
Közegészségügy.

Ila járvány rémitgeti az embereket, 
rendesen csak akkor fordítanak gondot 
az eddig elhanyagolt árva egészségügyre 
Ott él a gazda egészségtelen környezetben, 
s nem egyszer ki is fakad a rósz kigözöl- 
gésü anyagok felhalmozása ellen, s szidja 
azokat kik nem is okai, de. már arra nem 
vesz fáradságot, hogy meg is szüntesse a 
kellemetlen és legtöbbnyire káros dolgokat 
is. Milyen duzzogás közi milyen kedvelte 
nül végzi a hivatalos hatalom által elren
delt óvszabályokal a helyet! hogy iparkod 
nék saját jószántából mindent elkövetni az 
egészség megóvására inkább iparkodik a 
rendeleteket kijátszani, s csak a büntetés 
szigora készteti egy kis cselekvésre De nem 
csak egyesek mellőzik hanyagságból az óva 
tosság szabályait, hanem gyakran a hiva
talos egyének sőt hivatalok is kiknek pe 
dig kötelességük lenne я törvények pontos 
betartására felügyelni. Ott él a nép legna 
gyobb része az egészségtelen környezetben 
s nem iparkodik ő! felvilágosítani senki, 
veszélyes helyzetéről. Pedig ismeri ám a 
a nép egészségének fontosságát s józan 
észjárásával könnyen felfogja a felvilágo 
sitásf De mikor azok kiknek köteiességök 
lenne a népre jó példával hatni, éppen 
azok hanyagol ják el kötelességöket, hogyan 
várhatjuk akkor a néptől, azoknak végre 
hajtását

A törvény megalkotta az egészségügyi 
bizottságot s tagjává tett minden olyan 
embert ki tanulmányainak alapján tágabb- 
körü ismerettel bir s mint ilyen, ismeri az 
egészségtan törvényeit.
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Minden népesebb helyre járásorvos! 
rendel választatni a törvény, kik hivataluk 
nál fogva éber őrei lennének az egészség
ügynek.

De mit ér mindez, ha csupán írott 
malaszt marad s testté soha sem válik A 
közegészségügyi bizottság ritkán hivatik 
össze, és ha össze hiva ik is határozatai, 
nem hajtatnak végre A járás orvosi állá 
sok betöltetlen maradnak meri a csekély j 
díjjal és sok fáradsággal járó álláséit nem 
folyamodik senki sem. A felügyeletet gya
korló közegek pedig egyéb hivatalos ügyek 
elintézése miatt nem vesződhetnek mindég 
a közegé8zségügygye!.

A falvak és városok utczái puszták. 
Nem talál a tikkadt levegőjű utczában a 
szem sehol egy kis árnyas helyet, nem sze
gélyezik a házsorokat sehol fák. vagy ha 
akad is itt ott egy egy árván tengődő fa az 
utczán. az is csak azért van hogy a fa 
hiány annál jobban szembe tűnjék. Pedig 
de jól esnék nyáron egy kis büs árnyék a 
járó kelő népnek de meg a fülledt levegő 
felfrissítésére sem lenne ám ez ártalmas 
Igaz, hogy ha egy kis szél fuj. akkor 
csak elviselhetőbb a légmérséklet, de il'.en 
kor meg por van olyan, hogy uuy kell 
az embernek magát rajta keresztül fúrnia.

Bizony nem á r t a n a  nyákon az ut- 
czát felöntözni gondolják a szegény, por 
tói és hőségtől kinzott lakosok. Mennyivel 
hűvösebb lenne a levegő és hányféle beteg
ségnek'lehetne így elejét venni l.e is ír az 
illető felettes hatóság az elöljárósághoz az 
Utczák öctözteUte iránt, s utczák ezért

csak öntözetlenül maradnak, díszen nin
csen veszély, nem fenyegeti egyoldatról 
sem járvány a népet, minek pazarolnák a 
pénzt. ,~

Meglehet, hogy nincs sehol sem a kör 
nyéken járványos betegség, de nem léphet-e 
fel helyileg valami betegség járványként, 
melyet csekély áldozatta) el lehet kerülni, de 
még talán az adózó polgárság kényelme is 
megérdemelné azt a csekély költséget. Né
melykor azután a gondviselő Isten könyö 
riil meg a lihegő emberiségen, s megteszi 
ő azt. mit a községi elöljáróság elmulasz 
tott, s fellocsolja a várost az emberek nagy 
örömére, csak hogy némelykor több eső is 
hull le a mint fellene s össze gyűl a viz 
némely lapos helyen Persze ezt nem ár 
tana levezetni, mert a nap heve által fel 
melegített s a hosszabb állás miatt rothadt 
viz undorító szaggal, s járványos betegsége 
két előidéző gázokkal tölti meg a levegőt, 
mi csaknem elviselhetlenné teszi a közeli 
utczákban való tartózkodást. Most már ugyan 
a vízhiány miatt nem lehet panasz mert 
sok faluban néhány helyen áll egész tócsá 
val. a kacsák és libák nagy örömére Szá 
ráz időben a fásterek ä a>; utcza öntözés 
hiánya miatt nem lelhetett üdülést az egész 
nap fárasztó munka után. az esteli időt sé
tára használó közönség, mert a hőség ilyen 
körülmények közt este is elég tikkasztó, eső 
után pedig a pocsolyák kigőzölgése miatt.

Az utczákon némelykor annyira ösz- 
sze halmozódik a szemét, hogy az nem 
csak a jobb érzést sérti, de kipárolgásával 
szintén bénitólag hat az egészségre Sok 
helyütt annyi lovat szarvasmarhát, de kü 
lönősen disznót tartanak, hogy a felhalmo
zódott állati hulladék valóságos járvány fé 
székké teszi az egész környéket Csaknem 
minden háznak megvan a maga járvány 
banyája a felhalmozott rothadó piszokban. 
Csekély fáradsággal, több tisztaság és rend- 
szeretettel egészséges jó környezetet teremt 
hetne magának mindenki, csak nem kellene 
a nagy többségnek olyan elfogultnak lenni. 
A közmunkából kitelne annyi napszám, hogy 
a szükséges csatorna hálózatot, a többi el 
végzendőkkel egyetemben el lehetne végezni 
A községi faiskola mindenütt ad bizonyos 
számú fát, melyet a helység befásitására 
lehetne fordítani Az elöljáróság pedig m^- 
gas birság mellett biztosíthatná az elültetett 
fácsbákat a vandal kezek ellen A város 
főbb utczáirak telöntözése sem kerülne va
lami nagy összeg pénzbe.

A magán lakok építésénél nagy gon 
dot kellene fordítani a hely megválasztásá
ra, mert többé kévéi bé olyan lesz az épü
let egészégtani szempontból nézve, amilyen 
a környezet Ne építsen a gazda eldugott, 
félreeső helyre csupán azért, mert ott ol 
esőbb a telek s pár krajezárt ír egtakarit 
égé zségének rovására, hanem válasszon nap
fényes, jól szellőzött helyet, hogy az épü 
lethez hozzá járulhasson az egészséges frits 
levegő, minden megfertőzés nélkül.

Ültesse a hazát körül gvümölcsfával; 
amellett hogy ez hasznot is hajt termé
sével kellemes üdülési hely lesz a nyár, 
tikkasztó hevében l egyen az épület száraz 
helyre épült, hogy a talajvz egy könnyen 
át ne nedvesíthesse s álljon olyan anyag 
bői, mely a nedvességet legkevésbé veszi 
magába, mert a nedves lakás «piánként

aláássa az egészséget, folytonosan bűzös, 
nedves levegőjével. Épület anyagul legal'

{ kalmasabb a tégla.
Sűrűsége miatt nedvet csak igen keveset

s z í v  magába; rósz meleg vezető, s  ezért a kül 
légváliozást nem érzik meg olyan hamar, mint 
pl. a fából épült házban Az igaz, hogy az vala
mivel drágább anyag, de tartósabb, s ami fő, 
egészségesebb mint a vályog. Itt Muraközben fa 
házat készítenek a háznak, s annak közeit kitöl
tik sárral, vályoggal és más ilyen anyaggal. Az 
ilyen fal azután nagyon vékony is Ha eső esik, 
mindjárt átnedvesedik, bár kevés nap múlva ki 
is szárad, ez mégis kártékony. Mert különösen 
éjjel, midőn az emberitest melege csökken, van 
nagyobb szükség arra, hogy az idő változása el
len védve legye» testünk, s az állandó melegben 
tartassák. A takaródzó állandó és egyenletes 
meleggel látja el a testet, de emellett nem sza
bad a szoba levegő hőmérsékletének változni, mert 
könnyen meghűl az alvó. Mór pedig az ilyen vé 
kony falak nem óvják a szoba hőmérsékletét a 
külső változás ellen, s gyorsan kihűl a szoba, 
ha kint kisebb lett a légköri meleg.

A más vidékről Muraközbe jövő utazót az 
első tekintetre is meglepi az. hogy a házaknak, 
különösen falu helyen, nincs kémén у ök, s bá
mulva kérdezi, hol jön hát ki a füst. Csodálkozó 
felkiáltására maga megleli az illető feleletet, mi* 
dőu észre veszi, hogy mint gomolyog ki a füst 
egyik-másik háznak ajtaján, ablakán és padlás 
nyílásán. A szegény gazdaasszony sírva főz na» 
ponként, mert a füst könnyekig marja szemét. 
A kis gyermekek köhögve kapkodnak egy kis tisz
ta levegőért, mert a füst szúrást okoz mellökben.

11a csendes, ködös időjárás jár, mint az nem 
tartozik nálunk a ritkaságok közé a füst lecsa
pódik s megtölti az ulczákat, udvarokat egyaránt. 
Ilyenkor a levegő még a felni ttre nézve is csak
nem elviselhetlen, hát még a gyértnekek. kiknek 
fejletlen szerveik nem képesek úgy, mint a felnőt
teké afüst szervezet rontó hatását elviselni, mit szen
vedhetnek azok! Elnyomja az ilyen légkör a gyer
mekek szervezetét, s nem engedi kifejlődni, s 
megerősödni. Szemök elgyengül, mellök szűk és 
gyenge lesz gyakran szenvednek vértorulásban.

(Folyt. köv).

GRESKOVITS JÁNOS.

H I R E  k .

—  S chädel Is tván  máczineczi piébá 
I)őst sajnos baleset érte , menés közben udva
rában megbotlott s oly szereucsétleuül esett 
a földre, hogy lábát törte. E deiék, hazafias 
lelkész mielőbbi felgyógyuá'át, szívből kí
vánjuk. —

— A  Csáktornya! összes tanodák hit
oktatójául V a r g a  Ovid s*t -ferenczrendtt 
áldozat lett kiuevezve. Varga Ovid Varazed-

i ról jött át, a hol a rendbeli növendékek ta
nára volt. Varga jól beszél magyarul н kü
lönben is derék magyar ember, üdvözöljük !

—  A varazsdi drávai hidat egészen 
újból javítják. Ideje is volt már.

—  A  Csáktornyái elemi és polgári is
kola f. hó 3-án tartotta meg az ünnepélyes 
„Veni öanctet*. A tanulók zászlójukkal, ta- 
£ áraik kíséretében jelentek meg az isteni 
tiszteleten. Az állatni tanitóképzőmtézet „veni 
sancteja“ f. hó 7-én fog megtartatni. Fel
említjük, bogy a bépezde első osztályába a 
jelentkezők közül 18 vétetett fel.

— Lopás. Csáktornyán az ó-vár egyik 
lakója cselédjétől egy pár csizmát lopott el 
múlt vasárnap egy kójtorgö, ki a lopott tárgyon 
túl akarván adni, egy korcsmában fűnek-fának 
kinálgatta a lopott csizmákat. Ez az ott levő 
csendőrnek feltűnvén, a tolvajt, a ki töredel
mes vallomást tett a járásbíróság bőrtő*

I nébe kísérte.



—  K in evezés . A vallás ée közokt. mi-
oieter ur a Csáktornyái áll. tanitóképzőinté- 
zetbez segédtanárai Ujváry Mihály oki. polg. 
isk. tanítót uevezte ki.

—  K inevezés . Freytag Géza letenyei 
kir. járáebirósági írnokot a m. kir. igazság- 
ügyminiszter ur a Csáktornyái kir. járásbíró
sághoz segédtelekkönyv vezetőnek nevezte ki.

—  A  C s á k to rn y á i ónk. tözoltó-egylet 
tiz éves fennállásának emlékére „Értesítőt“ 
adott ki. Ez értesítőt Alszeghy Alajos jegyző 
és Szeiverth Antal alparancsaou állították 
össze. A  füget tartalma híven tükrözi vissza 
az egylet 10 évi törtéuetét, gyűlései fon
tosabb határozatait, zászló felavatási ünnepé
lyét, 10 é v  alatt történt komoly működése 
helyét és idejét; leírja tisztviselőinek, mű
ködő s pártcló tagjainak névsorát, a leltárt, 
a mait évi számadást, a segélyző egylet múlt 
évi számadásait, az egylet f. évi költségveté
sét. A nagy szorgalommal összeállított füzet
ben látjuk, hogy a tűzoltó-egylet 10 év alatt 
37-szer volt tűzben. Az egyl. működő tag
jainak száma 68. Van reudfentartó •, mászó- 
és szivattyús osztálya A pártolótйgok száma: 
76. A leltárba jegyzett tárgyak összes értéke 
4221 frt 60 kr. Á múlt évi bevétel s szük
séglet 1076 frt 68 krt tesz ki. A segélyző- 
egylet múlt évi bevétele 1464 frt »9 kr. 
volt. Az egylet szükségleteinek előirányzata 
a f. évre 1286 frt 41 krt tesz ki. Ez ada
tok fényesen igazolják a tűzoltó-egyletnek .! 
úgy szellemi, mint anyagi elhaladását, őszin 
tén kívánjuk, hogy 10 év múlva megtízszereződ
jék a derék tagok s a vagyon száma !

—  A  fo g a d á s  vég e  Goricsánban történt 
e szomorú eset. Molt hó 24-án Goricsánban 
bérmálás lévén, a község népe ünnepet ült.
A püspök elutazása után Slugae Márk, 44 
éves, nyereggyártó azzal mulattatta a falu 
népét, hogy a torony ablakán át felmászott

a torony tetejére ét onnét kendét lobogtatott 
s különféle nevetséges dolgokat kiabált a 
bámuló közönségnek. A merész vállalkozó 
szerencsésen lejött a torony tetejéről, A bá
muló tömeg közül egyik azt a megjegyzést 
koczk&ztatta a nap hőse előtt, hogy még 
egyszer nem merne a torony tetejére felmenni. 
Slugac Márk azt válaszolta, hogy igen, s 
legott fogadott is 50 krba, hogy felmegy a 
torony csúcsára. A vállalkozó másodszor is 
megindult útjára, azonban szerencsétlenségére, 
mert lába megcsiszauiiott s a torony tetejéről 
bámuló: közé a földre esett, erei felpattantak, 
csontjai izmait keresztül szúrták s néhány óra 
múlva meghalt.

V E G Y E S E K .
_ A s s z o n  у s z e m é l y  nem juthat

a mennyek országába. Ezt állította egy élces 
ember és midőn kérdezék, mivel bitonyithatja 
állítását, feleié: — Szent János mennyei 
jelenéseinek 8. fejezetében ez áll: „És fél 
órai csend állt be a mennyek országában!“ 
Már pedig ily hosszú ideig egyetlen nőszeraély 
se képes hallgatni.

__ T u r n ü r  e l l e n .  Treznakban oly
egylet alaKult hölgyekből, kik a turnür vise
lése ellen alakultak. Számos hölgy lett ez 
egylet tagjává és felhívást intéznek a világ 
összes uótagjaihoz, hogy' sorakozzanak sászlóik 
alá és egyhangúlag irtság ki e csúnya „hát
rányt.* Kiváncsiak vagyunk, hogy városunk
ból lesznek-e vállalkozók, kik ez üdvös eszmét 
pártolják.

—  Á s o k  b o r i v á s t ó l  ugyancsak 
piios lett a bíró uram orra. Egyszer azt 
jegyzé meg valaki előtte, bogy mivel a réz 
ára emelkedett j ó  haszonual adhatna túl orrán. 
— Magam is gondoltam erre, felelte a bitó, 
irtani is a fémhivatalba, de azi felelték, hogy 
nagy szamár lehetett , ki orromat réznek nézte.

C S A R N O K . ^

Régi emlék, halvány rózsa.

Lapozgatom könyveimet.
Elém hűlt egy hervadt ró zsa ;
Szebb világom emléke még,
It t  hervadoz m ár régóta . . .

Gyengéd kezek szakit&k le,
Égő ajkak érinték m eg;
Hírnöke volt a leányka 
Titkon égő szerelmének.

Illa táva l egyesité 
Szűzi lág yát a leányka,
Szirma közé rejtezett el 
Kedves titka, kedves álma.

Eltűnt a vágy, mint az illat,
És a titkos álmok kéje,
Színe vesztett halvány emlék,
M int e rózsán a levélke.

Forró csókkal hintém teli 
Egykor én e kis virágot,
S m int szűz njkán a  hő ima,
Sóhajtásom menybe szállott.

Adója, az imádott lány 
Azóta már más karjain ! . .
Napsugár, csók, szivárványkép 
Összeomlott szép álmain.

Elnézem most, eltűnődöm 
Tarka  álmon, csalódáson.
S egy-egy fájó bánatkőnytől 
Nedvesül meg kis virágom :
Hégi émlék halvány rózsa.

Ifjú GORICSÁNEC JÓZSEF

HORVATSKI DEL „MEDJIM (J RJ A*“
P ra z n ü v é rje .

Grdaje rana vu nasem narodu praz 
novéije, tojest ona bedasta navad •, da naá 
púk kojokaj vérűje, kaj je naíoj pravoj 
rirno — katohekoj véri prav protivno. Na;a 
véra nas vu i : véruj vu jednoga Boga, od 
kojega vse na svétu dohadja ; anda sreéa. 
nesre< a. zdravje, beteg itd. —  Ali joö ima 
dend ?nes ljudih. osobito starésih i Éenskih, 
koji bi prisegli, da su susedu vidli, как je  
vu pol dvanajsloj vuri po zraku na metli 
jahala, как je pri velikoj tűéi gospon ple- 
banuő iz zraka vu grabu opal, как je ci- 
ganica samo s nekolikimí récmi teZkoga 
betega zvra ila. Xadaljc znaju takovi ljudi 
za mésta. gde su penezi zakopani, za kője 
vele. da jih vrag —  poteri g? svefi kri£ 
éuva, videli su dapaée, как penezi na bo- 
átiéni veéer cveteju. как »zloCesli duh« sam 
к ljudem dohadja ; bogmaju i prebogmaju 
se, da su videli vu varaűu, как imaju bo* 
gata i vraga vu flasi kakti muhu zaprtoga, 
koji vsaki den nekoliko cekinov izleZe. —

Znadu pripovédati, как je stara su- 
seda vrekla d< te, da je érez célo svoje 
Zivljenje mrzko gledala, как je kravi s 
jednim pogledom mb’ko obustavila ild. Po 
kriZanju takovi ljudi navék plaho idu, oso
bito po n ő é i; ar se ondi zli dAii sprav- 
ljaju i tolnaőa drZiju. Zeliju imati kojekakve 
trave, koju bi pri sebi nosili, da bi nevid- 
\jivi bili. No2a, veljju, nije dobro nikomu 
posuditi, jer je onda svadja gotova Ako 
svééa. ravno negori, doéli budu stranjski; 
ako kupica sama pukne, to nekaj zname- 
n u je ; ako psi odviáe lajaju i tule, bude 
ogenj, a jaj i pomagaj, pred öijom se hi- 
íom  sova oglasi —  ne'éí bu za sigumo 
vmrl. —

A opet mudruju takovi norci, da je 
dobro imati pri hi2i érnu kokoá zato, jer 
se je smrt böji, da je jako dobro, ako tuéa 
ide brukle, lopatu, grebljicu. metlu na dvor 
hititi, jer onda taki tu a prestane, ako ti 
drobtinica kruha iz ruk opadne, naj ju po- 
birati — jedna pokojna nuiica ju je za- 
Zeljela Naj joj bu vu ime boZje!

Kad ti se zévre. lrisko se prék vust 
prekriái. jer bi megél zlcéesii duh vu le

vleznuti. Kad se  blisne fri&ko reél, kaj 
Zeli , pák budeé on éas dobil.

(Ovde mi je  doálo na pamet sméána 
pripovest, koju sam éul vu svojoj mladosti. 
Bil je éolvék koj je  ua to véruval Kad se 
bliskalo, gledal je érez obiok i éekal da si 
kaj ztóelí. Hotel ei je izmoliti debelu kravu. 
Blisne se, a on friáko moli, nego zareklo 
mu se mesto »debelu kravu — debelu glavu, 
i siromaku narasla je on as tak debela 
glava, da je né mogel érez obiok nazad v 
hiZu potegnuti Morali su sténu poruíili)

Kad po nőéi kad hodiá, naj se ogle 
davati, jer bi mogel káj-kaj videti Prek 
hiZnoga praga vu nőéi nigdar naj prvlje 
na zemlju stupiti, dók v áaku nepljuneá 
ako je gdé blizu copernica, nemre ti naő- 
koditi. —

Takove inudrolije najdu se vu denesnje 
dóba vu nasem puku. Ali to nisu jó i vse. 
Osvedoéen sam, jih vsaki Medjimurec ne 
koliko zna, pák kad bi hoteli vse napisati 
i naStampati, bila bi céla kniga puna Clo- 
vék, koji je  kaj vuéil i étel, mora se sme- 
jati takvim bedastocam, ar znamo, da sve 
takve prazne vére dohadjaju joá iz poga- 
ninskih vrémenah -  od oooga vrémena, 
gde joá ljudi nisu niti vu Boga véruvali.

(Konec drugiput)

GLÁD FERENC 
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Z A B A V A .

Marica.
P r i p o v é s t .

(DM)*-)

Drngi dán se opet pod onom drévom 
zirel sa Maricoro, как da bi ai zastavak 
(randevú) bili dali. Marica se zmislila na on 
kuáec, kojega je ona véera mladtncn dala, 
od srama nije mogla nanjega gledatí.

Ljubim te Marica! véli Ivan, i zaplete 
okoio Djeuog tela svojn desan róka.

I ja Ijnbim tebe, odgovori ona etiba, 
i ali kaj o£eö odmene.

To, da moja budeí!
Nigdar. Moreá prevideti, da je to ne- 

moguce. Jasam adata i moj Otto je uvek bil 
jako dober prama meni.

Na tretji dan koine Ivan Marica, а 
ona se povdala. Mislila je vu sebi:

Jeli je zaistinn tak dober moj mni ? 
Predi как eem mu iena postala, je skoro 
vumrl za menőm. A li kaj sem mu obeifialaPto 
da mu verua bndem. Dobro to mn i ostanem 
ali od toga neinrem pomoéi, da mi je srdee 
tvoje Ivan.

DoiduCi dan, kada je Ivan opet kuáuval 
i ogrlaval Maricu, ona je tak poCela razmid- 
lavati: Jeli sem zuala onda, kad je Otto 
obeéanje zahteval od nieue, da je to tak teíko 
obdr/avati? Jeli sem znala vu obée, kaj ma 
obecujem? S kim bolje premiőljavam to stvar, 
s tira bolje previdjavain, da me je malo pamet 
prekanila,

Vu tora vremenu önli su ljubeznici kriku, Na 
orsaékim putu med velikim prahu pribliZuje 
ее kőéi ja, vu koji je jeden sédi starec eedel.

Moj muZl zavikne prebledjena Marica.

Poiten élovek se vidi, véli Ivan.

Kaj sam öineöa ? ako me spazi zakole 
m e ..................

Aha veö znam

Zmieli se na pretan, kojega je  od morske 
devojke dobila. Ivan zapazi; da mlade iene 
telo uvek meoie postala. Nije terpelo tak 
dngo, da bi Clovek boije ime izgovoril i 
Marica je poetala mala pocka.

Vu ovom bipu poöel je Otto ovak govoriti; 
A gde hodi pamet moja. Kaj sem ne zabil, 
na kvarteljn vn Parizu onoga lepoga brulet- 
lioa i okiuöenoga prstana a dragim gjungjom 
kojega ваш mojoj tjobeznoj tovarugicl knpil. 
No vezda moram nazad iti vn Pariz.

Kada je opomennl koöiala evoga, da 
najse nazad obrne, sa paxil je main packn, 
koja si je atrahom skrila lica na juriatova 
praa.



О ti mala, kaj ее bojiá od mene, —  твН 
Otto, fekajte eamo gospou jurist, taki badete 
videli, da sem ne tak zloéest, za kakvoga 
me driitft

Otto segne уц tép, odkud jednu lepu 
fkatulju potegne ran, koja je samoga rubiné 
saetafljeuja bila i koji zadríaj je stepel vu 
ilaridiuo krilo. Zatim je uljudno odilel 
dllje.

Koraaj je bil na neiteri korák odilel, 
kada se Marica oslobodi Ivanovih ruk, obrne 
prstan, i iurila se dímo da si mala pritele.

Za dve yure do»el je Otto, i yidi da au 
Mariéin« oci od plaéa kryave.

Eaj ti je moja draga ftena? upita upla* 
len syoju fenn.

Jako mi je dug das bez tebe, ljubezni 
moj mot-

О как si ti dobra! Donesel sain ti sva- 
kojaku nagradu, i ufam se, da ti se bade
dopalo.

Lepa bvala.
S kirn si éasa kratila pod putoyanjem 

mojem, draga Marica?
Cudaj sam se vulila i ynogo probala
Kroz vise mveecov je Marica s najvek- 

'ОШ brigoin dvorila ovoga staroga raula. Pod 
veler seli su na vulicu, i ptepovedal je Otto 
od svoga putovanja. Vnogo sam videl ali jo 
viSe se navdi). вашо od toga je ne möge' 
Outi, da как more jeden starec, jedno nulado 
srce sreéno véiniti.

Marica je vite putab zdihavala, kada je 
sama ostala, ukradjeno se ogledavala na 
lastavicu i metule, misleéi, zakaj uesam i ja 
tak elobodna

Jeden dan je opet odputoval Otto. 
Marica se zaklela, da dók se inul nebude 
povrnul, da bude ostavila hiiu, : zato pred 
sun' enim zahodom bila je véé pod velikim 
drevom. Ako bi ju tko upital da zakaj je 
dolla sim, sigurno nebi mu znala odgovor 
dati.

Na jedenput énje nekakvu iarmn, eme- 
havaije, dalai govor, glas i tak dalje Ov 
glas je iz ovoga debeloga dréva doáel, jer 
je bilo luplasto. Na fletno najde Marica 
prelo, na koj je mladi par odiiel vu drevo, 
i vezda bez da bi nju videli bili, videla je 
8ve,

Vu ioplji jejinala devojka sedela pred 
jednim na zemlji letecem mladencom koj je 
svoju rudastu glavu vn ujezinom krilu drial.

Mladenec je jako lepi deéko bil, s barnas- 
tim obrazom i svetlimi obima, i vidlo se da 
su se jako dobro öutili, da su zadovoljni 
soDim, kaj njim evet proli.

Neje govoril §to zna od kakve politike 
ili Bog zna od óesa, nego etem je bolje «nal 
njoj lepote govoriti. Zval se Miska i bil 
je trgovski detié, vu istom varaöu od kud je 
Marica bila.

Óva mlada goapodiéna se Jana zvala. 
Iz njezinih bledih oiSih, iz örleuih vustab, se 
sama ljubav posmebavala. Cvetje je delala 
iz svile i iz papira. Pri materi je stanuvala 
koja je jako oitro podstupala s njom.

Naia Marica se vu tom bipu za ljubila 
vu Milka prem da je sve vidla i éula kaj 
se okol nje dogadja, da je n ezinu ljubav ue 
ufana. Jer Milka i Jana su tölom i dúlom 
jedni bili.

Ali da je ve6 siroroagka Marica, ne 
mogla dole zatajiti svoju ljubav (prama 
Mi*';i) zmisli ье na svoj prstan i obrncga, 
da barem kakti malo dete more ostati blizu 
ovoga sieénoga para,

Kada su Ijnbeznici ostavili svoje skrito 
meeto, Marica je nje z daleka nev;dljivo spre- 
vadjala, pri prvoj lesi se Miika preporuéil 
ííojoj ljnbeznoj Jani, i • tim obedva odiila 
vu svoj etan.

Marica je jel navek sprevadjala Miska 
i kajti je ne mog'a r.upiti »njim v njegvn

h!fu, r>o« je ua puceku njegovih vratab 
prespala.

Od ove minute se je к Milki zarekla, 
i evakim koraku je nasleduvala ujega, bez 
da bi njemu zarad nepaz'jivosti na kakov 
terh bila. Negda njoj je Miska falaik cuku- 
ra dal i pogladil njoj je lica. Onda se 
Marica vesela i sretna úti la.

Po dnevu si je sMa Marica naprama 
stacnnu i gledala je Mi&ku, как je on kap« 
com dvoril. Po nőéi рак je na ötengih pred 
hiiom sedela, I sretna se lutüa da ju samo 
jedna vrata razdeljuju od jako ljubelega 
Miike.

Jeden cöli tjeden je preftel bez, da № 
se Milka svojom Janóm gde zi*el. Sigurno 
je ne bila nigde dobra prilika. Drugi tjeden 
prve dneve stupi Miika van iz fltacuna, i 
vidlo se как da bi nekoga iskal. Pogled mu 
je napokon na Maricu opal.

Cnjei ti mala- veil- ti ei spametna; vidifl 
nesi ovoga lista gospodilni Jani, da] njoj ga 
vn rnke, i pozdravi ja vu moje ime.

Kak zapovedaä moj gospon, odgovori 
Marica.

AH komaj se Milka obrnul, Marica 
odpre lista i siedele je ätela s njega.

Ab Jana, dojdi ob lesti vari pod nale 
drevo. Tarn te <‘eka tvo Miska.

Marica se razsrdila, razdrapala je lista 
na male falaté. Za tem kupila je papira i 
s jednim pri Djoj bivftem perom je siedele na 
pisala.

Gospodilna I Na dugi put idem i nezuam
kada budem doSel. Najte'öekati nam e.............
Miika.

Kajti je nemlko pismo spilasto, zato 
se niti nepozna tak fletno ito ga goder pile. 
Jani je tak niti ne moglo na pamet dojti, 
da je njezin list krivi. Marieino srdce se ve- 
selilo nad tem, da как bude se sad taluvala 
Jana.

Na veóer ob lesti vurl je Milka lokal 
svoju Jauu. AH prehadjale su vure, a Jane 
néma, ter nema. Marica koja je i vezda ua 
njega pazila, za pazi, da je Miika vu ruke 
stisnul obraz, i nezgovorno pla e. Stupi к 
njemu i upita ga:

Zakaj plalete gospon Milka?
Ah Marica как ei ti srelna! tufil se 

siromaiki mladenec. Ne poznai ti ono bol, 
koja moje srdce tiili. Jana je zabila na me, 
Jana me ue ljubi vile, t \  vot neima na me 
gledeé vile nikakvo vrédnost.

(Ковее eledi.)

Kaj je novoga?

—  S c h ä d e l S te fa n a  macinskoga pleba- 
nula je nesrela dostignula; kada je na dvoru 
iiel, opal je i nogu si je vtrgnul. Uzdravljenje 
ovoga izverstnoga plebaunta s kirn predi 
ielimo.

— Koj dece je d e . Na tirolskim hataru 
vu San-Danaju su v kratkim vremenu vifle 
dec zginula, koja su nigdar ne mogli najti. 
Boditelji decah su sve napravili, da ovoga 
zroka usjdeju, ali to se je samo ove dneve 
zaznalo. Prijeli su tolvaja decab, od kojega 
je sud zaznal, de nije jesti imel i zato je 
dece poj 1. P'ijeti je kanibalski tirobc. V 
reá tu je teil k»k nori. More biti, da mu se 
je vie predi p:>.uict izm-öila.

—  N a  orsalku iz lo lb j  opet je  muogo 
doilo od strauske strani. Ove dneve causlnnsko 
druitvo s vojom baudnm je do lo, Ovog me- 
веса б-ga bude obrtnilko d'ugtvo iz Biönna 
drugi den bude okolo 3G0 polakov doilo.

— Vu Dalmatiji oveg meseca 18-g« 
je takov vibar bil, da vise nego jeden milliou 
frtov kvara je vänil.

—  C o u rb e rt kapitau, koj se vrlo dobro 
viadal i ponoial Toug-Kingu, vezda je

vumerl i s velikom :old Ck->m paradom v 
bil eprevodjen i pokopan vu Pari zu.

—  O d sia'Kskwga k r a l j a  5uju. 
da do vezda 154 d**cah ima. To ja dosia 
ludnovato po na oj veri, ali наш to raztul- 
mali pojein od barenaskoga £ivl)enja. To isti 
kralj se netuii, jer bude imel mnogo dobdh 
comandantov, ali siromaáni puk mora tuliko 
princom öuda placati za njibovu obskrbu.

— N esloga zbog Ka olmske otoke med 
Nemei i Öpanjolci. Spanjolci su se ve jako 
podigli proti uemcom. Svakoin veklem spa* 
njolskem vara u buniju se,vu Madridu (glavni 
grad ípanjolske) palacu neraákoga obligate 
moraju luvati. Naiel se je jeden ápanjolski 
grand tako zvani Saiamäncu, dobar general, 
koji zbog toga nemira je svoju decretu — 
koju je on od neroökoga cara Vilhelma dobil 
— nazad poslal. To je jeden lepi vitezkiéin 
bil od Djega!

_—  Vu zadn jem  broju „Medjimurja4* vu 
pesmi, kojoj je naslov „Slava Medjimurja“ 
med drugimi manjftimi talingami pomekuula 
so je jedfla krupua faliuga najmre vu redku 
»Cakovec je bil gad grofa Zrinja.* Ne ,gad* 
nego „grad grofa Zrinja *

—  N e s re la  Preiloga meseca bila je 
berma vu Gorilani. Odveler, kada je g. bi§- 
kup odputuval iz sela, Slugar Marko, 44 
letah star, sedlarski melter popel se je na 
vrh túrna cirkve, tarn je maha) s rubcom 
prama g 3ri gledajudemu obéinstvu i kajkakve 
äale je delal; potlam se je vratii sreéno iz 
túrna. Jeden iz med prisutnih rekel mu je, 
da se neufa po prugi put popeti na turen. 
Slugar Marko rede, da ako mu da 50 krerov, 
onda bade opet ua vrh kriia na turen popel. 
Pogodba je frigko bila sklopljena. On se popné 
po drugiput na turen, ali na nesreéu — noga 
rau se izmekne, a on Opadne na zemlja tak 
da su mu lile na télu popucaie i kosti lez 
гаево probolu. Siromak je za nekoliko vurab 
vumrl.

Nekaj za kratek Cas.

Pred omni busóm.
— No jeli se je vre napuuila ta Noe- 

mova barka ?
— Samo jofl prav ősei fali. naj si dos- 

toju nute seeti.
• •

Pavlekl по der mi poved, как se хоте 
prvi den vu tjedua?

Deéak Suti.
Pak kad ti ide mati v cirkvu ?
Kad novu opravu ima.

•  *

Donesite nutri roo> je reée redatelj ka- 
zalilta upravitelju oblelalnice.

Nemore se basuuvati odgovori posiednji 
ar je mokro, not as seje namoéüo pod su ош 

*
Dva tolvajé brani fiákaliuá. Jeden je 

po coli vu Stacun predrl, a drugi je putnika 
po belom danu oplenil. Iztra£ni sudec pri 
prvegem najvekdu valnost vu to postavija, da 
je po teraui noli robil, a pri drugom pak, 
da как je smel po belom danu osobnu sigur- 
uost bautuvati. Branitelj fiskalius replika па 
ov aal n izmudruje: Qospodin iztralui sudec 
mi jednoga itiéeuika zato boée odsuditi ui 
je po noli robil; drugoga pak zakaj je po 
dauu putaika opleuil : pitarn auda g. izira -̂ 
noga sudea ? kad anda na; krade sitoicak 
ólovek ?

Administrator jedae fare vu Zago'ju 
nije dobil voturaa za gl -sovanje pti zbirt*u)u 
obligata. Kad je to zez & jedeu ubeinar is-te 
fare i»%l je к tt niu uamertunmn p ebaeuSu 
pak mu je rekei: C&ju goi-pon d>. mu tiat-.: 
ja sein 6ul, da sa im glas vzeli. Za petran 
b'ljihl Vezda uebudu ' ogU v ci’kv orod*.- 
kuvau, kad nemaju glasal Nebu ju  .gao 
Cul!

— Fridrik veliki, kralj prajski, ile) je 
jedenput mimo nekoje Ikole’ gde su se Jijaki 
mali igrali i larmali, pak jim je rekel: Kaj 
krelite deca, idite vu Ökolal Na to je jeden 
deCec pokazal s prstom na kralja pak je 
rekel: Hej, от bi rad kralj biti, a niti to 
nezna, da ga v letrtek ne skole I
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