (,.j Ziegier I.a osué 1 fii. Krámpáoe József | 
kát a fájdalom és bossxunág felhője futja át, tűni Csáktornyáról s a mai napi** hollété- fit. Összesen 66 frt. A ezives íelülfize'öknek a 
vslahányszor egy-egy deres hajszálat tép ki a/. ről mii lem  tud családja. Többen a va- helyen is halas köszönetét uyilvánitja az •tnökség.

.V, razsdi, hi‘l0" mások a Varaz.fi felé vezető _  A hel ybeM ch ir th  f hó 8-4n Ur- 
.  dalt ' ’ ” »“>n IA,,!lk u,ol|!,r,,• tolla közQlé.éf Elnöklő B .U nyi Tivadar

„Báli frakkom szemtanúja: — A perlaki társaskör a legszebb la- konstatálván a határozatképességét, az egye-
Uányszor voltál a vátlamra borulva !“ mijeiéit adja életrevalóságának, mert unnak *ü'et beléletébeu a múlt üUa óta történ-

Ninc» «py kedvet «rcz, mély lelvdiUna kô  v ezetö |. (iülz j.>vencz eln.ik II.., váll. lekről jel.ntéjt téve, ÉMér a napirendéiért 
„rendbe hozná a szobéc»kéi.u Mily édea érzet (.songor háznagy kiváló tapintattal bírnak pontjára, a tavaszizal, vagy nyáron ren- 
volnn. ha most egy piczi kéz elsimítaná haragos arra nézve, hogy úgy Ferink város mint a dtzni szándékolt kirándulásra Miután aztn- 
homlokunkról a bosszú redőit, ha két bájos ajak vidék inlelligentiújút n legsikerültehli mit- bán ebben a karméste nek szakértői vé- 
zárná le a mi — bosszús szavakat mormoló lóságokban üsszponlosihák. így a folv«» leménye dönt ebű sorban, ö pedig rosizul • 
fzánkat, melyek azt dörmölik, hogy pusztám g , . rögtönzött jelmez s társa?estélv a léle miatt az ülésen meg nem jelenhetett,

Vége * farssngnak !“ legvermesebb várakozásokat is felülmúlta, 0 kérdés tárgyalása a jöTO dicsre halaszt i-
* mert úgy a látogatottság, mint a jelmezek tik Nem kevésbbé fonlo* a második lá»gv

Farsang omsig f.ied.lménak uraikéira mcgy,llaf .lá*a IckinlWéhen l.-^zi m l.v u d .lArfi. 20 éve. fcn,,Alli.An,k
hár nyolcé hétig és két napig tsrtoit, mégis gorubb kritikai is kuM-gitelle. Ha tekintetbe megünneplését célozza. Itt frzmkovic* I<e- 
mmdsnki busul távozásán, mindenki sajnálja , vesszük a nehézségeket, melyekkel ily kt> rencz tag érdeke en pillant vissza a 
szabó és hoteliére, fodrász és bérkocsis. városban a jelmezek beszerzése és össze- dalárda keletkezésre a első évsirr Föl-

• Vége a farsangnak .- állítása jár, úgy a találékonyságért és li említi, hogy a dalárda mulfja rég-.bbrs v«
T , ... , x ....... . . . nőm ízlésért az elismerés adf'iját kell lertí zsthető ugyan vissza, de e/ylttntk csak

v .. "««* 3 jelcnvoll k.,ző„-,T .rányAhan Kő ,z-pieml,.r 25-ike ó l. tekinthető.
gis van egy, amelyik örvend. Vidám megelége- vetkezőkben adjuk a jelenvoltak névsorát : amikor megerőaifett a!apszabályoknf, nyert,
(léssel kulcsolja össze kezeit, szemeit háltdato- Dr. Bölimné (római női, Ilarl.i \ ilma k. a s Csáktornyt lelkes hölgyei által zászlóval 
san emeli az ég felé és az üdvözlés áhítatával (jósnő.), Daiii Mariska k. a. (muraközi me a'ándékoztatott meg A dalárda az eszmét 
mér*' vé^e^a farssn '^akl ,ó Is,caein' Csak*10gy nyerske). Fliszár Man ka k. a. iliorvát me- magáévá teazi, a továbbiakra nézve a vá- 

*r«hái *msV>**bezárulhatuak a tűz-, viz és nVeCike • Götzné b  erkes/ nö>, (Íré zné hjsztinányrn bízza a módozatok megbe.zé- 
lég- (csak a leányrimánkodás ellen nem) mentes német újonc/', Horváth lÜnnka k. a. •'■‘ét.Arra az ulkalotMA az egyeaíiletnek né- 
kasssa vasajtai. Tehát lesz már nyugodt napom (magyar menyecske Ibrscbsohn Adél k a. met nyelvű iajHzabílyai i* magyarokkal 
is, melyen nem kell majd a kö.etkezö báró! (pósla galamb) Hajdiuyák Istvánné (ma- cseréltetnek lel - Végül aa egylet híva-

" " ' ‘' r , "  ( W P * -  ,a l’» köíl.nyéül axon reményben ho,T .
renye- es a lüzoltó-bál, és evvel egyfiit a tar- r,,szt ,ean>) Kc<ler Aranka k a iviragleanyi la ok I ez-rke-ztője a dalárda köziemé 
mng is ! Mattersdorfer Nina k. a tiiuigyar menyecske) i yeinek mind nkor szívesen nyit lért b.

Némethné iNorm:ii Ib-a-rk I na k. a lapjában, a helybeli „Muraköz* u>nlutik 
Itt van a böjt! Hamyazó szerdán hintsünk,1 (kártya), Schmidf F.lvira  ̂s (dőlti magyar s «1 i< togad alik. \  " *
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Növi beteg vtnskoga trsu.
Perenospora viticola de Háry zove se 

ovaj növi traov beteg, koj bude vinske na- 
le nasade joí predi upostofiil, nego do nje- 
ga phylloxera dojde, ako se za vremena 
neposkrbimo za uniátenje njegovo.

Kada su vu Francuzkoj poéeli pusto- 
Siti trsnu vus, tér amerikansko trsje saditi 
xaéeli, najedenkrat o p a z i 1 i su, da 
littje od trsja ve? vu majuíu i juniusu 
optdati poéimlje, a grozdje je tak kiselo, 
da mo$t komaj 8 graduiov dosegne; jed- 
nom reöju, ve 2 se je go jenje trsja cisto 
bezkoriatno skazalo. kád * su pripetee na 
to deáli, da trsje polek kolja gori i dőli s 
vitriolom (kupfervitriol) namazanoga lepő 
xeleno üstje trsja sivo postane, a za prvim 
mrelim deidjom meieca septembra post.ane 
■ivó barnasto tak, da vu sredini septembra 
veő trsje golo stoji. vu n em se nemore 
cukor delati, niti stabüke trsa nemorcju 
dozreliti tér uz najmenju zimu pomrznu i 
ovak budut’i prirod prikracuju.

Zrok tomu je atner kansko trsje potlam 
presadjenja ovoga ieznosil je neizmernim 
hitrinom plesen (gbvice plesnivo e) posvih 
i najdaleéuiih orsagdi Uk da se vezda véé 
tijam vu Oeskoj gori pokatuje Hfi nas 
opala se od 1881-ga letá i to sve vu 
veksoj lílfri.

1886*ga lel a smo samo zato dobro 
vino dobili ar su ovo lelő sve moguée 
dobre okolnosti letinu pospeáile.

Beteg najbolje se rexvija onda, kada 
su velike rose a osobito onda, kada za 
mrzlitp deídjom toplo sunce nastane 1 H8 U 
Ieta pák smo baá vu julináu i augustusi 
izvanrednu suáu imali tér je bil stalnj ve- 
ler, k tomu véé je grozdje vu poőotku 
septembra bilo za je ti tak, da je okolo 
15 septembra poétm a perenospora i opa 
danje üstja na zrelo grozdje nadoálo, ovak 
viöe naíkoditi nije meglő.

Fajraneáe pokaiuje se perenospora 
pri burgundskom trsju i tak uvanomu Gu 
tcdel, kője veö prama koncu augistuda 
listja stoji. nu kuk tano trsje ipák najbolde 
vino daje NajduZe zadríi lisfje dobro gno 
jeno, mlado trsje osobito na ilovastoj zemlji.

Nu zato ipák perenospora uaveke ve- 
Üku nevolju prouzroku;e, zato ako nes- 
pretnodel mo. a o se proti njoj nebranimo. 
Ar 1886 tu letinu u orli za 2 0 - 30 let 
nedobimo, a tr>na vnA bude ve;' brzeas za 
kakvili 1 0  let trsje nafte na nika) spra- 
viía!

(Konec sledi.)
Br. Knezevich Viktor.

Z A B  A V A
Kak je iz pisára postai ispán

(Dalje)
Ibi sam zvun sebe. (>na me ho.'e da 

uas'eduje, k meni ho< « da do dt, a 
menőm hoce pobefii? alt kak ? kam ? iz
gulni h id m elu hu. ne:.mám nikakvoga 
imetka, koj bi bil s mo jeden kra.cir 
vreden. s éem ju budem zadrtaval ? kam 
beíal s njom ?

Vilma je spaztla mo u zmetenoit, 
prignula se je őisfo k meni, terme mpita u:

Kai ne da odobravale ?
( Idobravam, ako je tovarul vu slahítt 

njega ljubecu ienu, tak dob o ob«krbtti, 
kak je domaj p i ot«u i mattri obskrb 
Ijeiu bila

Auda vi privolju ele vu naS bég? ze 
viknula je radostno Vilma.

Ali angelska gospodiéna ! im janeinaain 
nikaj ! zm mljal sam vu najvfk*em bla- 
ienstvu uajnesreéne i.

Ja sam se za vse pobrinula, rákla )• 
Vilma, samo vas o o jedno prosim, kaj ne 
da budete to v inili.

lloiem, makar me iivljen> etalo, 
zmrmljal sam opet.

Vi budete zutraanjom ieljeznicom ob 
s ‘sti vu i odputovali vu N. tér budete 
ondi za jedna kóla skrb vzeü; ja pák bu 
dem ob osmoj vuri tam do«la; i tak se

— Kerestetik megvételre egy haiz- mini hivátalbeli f<*»n*'»ke irányában leljem tiszte- a ti- t»*k. inasok es majorba'i cselédek depuiá-
uált tizedes mérleg. Az eladó jelentkezzék viseltetni, az uradalmi ügyekben hívón *«- tárnát egy negyed óvenkint -e többet se keveseb-
e lapok azerkeaztó'iéfléíK'l ínségére lenni és a prefektus altul kadoit rei. bet — kulombéin vissza'éritéa terhe alatt — ki

r ® deleteket pontosan es engedelmesen teljesíteni, adni.
- -  Megyei hírek A-Lendván a kir Valamint más részről ismét a prefektus öt, mini Szigorú felelőség és súlyos hüitetés terhe 

járásbíróságnál felállított vend-tolmácsi tiszt az uradalom tisztjét megbecsülni, a neláni e'ő- alatt Hason óan tilos — bárkinek is — gabo- 
■1 . , r , ®. ' T 0 , Á . .  terjesztéseit azonnal meghallgatni és mindenben nát, haszonnal vagy a nélkül — kölcsön adni,
tel ivluikoviis János Odavaló tanító biza- segitt-égére lenni tartozik, tentarlván nem ke- kicserélni, még kevésbé vele kereskedni és uzso
tott meg. — Stern Dávid lakosi korcsma vó*bé az uradalmi alattvalók előtt a kasznár rá-kodui. az alját a java részével összekeverni 
ros lovát decz. 31-én egy veszett, eb meg • tiszteletét és tnegbe. siütetésél és kétféle t i. nagyobb és kisebb oyrynenaü mér
harapván, február 26 áu kitört rajta a düh. , 3-or. Mindenek ti.löt. tógondja legyen a tókit képletben tartani.
i  u  m/ r , 1, .„„ti,la to it _  ( ifilméiben •, l.»«nérnaV, hogy a learatott gabona,     a o. (Jond|a leend, hogy a hátralékok ne
1 j ? 1. ,  eJPu8ZlJuai01 • OCaelDCn a keresetekbe főlállino, a prefektus, avagy a vár- szaporodjanak, hanem a régiek alkalmas időben
csendőrük elfogtak egy tanítót, egy jegy- nagy által megolvastatotf, bebordassék és mén szorgalmasan beszolga.tassanak az alattvalók ál
ló t S két jegyzősegédet bizonyos ..lókötési nyisége az illető számadási rovatba beírassák. tál beszoJgált hátralékokról minden előny nélkül 
manipuláció* miatt. Úgy beszélik, hogy Azon időben ledii* ha a Babona kiesénél rendes nyugtát az illetőknek kiállítván ; velők,

— V to .“ "lír**4"*1 “ r ®nyomára, aminek folytan vagy 20 — 30 bu^a, rozs, árpa, zab, köles, hajdina, borsó, len- gé sien bánni tartozik
erab.r került á .bajba.* «*• “ ‘ k, len éskándvr.mitgot nemeik a javát. 0 MlIlthogy lnindeD 8lAraad6 kö„ |eHg( ,

hanem az alját t. >ajá< ha./na nőikül megmérve f tni nelii ,e|#3i,h»égileg átadatott námot
----- ----------- ------ ■ * Ped,« »«u.csak aa alattvalóktól á t-. adn, a U s,„árnak 1, köt.leaaég. rmodén

, - w . , ' 8"bo»A'- • molnárok által ta beazo I- hón elmúltával 8-a.l napra, a pretek.u.nak
M u r a k ö z  m ú l t j á b ó l .  *4 l“l«tl |ta*nM>f*ot, egyszóval mindennemű ékel belcrieMlenii hogy 'ekkint a b„ élel 4l

„  8»tonát, valamin hsz let darál ee korpái a meg- R kiad4liok nagya4g4r6, és aaok v.lddi,4gáról a
— kgy 1723-ik évben kelt Marat nyomén. -  telel# a a prefektus által kiadott rovatok szerint releklus rowr6aMért szerezhessen, nevezete-

UlMÍ,ft,  hevételképen, a netán, kiadásokat pedig a km- ^  , „ gaboD4b4it hsítböl, dalából és kor-
M íl dásba bejegyezni es imndezekról híven saámot pab4, m{ Bnyj fo|yt be e,  j,m4, mennyi ada.

A kasznár részére a<*nl kü,ele/le,llí* tott ki. (Folyt, köv.)
Magától értetődvén, hogy a magok befoga . A

A mely általam, mint gyermekeim terme- jósára szolgáló mag ar helyiségek tisztán tartan- míirlann3. Állítani gróf 0ZV6QJ6
szetes és lörvényea gondnoka által Mura-sziget jók a gabona fökép nyáron gyakrabban útba “zül. Fignatelli.
kasznárjának, Neuper Ferencznek kiadatik. nyandó, hogy vizsgálat alkalmával, amelyet a _________________________________________

1-ör. A kasznár az Istent szeme előtt tart- preleklua több Ízben megtenni tartozik, a gabona 
ván keresztény katolikus vallásban Istennek ked- nemc sak hogy egészséges legyen, hanem a mén- UCLELÖí? tfZERKESETÓ
vés életet éljen. njisége is hiány nélkül meg egyen. v  a i? r  a

2-or. Kötelessége a kasznámak a prefektus i-er Haaonlólag kötelessége a kasznárnak, M A U u  l T A I J 0  X S  fi F
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budtmo pelaü tii mesfii 1). gde j» vei vse' K»k zrun »el>e otiiel «am od nj«ga, N«jn>i nSe »rce mojo r»nui, 
pripravljpno za ven. anje (zdavanje) Zatim i lo sbng troivratnogo razloga i ’rv o : ato- Niti «Use k meni »•« poillmtl,
?e vzela iz kabalara nekoliko banjki i reUa tinu lorinti do v zda nigdar imái msem, LiaUka mi ti drobnoga odpisi,
mi ie: 0 »di imám potrebne p.nez., tro- drugo: ar bude za me-ec dán goapodin | K.j bud.ai mai, kak .1 drago arc. ti.
áite po volji, najte *parati. hanoink otRel vu Kéku. a me ie Ondi ne- Gusto krat ja búdén t*bo pohadjal,

j ft 9a<n posluial kakti zacopran dugó bude na«el, ar vre zutra budem oÉanjen, / ti tve iep , íme bum 8 * zmisljaval,
iám sedel tak. da sem se niti ne génül, trefjn : ar me butit* za ovim pripeéenjem Komu sem bil zab al v ircu nnoiem itan,
zatim sam *keéil na jeukrat, vruée sam odhitil iz hrbije, preklel me búd*, i t^k Zadujie*^veliua ljubavi je na5oj kraj.
nioi ruk* kitinül i rekel: vse moje ufanje z* htrbiju oule vu vérér. p  • , . .

Kak vi áelite draga Vilma, vse bu- I opet budi anda jeden izmed »reémh pos- P Csukái M
dem dobro zvréil. Ovo sam zvektl i otiöel tál najuesriéne^i élovek
9am S onimi st > forinti ot ád sam taki k -------------------------

T.etal sam iz vulice v* vulicu, nasu- áoajdaru, tér s»m si kupil jednu g°tovu íf A T Ifi Mi) Vilit ?
ujaval sam vsakoga a nepozdravbal nikoga sveteő»|U opravu, pri Sk 1 Caru kupd sam H X IU  ü l i  l l U T U u A  •
dap< de n ti dobroga starca gospodina pre- *>i növi dkrlak, pri rukaviraru nőve bele ru- Kraljevié Rudolf,
poéta, koj mi je viáekrat za malu kakvu kavce ! pri biákupovim vrtiaru jeduu lj^pu p rj apóján,m a pripe enju, kak se j? i 
piiariju dober tringeld dal. Tak sam bil k tu evet ja, ovo iáin s n«|vekéom bitrino u llí<gre njlQ Q |  ,Q kraljevi em Rudolfom tu
bedast, da iám ne znal. jeli sam sreöen ali vbavil, i tak ui*©m doőekal sutr> á íju petu | M^ierl ngn piipet lo, navadno se med narodom
nesreően. Ali | rotivno, jeli je to ne nes- vuru, nego taki po poldan vu sveieiujoj opravi j Rajkai pnpoveda, a aajve krat reg re  se med
reca i to najvekia, kaj sam prav nikaj né s ákatuljoro, vn koju sam spakoval kitu cvetja | pUkoin tttk<ivc pripovesti, vu kojih néma oi-
imal, dapaée ni»i poátene blaée a ja se pod pazuhoro, naáel sam se na banhnfu. kakove istiuitosti Ovak vele vezda, da Ru*
zutra áienim ? Oa budem za istinu ja fo- Po dugom cakanju zazvonili su ^ 0I1' 1 d »lf n'je vumrl, a da £ivi, hoAe nekoji doka-
ringu poizkal za naéa beianje, ali da bude dukter je zatrubentuval, maá na je zafuduul< ga sledeóom pripovedkom: VuobéiniPata 
i ovo morala izplatiti moja budufa /ena ? ' genu'a se i rn^ne sobom odnesla, koj sam je uezdavnja jeien randravee k siro-

Vu ovom nevugodnom poloáaju kakti si poúieduo rnislil; jd ‘ sam ja sre< en ? ma nomu jednoma oude^njemu stanoraiku tér 
oslobadjajuca ladja, doéb» mi je na pamet, Kuk sam dogéi vu mesto N. taki sam pl0ilj Kl gtan p 0 t |atn da| mu je deseta- 
da ja ovdi imám jednoga dale^njega ro- p"go iil kóla, ali kaj budem delal do *utr-* j a IUI1 donesí É^aoicu. S romaárn eo^p >dar 
d aka, drdu e bogaioga. ali malo srditoga poldan, dók dojde cug. Ah zigledal budem 0 (j ((je V11 jrr(Mnu> g,je je bal biror pri kupiéi
kanovnika, koj me je do vezda nigdar ne malo vu o-tariju i tak me zdavnja ne na vlIia sede . Videói ovaj pri síró oaku deseta-
niti na obed pozval, ali vezda budem iSel tak sreénom mestu bilo Stupim nuter, a l 'j(5jí za^ u  ga> gltí ju je Zttl3gei ? S.r0 ma§QÍ
k njemu i tak dugó budem mu dosadiival, iaj unni, vu oátar ji uaáel sam princpala ̂ l0Vek odprt) olguvori, da mu ju je vand-
dok mi neda barem tuliko penez, da si komga, kojega sam istiuski ljub I, ali bi vezda âetíC jedeo dal i jo8 doda k tomu, da je
budem mogel jednu opravu kupiti. Zárni- r j é ’ bd dx je gde opet tijara v sedmon i pri toin vaudraveu jo 5 viéí velikih banjkah
aeljum sledilo je delo : ljubav mi je dala peklu, nego pák ovdi. I videl. Birovu se éuduovito ta stvar priiíindt.
kiírnia, tér tam, kam sam drugda isel Ali amice, koja vas je nesreéa 8 IU zato odide s tim gospoiaro n, da vidi penei- 
stralioma gratulerat, bojeő se hladnoga do- d >ncsla y livoga vaudravea. Vid-iAi, da je vaudravec vés
éeka, vezda sam iíel s odprtim sreetn i Idein teci na spievod ápelvtabilis,dtncs sam vzsm-i ga na red, izapita, f i t  je
zdignjenom glavom. dob.l tel«*g am, s kojim me na sprevod peneze zuiogei.Na to straujski ólovek zavikn#

Odkud si se s m zabb dil? viknul je pozavaju. na bíróvá: Zuate vi, da »^m ja krvljeviő
starec gda sam ga ved pozdravil, moiti si (Konec. sledi.) Priredil: Rudolf, kojega za rartvoga driite ! S tun
doSel gledat, jeli sam se ne iz tóga sen.i odpre svoj rezirapanl kepeníeg, pod kojim
tóga sveta preselil ? Glad Ferencz vidla se je juniíka oprava a lepimi medaj-

Za tim p'ijateljskim nagovorom, s ve- l tIBi tér *ip »ve birovu,da tak zaprete i nje-
libom poniznoat um pripovedal sam mu ga vtl pásztó odpela Prestra'áani birov, koj
da se herém 2 eniti, da mi je véé dosadilo M p d jií ll l ir sk n  P 11 Ók 11 UöSíIUl. ’Xaloitnu smrt Rulolft i tak veroval nije,
(préséi ) samotno áivljenje, tér da sam se . videói vezda prei sobnn odkritu otajooit,
nameri na jednu delavnu Éenu, koja je Od ljubavi. taj{; je i§3| tér zapregel kouje i odpalal to-
pripravna s menőm prebroditi morje ovoga (Spisana vu D. Dubrari leta 1867 ) b>2 u)eg» kraliev.éa. Oi to dóba birova Ilije
vmertelnoga iivljenja. Namrgod’eno lice 1 ‘ duma, a uiti kóla, niti koqji nemoreju se nigde
staroga gospodina se je razvedrilo, rekel Drnga moja moraiu ti se sprióati, naiti, tak je sve pre* traga izginulo. Evő
mi je, da si sedem. Obraduval sam se, da Ar ja nnoam oi tebe odhadjati, takove pripovesti áire se med narodom leh-
sam ne doáel zabadavo, ar komu on véli Z«lost moju uemrem ti p »ve int*, kovernim Celi intelligentni svet osvedoóeu
da *i tede, on se more naojati od njega K«>ju moram v srcu rnojem éutiti. je 0 nesreduoj srnrti kraljeviéa, nu odanoat
pomoii. - . , i- n i i ljubav naroda hoée g* í  vog* imati!

An<l» kak se 7.ove ta iennka V z.pital U t« dana nan. im.u|ava v l|»bljen,U, HorvatSki bán V nepnhki.
me je sta ec, i dal mi je jednu finu de- V noge dneie spievaojRi v vesj ju, j a Fiume éujemo glti, da su vu Ruccari
belucigaru. A1 u.m pnkratjeno bade .ezda ».e, |ednu ineuicu (vek8liü) ud 1 0  jezer foilutOT

Za malo <la me ni;e boiji bii vudril, *.pizabit se rnoraí diagi iz inene. pMueve îli i to na iiue liorratskoga bánt
lak sam se pre*ira‘il, ovoga pitanja nÍHgm| A|| 2nRÍ ír  kilk smo ,e{ku vCimli, K">f» Méiervár,*. M«ncu óva iirirtli ta  
se nadjal. Kaj mu budem rekel .-1 Dók aam D< 8e ,)umu mj (|o oba l|ubi,ji T  atu, nu vele, da je dót í  jí pronerentelj
ti odrezal irha od ogare, dnslo mi j e  na Uvo ,ue||i uerare /j)tl u  vei vlov jen. Hirons bonneí lepő ida itvari
pamet, da j« bila jednu mala devojíica mi K „k t| kll !eS dlRg, ,n0Ja gerij;cl. i tam p ék vu Horvatskoj !
mo’em rodnom mestu, koju su meni joa vu Slepota VU hipu.
detinstvn odiadili, ali je véé tomu deset Reéku tebi driga m »ja govorim, Kieéevsk' Emil rinovnik vu Re< u pri-
ljet, da sam nju ne videl Fovedal sam Do kaplpce k vi moje te ljubim, pravljal se je o ih dauov na svoje veuCanja
njezino ima Zolija b»*hér. Ako 8 tobom moram se razdruiiti, t. j. ziavanje. Oűu vuru, kada bi imái na

Pák gde slamijei /, mega srcu méera te izpustiti, kóla sesti, da ide pi svoju zaruénicu, itojeéi
Vu Kéki, odgovoril sam ja pred zrcalom, da si lan V red Bpravi, vu
Dalko si poéel brate 1 rekel je kanomk. Naj Uk dragi govoriti fnlostno, hip zakrikne tér se srusi .ia tla. Nesreönmu
Gda bude veu^anje (t'avane)? k.*i 1 jubljeni** nam b 1» priatatjeno, zaruöuiku nantalo je vu hip liuio, a za pár
Za me.ee dni zlagal sam se R»lje da me írna z nna piknje, ö%itIV opazi> Ja je é.stt oslepii. Dali su ga
Na ovo stal je pred me gospodin sve- e g 0  ka| )] ,mtí tvo,e taki v dokt uske ruke, nu i ‘,o zna, budu li

•aoo, tér je porai ob^irn» razlagau áakra- <pe^e sem sj vu grce zaga(tj|a ga zvraéib ? Veiika su dela bofji, élovek
ment zenitbe, zahvalil ae je da sam né na j na tvojem bum tuguvaU uezna, gde na aló p§st'6 i more.
Djega zaboravil, tér da sam ga na gusto- q Ab t úrtlg[ t)Û  puö,val vu n v t '1t Porobljena teljeznica.
vanje pozval (akoprem iám mu niti ne s Ziiha ula búdén za tvu duáicu. sm<) v *'krat spiineund, kak su
jedn< m remiim to spomenul) obeéal mi je teljeznice vu Ameiiki iivrieoe napadanju
da bude na maki na in dolel na gusto- Vidim draga, da sí stalna v ljubavi, razb<>,nikoV. Vezda pák óitamo, da ]e jeloa
vanje, i da bude on aam nas venéal tér kit* suznute o i prosim pogiedni, tolvahka banda n* putu zastavila iz New-
da budem imái kaj na putu trositi, dal mi Ke su svelok mo|e velke itl«»sli, yorka iduöi vUk (s ie cug) tér poitui vagou
j# 1 0 0 , velim sto lorinti. Koju moraa ja pred tobom odkriti. p>robili, p*t preve^oih i prevzetuih tdva-
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jov ikodilo je na lokomotivu i prisililo vodi-! 
telja maöine, da zasUvi v 1 a le. K*da je v lak 
postai, pívdrli su vu poífni vagon, iz kojega 
oduesii su do 8to jezer vrednosti vu peuezib 
i drugih stvarih,

Nesredd na ielieznici.
íz Londoua (iohadjaju glasi, da le ie 

vu blizini obéme Sanct George na Z'lj^zniei 
felika ueaieöa pripefila. Pa tam nulazeéem 
se najme visokom nasipu posk iznuli su se 
tri vagoni iz íinjali tér se zruáili tu vei ku 
gliboóinu pad nasip Kak do fezda p Su, 
zgubilo je pri lőj katastrofi 35 putuikov 
SfOje Svljertje.

Zganje mrtvih.
Nezdavnja finn 1 jn vu Penzingu obé ni 

blizu Baéa gróf Eugen Si va Tumueca, koj 
je fes Sfoj Irpí imetek ostavil miseiic >rditom 
t. j. milosrduoj bn>ci p >d tóm pogodbora, da 
rau mrtfo telő uepokopaju, nego vu Goi hu 1 
oipeUti i fám tu mmeökoj peénivi i*4gati 
dajn Ovo je jediu, k j je sum*iftlel, da 
mu se iurtvo telő na pepel z 2ge.

Potres.
Priliéen ras preáel, da smo oo potresa 

dűli. Vezda dohadj i teleg am od proöloga 
mesecu iz Aijuile, koj nam javlja, da je tam 
opet bil érrsti potte^. Vujutrookolo 5 varé 
oöutili su slabi pidzemui ét opot, za koiim 
iledilo je pet potresor, izmed kojih dva bili 
su strasni. Uz sve to ipák n*je se nes eCa 
p ipeMla.

Napladena prevzetnost.
Scheibmayer Iván mlinarski delié za- 

flalal ae je sa mefearskun poraoőuikom Sdiro- 
pom, da bude na dusik izpil liter roma, 
ako mu g i  on plali Schropp nemidet? nikaj 
zla, rekel je, da gt plati, na kaj Scheibmayor 
nagne (Mu tér pngutne iz nje vés run na 
dulak Ali je piát 1 p-iiriivost s/oju ar kak 
je fiain apraznil, taki se je mrtev zrui 1 
Orak se dokanía prevzetoost vnogih lakom - 
cot i poglrljivcov 1

Podmorske l?dje
Vu Kadíxu probali au pred malo vreme 

podmorske ladj*', kője te~a munjina (elek* 
triciteta.) Öve ladje ztnislil j« jedeu sp i-  
niolski oficir,koj véli da se more svom lu- 
djom do 320 morskili mdja daleko pod vodom 
foziti, brez da je treba na z"ak d »jti i to 
80 metrov duboko vu voii I’rve probe su 
cisto dobro izpale

—  Kralj Srbije Milán zaiivaül se je vu 
Cetrttk 7 . marciuflt na kraljevetvu, te je 
ujegov sin Ahxmder za srbskoga kralja 
póz van Táj növi kralj je stoprain pár me
gérő? ?i4e od 12 godin star te budu dokiéin 
dók on punoletan pistane 3 raiu'stri i t*» Kistó 
Prot'C i Belimarkofié za njega viadalt. Mladi 
kralj postane po srbskom zakonu, kak bude 
15 It't st»r pupolet'U i bude ondu sam svoj<»; 
zemli viadal. B >gme puno brige a t ’k 
mladoga giSjOua.

Magjfirska slovnica.
gukotrorci 

£ z  iparosok

Batbr brije pák U s1 r 2*’.
A borbély borotvál meg Inját nyir. 
K< Iái kóla deG.
A kerékgyártó szekeret csinál 
S< d ai seüo dela.
A nyereggyártó nye'get csinál. 
S<bol opravu ^iva.
A szabó ruhát varr.
ÖoStan iifme i cipelő Egotavlo.
A esi|'ész cr/.mát és Ci pót késdf. 
Krznai buudu dél.'.
A szűcs Lun iát csinál.

Mesar m§w trái 
A mészáros búst árul.
Pivar pivo kuha.*
A söiöj sóit főz*
Kotlar kotla dela 
A rézműves ka lant csinál.
Klobuöar ikr jak uapravi,
A kalapos kulapot készít.
Tesar drevo tc^*,
Az ács fát farag.
Ciglar cigel ige.
A régi ás léglat éget.
Vuiar vute plete.
A kötélgyártó kötelet fon.
Uemenar cugle dela.
A szíjgyártó gyepiüt csinál ■
Kamenorezao kniuen roi?.
A kőfaragó követ vág.
Brusar no/.e b• usi.
A köszöi üi kést köszörű1.
§ amp«r kniga stampi.
A nyomdász könyfet nyom.
Pmtar hgve d* la 
A pintér h"idót csinál.
Kn goveiar kn ge veie.
A könyvkötő könyvet köt.
/ /  tar h iu zídjt*.
A kőmives házat épít.
Kováé konj*í podkuje.
A kováca lovat patkói.
Mlinar meló melje.
A molnár 1 sztet őröl.
Pokrivaé stanje pokriva.
A liázfedó épületet fed.
Malar sobe mala.
A feítö szobit fest.
Lonéar lonce dela.
A fáz kas fazekat csinál.
3>>punar sopun kuba.
A izappa os szappant főz.
G^/.ar gla/> re e.
Az üv»ges üveget metsz.
Oitana4 i krömar vino tr ii 
A vendéglős éa korcsmáról bort árul. 
Spolar kluért deli.
A lakatos kulcsot csinál.
Tka’ec tke.
A takács szó.
Stncuii»r trgiijt.
A b ltos kereikadik,
Trgovec kupuje i prodava.
A kereskedő vásáréi és elad.
Rukotvorc i trgO"CÍ imaju mtj$e i det'őe. 
Az iparosok ak éi kereskedőknek van 
inaink és legényük.
DetiCe i za pomoóiiike zovaju.
A legények-1 segédeknek is nevezik. 
Rukotvurce i za meirre zoveju.
Az iparosokat meste-ekuak ii nevezik.

Hirdetés.
Egy uonnan készült elegána hajtókocsi (Kutacliierwagen) finom 

franczia olwj tengelyekkel, ugyozinte egy finom keveset lmeznált egyes hintó
jutányos áron eladó

Ugyanit egy jó karban ée ctak egy évig használatban volt -Hun
gária Drill44 13 soros vetőgép jutányoe áron eladó

Bővebbet Árvái §.-nél Muraszombatban.
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