
Selyemhernyó tenyésztés
(Folytatás.)

3. Minő legyen a szoba hol tenyész
tünk ? A szoba, hol tenyésztünk, legyen 
száraz ; és ha nem volna padlója, gyéké
nyeket kell a tömésre terítenünk.

Ha a hernyók már mind kikeltek 
főleg arra kell ügyelnünk, hogy a szobában 
mindig friss levegő legyen ; mi végből is 
ajtó, ablak, egész napon át tarta8*ék 
nyitva, az ajtó elé lepedőt, az ablak elé 
pt Jig szúnyoghálót tehetünk, hogy er<*s 
léghuzam ne támadjon a szobában

Ha ió az idő, a lepedőt az ajtó elől 
néhány órára el is távolit ha tód ; fődolog 
az, hogy folyton friss levegő járja a her
nyókat.

Ha az időjárás hid?g, kissé be is 
intheted a szobát; azonban ajtó és ablak 
mindig nyitva legyen, ha ég is a kálybá 
bán a tűz ; csakis késó éjjel és hajnalban, 
amidőn leghidegebb van és a szoba leg- 
kö ínyebben kihűlhet, tedd be az ajtót és 
ablakukat néhány órára. A kályha elé 
tegyél deszka falat.

Vigyázz, nehogy a hernyókhoz tyúkok, 
kacsák, egerek, macskák, pókok, vagy 
hangyák férjenek, mert megeszik azokat- 
Hangyák ellen legjobb ha az állvány lá
bai körül, amelyen a hernyók vannak, 
hamut hintesz.

4. Etetés. Mindenekelőtt tudomásodra 
hozzuk, hogy utczák, utak és oly terüle
teken álló fákról, amely területek a község 
vagy állam tulajdonát képezik, mindenki 
nek szabad levelet szedni

Ha ebben valaki meg akar gátolni, 
jelentsd be rögtön a felvigyázó urnák és 
i\ Község elöljáróságának.

Ellenben szigorú kötelességed a fákra 
vigyázni ; hogy rajtok kár ne történjék 
Aki az ágakat le'öri. a fákat rongálja 
nemcsak maga magának tesz kárt az ál 
tál, 1 ogy előbb utóbb b*vélhiány miatt 
nem fog tenyészthetni, de szegény polgár- 
táisának is ép ez által érzékeny kárt 
okoz

Ha tehát valaki elég lelketlen, hogy 
úgy a tenyésztési idő alatt, mint máskor 
bármikor a fák rongálása által önmagától 
és más szegény embertől megvonja a tisz
tességes kenyérkeresetet, az ilyen semmi 
revnlót rögtön be kell jelenteni a felvi
gyázó urnái és a község házánál.

Szigorúan megparancsoltatik, hogy 
kampóval az ágakat lehúzni, letörni nem 
szabad, ellenben minden tenyésztő köteles 
kis könnyű lajtorját magával vinni és laj
torjájáról — k méletesen szedni a levelet 
Az ez ellen cselekvők meg fognak bün
tetetni.

E'etésnél különösen vigyázui kell a 
következőkre :

A levélnek, melyet a hernyóknak 
(adunk, nem szabad nedvesnek vagy har- 
í matosnak lenni Ha pedig porosak a leve
lek, úgy a port rázzuk le róluk.

Hogy száraz levelet biztosítsunk ma
gunknak lehet a levelet, legfeljebb egy 
nappal előbb is megszednünk de ezen 
esetben t.eritsük el a szedett levelet, gyé
kényre vagy tiszta padlóra és napjában 
többször is forgassuk meg jól. nehogy 
megfülledjen vagy fanyar l e g y n ; arra is 
kell vigyázni hogy a megszedett levelet 
kutyák vagy macskák be ne piszkitsák.

Ha a levelet zsákban hoztuk haza, 
azt röktön ki kell a zsákból üríteni, ne 
hogy megfülledjen

Mindaddig mig a hernyó a második 
vedlésen túl nem esett, semmi esetre sem 
szabad egész, hanem csak vágott levéllel 
etetni

A levelet ép úgy kell vágnunk, mint 
ahogy szokás a széles metélt tésztát a le 
vesbe vágni , különösen kell vigyázni, 
hogy a kés, melylyel a levelet vágjuk, 
tiszta legyen.

Legjobb, ha minden két órában ete
tünk és mindenkor csak annyi levelet 
adunk a hernyók elébe, mennyit azok két 
óra lefolyása közben megenni képesek; 
ha megették az előkbe adott levelet, újra 
etetjük őket

Ha nem elegendőleg, hanem csak 
keveset etetünk, vagy ha a szoba hideg : 
hernyóink csak lassan fogn-k fejlődni, a 
tenyésztés tovább fog tartani és csak ké 
són kötik be magokat a hernyók, sőt 
többnyire el is pusztulnak ily esetben

Ha ellenben többször és elegendőleg 
etetünk ; e mellett ha gondoskodunk róla, 
hogy hernyóink folyton friss levegővel 
bírjanak ét e végből a szoba ablakait 
ny t.va tartjuk ha hűvös van, kissé fütünk 
is : hernyóink egészségesek lesznek gyor
san fognak fejlődni, korábban fognak be 
kötni és igy a tenyészt s rövidebb ideig 

| fog tartatni.
H a napj iban csak 3 4 szer etetünk

és ennek folytan egyszerre több levelet te
szünk a hernyók elébe úgy a hernyók az 
elökbe tett nagyobl> mennyiségű levelet 
bepiszkítják utóbb a b piszkitott levelet 
is megeszik ettől megbetegednek és el- 
döglenek

Hí a selyembogarak már kétszer 
aludtak, akkor legjobb azokat, tiszta és ó 
s ellős padlásra vinni, ha a padlás náddal 
vagy zsúppal van fedve

L)e ez esetben is ügyelni kell arra, 
hogy a padláson mind g )ó tiszta levegő 
legyen és éljel ha hideg van, rövid időre 
a padlás ablakait, be is lehet tenni

A második alvas után a hernyókat 
egész levéllel is lehet, etetni,

iVégo köt.)

t  a  n  C g  r.
£  Itngó pMsikai és tgéssslgl sstmpn&él.

— Népies értekezés. —
Irta s a Muraköz hegyvidéki állami tanítók ön- 

képző körének havi gyűlésén felolvasta :
KOVÁTS GYULA.

(Folytatás)

H gy mily fontos az élet fenntartá
sára a légzés folyamata, azt bizonyítja 
ama tény is, miként perczenkint átlag 16 
légvételt teszünk, továbbá, hogy levegő 
nélkül nagyon kevés ideig, úgyszólván 
perczekig sem, mig ellenben táplálék néL 
kül napokig eléghetünk

Csakhogy amint vannak jó és rósz 
táplálékok, é,» úgy létezik |ó és rósz levegő 
is. amelyek közül az első élvezete egész 
ségünk fenntartására szo'gál, testi gyara 
podást és piros test *,zint kölcsönöz, mig 
a második bágyadtságot, kedvetlenséget, 
egészségünk megromlását és halványsárga 
test szint idéz elő.

Már most sokan azt a kérdést vethetik 
föl, milyen a jó és milyen a rósz levegő ? 
s hogyan használhatjuk az elsőt s miként 
óvakodhatunk a másodiktól egészségünk 
érdekében ?! Sietek tehát röviden megfe 
leim mindkét kérdésre . . .

Értekezésem elején azt mondottam 
ugyanis, hogy a levegő élany (oxigén) és 
légeny (nitrogén) keverékéből áll. De e 
két főalkat elemen kívül a levegőben ren 
desen az egészségre nem éppen előnyös 
szénsav vízgőz és más idegen anyag is 
fordul elő több, kevesebb mennyiségben, 
amelyek közül legárttlmasabb a szénsav, 
mely 1 00  térfogat levegőben 1I4 részben 
van képviselve ! Ha már most azt vesszük, 
hogy perczenkint 16 légvételt teszünk s 
ezáltal tartózkodási helyünk levegőjének 
élenyét nagyrészt fogyasztják, másrészt 
minden 16 légvét 1 után feienkint 2 2  liter 
szénsavat lehelünk ki, tiszta képét bfrjilk 
annak, hogy mily nagy mértékben ferlŐz- 
tetjük meg a rendelkezésünkre álló levegőt 
körülöttünk.

S ez arány annyival inkább fog nö 
vekedni, mennyivel több egyén van Ugyan 
azon helyiségben ; azaz anny'szor 2 2  liter 
szénsavval telítjük perczenkint a levegőt, 
ahányan tartózkódunk pl a szobában. 
Már pedig ha tekintetbe vesszük ama kö
rülményt, miként a szénsav egy bizonyos 
mértékbeni jelenléte — tekintettel határo
zott mérges voltára teljesen elviselhe 
tetlen; sőt fojtó és halált is okozhat, ok
vetlen be kell látni, hogy az ilyen levegő 
egészségünkre káros hatással van, tehát 
egészségtelen, azaz rósz !

(Folyt, kflv.)



K t L Ö X F É L É K .

— Kinevezés. Dr. Horváth Ferencz a 
kir. táblához szolgálattételre beosztott nagy- 
kanizsai törvényszéki biró, Muraköz szü
lötte, a nagy kikindal kir törvényszékhez 
kir. törvényszéki elnöknek neveztetett ki. 
Gratulálunk a megérdemlett előléptetéshez I

— Horvát Peter (a megboldogult ká- 
pelcsáki Horvát Péter közeli rokona) nyu
galmazott főispán, a horvát országgyűlés 
volt alelnöke, Varazsd város díszpolgára 
f. hó 1-én, 6 8  éves korában Budinscsinán 
elhunyt A megboldogult a 48 —49-es 
években egyike volt a legfanatikusabb 
illyreknek, úgy annyira, hogy éveken ke
resztül nem evett salátát — mert szine 
zöld. (A mi nemzeti színeink egyike.) Az 
absoiutismus korszaka — írja a varazsdi 
>Hr?atska Stra£a« — őt is, mint a többi 
akkori horvát hazafit k józanította és ennek 
következtében hivatalt nem vállalt. A 60 as 
években kezdett ismét szerepelni ; Mazura 
nics bán idejében mint főispán nyűge íjba 
vonult.

— A Csáktornyái takarékpénztárral 
egyesült .önsegélyző szövetkezet** ma, 
folyó évi május hó 27 én, d u. 4 óra 
kor Csáktornyán, a Csáktornyái takarék- 
pénztár helyiségében közgyűlést tart. Tárgy : 
1) Az igazgatótanács jelentése. 2 ) A fel
ügyelő bizottság jelentése. 3) Az 1887. évi 
II. csoport megvizsgált számadásai feletti 
határozathozatal s a felmentvény megadása 
4) Az igazgatóság egy tagjának megválasz 
tása. 5) A közgyűlési jegyzőkönyv hitele
sítésére 2 részvényes kijelölése.

— Saghy derék színtársulata a lég 
szebb emléket hagyván maga u fán, f hó 
24 én Keszthelyre távozott körünkből A 
színtársulat múlt heti játéka is élvezetet 
szerzett a közönségnek. A színház hol 
tömve volt, hol félig volt tele. A sok tag
ból álló társulat városunkban nem tett 
ugyan vagyonra szert, de fenntartotta m a
gát. Ily jól szervezett társulat Csáktornyán 
egy hónapig, alkalmas időben szívesen lá
tott vendég volna, különösen -- az uj 
teremben.

— Meghívó. A Csáktornyái önk. tűz
oltó-egylet f hó 31 én (Urnapián,) a Fehér 
Galambhoz czimzett vendéglő kertjében 
tánczczal és tűzijátékkal egybekapcsolt ta 
vaszi mulatságot rendez, melyre a n. é. 
közönséget tisztelettel meghívja a rendező 
ség. — Kezdete d. u 5 órakor. — Belépti 
díj személyenkint 30 kr Felülfizetések kö
szönettel fogadva, hirlapilag mugtáztatnak.

— Nagy tűz volt e hó 23-án délután 
Domásineczen Negyven gazda károsodott 
meg. Elégett kinek háza, kinek gazdasági 
épülete vagy szalmája.

— Nagy riadalmat okoztak Csáktornyán 
f. hó 23-án a pénzügyőrök a vendéglősök 
és pinezérek között, elkobozván összes szi 
var, szivarka és dohánykészletüket Most 
aztán engedély nélkül tilos a vendéglőben 
a ssivarárulás.

— A kottorii telekezeti népiskola ta
nítói kara május hó 2 1 -én azaz pünkösd 
másodnapján a helybeli „üernye" nevű 
erdőcskében ez évben felállítandó kará
csonyfa javára gyermekmajálist rendezett, 
mely úgy anyagilag, mint erkölcsileg szé
pen sikerült. Kiválólag megemlékezünk alsó- 
domborui Hirschler testvér urakról, kik is
mét szép jelét adták nemesszivüségüknek, 
midőn a karácsonyfa javára szép Összeggel 
járultak, továbbá főtisztelendő Golub .János 
a -vidoveczi plébános úrról, ki színién bő- 
kezüleg adakozott a szent czélra. Fogadják

továbbá mindazon nemeskeblü pártfogók 
és adakozók, kik tanítványainkat, becses 
támogatásukra méltatták ezen helyen a 
szent ügy nevében a tantestület hálás kö- 
szönetnyilvanilását

— Petróleum-kutatók Muraközben A 
fúrás Szelniczán és Pekleniczán egy iránt 
serényen folyik. Pekleniczán legközelebb 
gőzgépeket használnak a munkához Egy 
harmadik, budapesti társulat is elkezdi rövid 
idő múlva a kutatást, még pedig Szent- 
Mártou környékén. A kutatók jó minőségű 
petróleumra akadtak már 8 a helyszínén 
felállított raktárak tele vannak, de az anyag 
kiszivattyuzása sok pénzükbe kerül s a 
nyert mennyiség nem fizeti ki a költsége
ket. A főeret kutatják. Az a kérdés, a há 
rom társulat közül, melyik lesz a szeren
csésebb ? Az itt letelepedett angol és né
met munkavezetők állítása szerin t: csak 
idő kérdése, hogy a f6  forrásra bukkanjanak, 
tehát a munkát nem hagyják abba sőt 
nagyobb és nagyobb munkaerővel fognak 
hozzá Szerencse fe l!

—  Tudomásul Kottoriból felkértek 
bennünket annak tudomásul hozására hogy 
azon tanító urak, akik Kottorifca készülnek 
a julius 7-i tani tói gyü’ésre s egy nappal 
előbb szándékoznak* odaérkezni, szivesked 
jenek ebbeli szándékukat Steinauer József 
kottorii tanító úrral előre tudatni, hogy a 
lakásokról gondoskodhassál

Meghívó Az alul rótt fiatalság a 
ráczkanizsai „Szőlőíürthöz- czimzett, nagy 
vendéglő termében 1888. évi junius 3-án 
a ráczkanizsai szegénysorsu tanulók javára 
zárlkörü 'ánczvigalmat rendez Csárics Adolf 
Csárics Sándor, Danitz Sándor, Liszt Kál
mán rendezők. Belépti dij személyenkint 
80 kr Családiegy 2 frt Kezdete délután 
5 órakor Felülfizetések köszönettel fogad 
tatnak és hirlapilag nyimláztalnak A höl 
gyek kéretnek minél egyszerűbben meg
jelenni

—  A közönség f ig v e lm e b e  F . évi junius
hó 1-töl fogva a postaküldem ények és táv iratok  
hérm entesilését illetőleg a kővetkező váliozás lóg 
történni : Minden, a postára adóit távirat, pénzes 
levél és s/.Allitmány, melynek szállítási diját a 
(öladó előre fizetni óhajtja, ezentúl nem kész
pénzben. hanem am ennyiben a  szállítási dij 10 
irto t meg nem halad, íranco jegyekkel bérm en
tesítendő. A franeojegyeket a (eladó maga r a 
gasztja fel a küldeményhez tartozó szállítólevélre, 
il let ve a pénzes levél borítékára, táviratoknál 
pedig azon lapra, melyre a tá .ira t  Írva v a . . — 
Pénzes leveleknél a franeojegyeket lehetőleg a 
czimoldal felső jobb sa rk ára  úgy kell felragasz 
tan i, hogy minden franeojegy kórül legalábh 1 
cmnyi tér maradjon. A közönségei érdeklő ta ri
fák és szabályok a nmsgu m. kir. közm unka és 
közlekedési ministerium állal pontosan össze
állítva 1 frt á ré rt minden posta és táv irda- 
hivatalnál m egrendelhetők. Ángyán Kálmán.

— T i i l j f t r t  az  eszükön. A napokban h ir
telen m eghalt V arazsdon egy gazdag kereskedő, 
hagyván maga után nagy vagyonon kivül kél 
telnőii fiút és egy férjhez ment leányt. A fiuk 
az Üzletben voltak alkalm azva, tehát az öreggel 
együtt laktak ; a nővér férjével nem lakott Va
razsdon. A haláleset u tán  a két fiú ham ar össze
szedett minden pénzt és értékpapírt, hogy mire 
a távol lakó nővér és sógor m egérkeznek, ne 
találjanak ilyenféle osztozkodni valói. M egérkeztén 
a sógor, kutatja a kötelezvényeket s más érték
pap írokat, hogy felesége részét megállapíthassa, 
azonban a két tiii váltig erősíti, hogy a m egbol
dogult nem szokott pénzt kikölcsönözni, sem 
állam papírba ölni pénzét. Állításuk szerint: a fekvő 
birtok és a kereskedés az összes hagyaték. — 
De hát valami írásnak vagy jegyzetnek csak 
kell lenni ? ! kiált fel a megcsalt sógor. De hogy 
van I — erőÉiiik a fiuk. -  Szegény öreg — 
tolytatja a sógor — pedijg nekem is adott köl
csön 10,000 ir to t nemrég s a kötelezvénynek 
kell, hogy nyoma legyen. Az örvendetes felfede
zésre csakham ar előrántja zsebéből az egyik fiú

az elcsent irom ányokat s keresik a  10 ezer fo
rintos kötelezvényt, hanem  bezzeg nem jöhe ttek  
nyom ára, m ert az tényleg nem létezett. A fiuk 
elképedlek, a sóg <r meg ham isan dörzsölte kezeit, 
látván, hogy az előkerült kötvények és á llam p a
pírok értékéből (mintegy 100 ezer forint) neki is 
szép összeg jut.

— M e i r l i i v ó .  A muraközi tanítókor ez 
évi közgyűlését junius hó 7 én. délelőtt 9 órakor 
a kottorii népiskola helyiségében fogja m eg tar
tan i, melyre úgy a tagok, mint a lanügybaráiok 
tisz telette l m eghivatnak. A gyűlés főbb tárgyai : 
1) Évi jelentés. 2) Az «ErttvÖs és a M agyaro r
szági tanítók árvaházi alapjára* gyűjtő bizottságok 
jelentései 3) P énztáros jelentése. 4) A P hylloxera 
ism ertetése, jelenlétének felismerése slb. E lőadó ; 
W eisz Károly, ö) F öldrajztanítás első leczkóie a
III. osztá lyban. E'öadó : S te inauer József. 6) A 
szorgalm i idő legczélszerübb beosztása és a re n 
detlen iskoláztatás megszüntetése. E lőadó; Vreszk 
György. 7) A m uraközi tiszti önsegélyző-szövet
kezet és M uraköz ethnographiája. Előadó M én- 
csey K áro  y. 8. Indítványok. 9. A jövő közgyűlés 
helyének a m eghatározása C sáktornya 1888. 
május 17. Jeney  G usztáv korelnök.

—  A  h e g y v i d é k i  közm űvelődési Ö n 
képzőkör f. hó 6 -án  ta r tá  meg rendes havi fel
olvasó ü lését. A kör tagjai teljes szám ban jelen 
voltak s elnöki megnyitó után a tárgysorozat 
le tárgyalása vétetett elő, melynek első pontia 
V ugrincsics F e ren c / r tag  b írá la ta  volt H orváth 
G yula jegyző „Az aesthelica, mint az oktatás té 
nyezője" czitnü értekezése felett. Kováts G yula 
e nők, mint tanügyi jelentő meleg szavakban e m 
lékezik meg Gönczy Pá! állam titkár úr 50 éves 
és e napon megünnepelt jubileum áról, s a kis 
kör a legnagyobb lelki örömmel csatlakozott azon 
indítványhoz, mikép ö m éltóságához üdvözlő 
felirat intéztessék s haladéktalanul elküldessék. 
A kör erre  vonatkozó intézkedése jkönyvileg 
megörökitteteft. K rrm patiis J án o s  r. tag egy 
paedagogiai értekezést olvasott fel. mely vitat 
kozás tá rg v áv á  nem tétetett, hanem  a bíráló 
tagnak kiadatott. Jövő hóra tanügyi jelentőül 
H orváth (Jyula jelölhetett ki.

D o l i n á i  O y t i lA n A l  az iskolai vizsgákra 
pompás J u t a l o m k ö n v v e k  je lentek  meg. 
Ezek közt legfontosabb a »Seív*. ir ta  Edm ondó 
de Amicis, fordította Dr. Radó A ntal. P ára tlan  
s/óp ifjúsági olvasm ány. Többet ér az izgató 
Robinson kalandoknál. E kedves m űben egy 
tanuló naplójegyzetei vannak közölve az iskolai 
év majd mind«n napjáról m egható, szívhez szóló 
szép történetek a lak jában . E mű olasz e red e ti
ben alig m ádéi év alatt hetven k iadást ért. 
Rendkívül alkalm as arra , hogy iskolai vizsgákon 
jutalom könyv gyanánt osztassék szét E  ezélból 
leszállított á r a :  20 példány 10 Irt, 5<> pld. 24 
frt, 100 pld. 4 ;  frt. Egyes példány 66 kr Doli- 
naynál kaphatók még más érdekes jutalom könyvek 
is, m in t: .H ogyan mehetsz e lő re?* , „A rany- 
könyv11, .S zü n n ap o k ra«, .Ifjú ság i olvasm ányok*. 
E gyes példány 35 kr. A „Gyöngysorok", .H aza  
szeretet kö r -ve*. Egyes példány 25 kr. L egna
gyobb ju* >m a „Történelm i arczk^pcsarnok* 
diszmű 2 3 . arczképpel és é le tra jzza l; leszállított 
ára  3 frt 6ü kr. Nem lehet eléggé ajánlani, hogy 
az iskolai vizsgákon mennél több jó könyvet 
osszanak szét. Ez a legnemesebb jutalom a szor
galmas gyerm ekeknek M indennemű m egrendelés 
egyenesen Dolinayhoz (Budapest, Kecskeméti u . 
13. sz.) intézendő.

A f s s u e i i r a z i o n i  G f e n e r a l í .  E tá rsa ság  
részvényesei közgyűlésüket f. é május hó 1 én 
ta r to ttá k  m eg Triestben, m időn beterjesztették 
az m i .  évi mérlegel A jelzálogiizlet k iv é te lé 
vel ez magában foglalja az összes üaletágak 
eredm ényeit Ha tekintetbe vesszük, hogy a le 
folyt évben a politikai lá thatárt folytonosan sötét 
fellegek borították és hogy a gazdasági viszonyok 
is különösen kedvezőtlenek valának, tehát azokat 
a körülm ényeket, m elyeknek befolyása alól m agát 
egyetlen egy hiztosító-in»ézet sem vonhatja ki, 
az üzleti év végeredményét,, habár az nem üli 
is meg az előbbi óvek m értékéi, mégis kielégi lő- 
nek kell ta rtanunk és benne annak újabb b izo
nyítékát találhatjuk, hogy mily szilárd alapokon 
áll e társaság  es hogy mily kiválón van igaz
gatva. Az elő ttünk fekvő zárszám adási jelentés 
rainl rendesen számos k im utatássa l és táb láza tta l 
van ellátva, melyek az összes üzletek, de k ü lö 
nösen az éle biztosítási üzlet m enetét és fejlődé
sét világos képben tá rják  szem eink elé, s ö rö m 
mel látjuk azokbM, hogy ez üzleti ág folytonosan 
halad előre, minek világos bizonyítékául szolgál,



zazidftli preko mórja, peko velikoga mors- 
koga kanala imeDom La Manch. Most bude 
visok 50 meterov a svakih 500 metrov da- 
Ijine stal bude jeden ieljezni stop. Po njem 
pojdu íeljezuice, kóla i peftiőki pót; gotov 
bude za áesi let a koétal bi osemsto miliju- 
uov fraukov.

Cepljenje bubinkov.
Ministerium za nuteinje posle pozval je 

sve sudbene oblasti tér jim nalotil, da se 
strogo imaju poskrbeti za to, da po célom 
orsagu budu zacepljeni bubiuki iand&rom 
n»S m. Cepljenje íandarah imaju obaviti 
honvedski doktori a vu takovih pokrajinab, 
gde ovili doktorov nebi bilo, imaju cepljenje 
ovi Siti obéinski ili pák kotarski doktori. To 
je prez dvojbe dobra naredba, ar osigurava 
tandare proti vnogirn nevoljam.

Mastni racun
Brazilijauskomu cesau, koj se vu Mi- 

lanu nabadja na vra tvu zbok nekakovoga 
vekőega betega tér koj je morál detrti dau 
veő ovu kuru pretrgnuti, ar mu nije dobro 
▼dini la, poslal je ondefinji doktor sledeéi 
raéun : Tri kupéiji — 1000 lirah. — De 
vet őrnih kavah — 75 lirah. — Za dru- 
ín u  — 50 lirah. — Ptaöeno 1125 lirah 
dr, Valsecchi. Bormes za tri dana je to ra- 
6un, koj ima dosta bezsramnosti vu sebi !

Kratke novosti.
Dr Horváth Fereuca kr. sudca iz Kp- 

n’Ée, Medjimurskog sina (iz Muraszerdahely'} 
töNjegovo Velié. kral) iá  predseduika kr. 
sudbenog stola vu V.-Kíkmdu imeuuval. — 
Cakó veöki ognjogaaci budu 8 l-ga o. m. svoj 
majaliá obdríali. — Veliki ogenj bil je 23 ga 
o. m. vu Domagincu. Do óeterdeset gospo- 
darov su kvarni. — Vu Kottoribi su 2 1 -ga 
o. m. za őkolsku decu majáiig obdríali. — 
— Vu Rac-Kaniíi bude 3*ga juniuáa pro* 
tuletna plesna zabava.

NEKAJ ZA KRÁTER CAS
Fiákalijuá : Mi ste vi muíi veliki bedakil
Műi: No, gospon Fiákaliuő, na j tak 

j&ko na nas muie neáimfaju, iin oni íiviju 
gamo od uaáe bedastoőe, ar da mi nebi bili 
tak bedasti, nebi nam niti bilo treba fiákaljuáov.

Deklit. Gospon doktor, moja gospa su 
me poslali, da bi oni za ime boije se potru- 
dili gosponu, gospon vre skoro vinira a moja 
gospa pák nebi rada, da bi gospon prez uji- 
hove pomoöi vumrl.

Nótárius. Kaj Maitin, kaj ste ne denes 
otí li vu varai?

Kapuá Martin : Nisem, gospon notariuá, 
ar su gospon ákoluik rekli, da bude denes 
tu potemuenje suuca, pák to sem hotel rado 
▼ideti.

Gospa : Ah kak mi je telko, da ste vi 
Antiin ravno pri meni érez átenge opali i 
se sKoturali!

Antuu: Ah draga gospa, im je zato 
ttikaj ne, im bi ja itak dőli morál iti.

Mara. Draga suseda, kaj delate ?
Róza. Al« krafline budem pekla.
Ma*a. Jeli bi si ja mogla raoje krafliue 

9 varrni sptői?
Róza. A kaj bi nej mogla.
Mara. No Bog vám ljepo plati, drugi 

pút ako budeíe vi Róza öuuku kuhali, onda 
donesite k meni, pák vám se more iunka vu 
mojem zelju skuhati.

Izidor kaj se tak ialostiá ?
Móric A kaj se nebi ialostil, im imám 

miadu ieuu pák mi je betelual

Izidor. Ah dragi moj Móric, to ti je 
ni«aj ne! Ja  ti p&k imám sfaru ienu, ona 
pák je navek zdrava, to pák meue jako ialostil

Kaj ti se je pripetilo, pajdag Lackó?
Jaj, strasen je ov moj poloiaj! Premisli 

si: moja punica je na naglo zbeteiala. Dal 
sam taki dozvati doktora, a doktor mi je za 
(•ás rekel, da nega nikakvoga ufanja kaj bi 
moja punica vumrla.

Kapitan. Ti svinja! Kaj s rubcom bri 
áeá kupién ?

Sluga: Prosiin ponizno, gospona kapitana 
im ja svöjim rubcom britem !

Kováé. No, dragi gospon páter! ovoga 
decka naj pogledneju! Cetin Ijeta je star, ali 
je vre /njega detec! Tak njim se véé karta, 
kakti kakov sudec ! A kruglja se pák bor* 
meá tak, kakti maráeöki doktor!

Páter: Ali, dragi sused, jeli pák zna 
véé moliti ?

Kováé: Jaj gospon páter, za to njim je 
jofl promali.

Muia a Ja j, dragi gospon lajdinand, 
itak je zloöesti soldaéki gtalig. Mojega siio- 
maikoga s’ua Andraáa je soldaöija CÍ9to 
spotrla I

Lajtinant. Ali draga ma íonica g'edite, 
i ja sam soldat i ja moram terpeti.

Muíaéa Jaj dragi gospon lajtimnt pri 
ujili je to uekaj drug > ! Ali znaju moj sin 
ima poHenegtl mefltriju kak oni!

lá o le m la r .
(Od 27-ga do 2-ga)

— 27: Nedelja. Trojstvo, Magdaléna
— 28. Pondeljek Vilhelm. Senjem vu 

Legradu i vu Lendavi.
— 29. Tork Maksimilian. Senjem vu Priloku

— 30 Sreda. Ferdinand. Senjem vu Lud- 
bregu.

— Cetrtek. Telovo
— 1 Petek. Pamfil Zadnji éetvrt.
— 2. Subota. Erasmus.

C E N A  Z I T K  4
Kuruza 6.20— Páenica 6.90 7. — H ri 5.— 
5.60 Jeőmen 5.50 — 6.50 Zob 5.80

" L Ő T T E  I l i  J A .

§pe$t 20. maiuSa 1888-
1 9  54. T I  S5 3 0 .

Oilgovorui urednik;
M A R G I T A I  J Ó Z S E F

H É V V I Z.
Gyógyfürdő galamegyében JKeuthely város és a 

Balaton taváról 30 perciayin

Alulírott m indazoknak, akik sikeres gyógyu 
lást és m eglepi eredm ényt elérni ó hajtanak , gróf 
F e s t e t i c s  T j i s z í Jo  u r ,  cs. kir. kam arás u ra 
dalmaihoz tartozó term észetes kén-gyógyfürdőt, 
mely löld alatti forrásokból képződő tó-, és iszap- 
lerakodásokból áll s nyáron át rendesen 36 R eam ur 
foknyi hősé*ü, a követ kézi) bajok ellen a  leg
melegebben a ján lh a to m :

1. C z ú z  (Rheum atism us) és pedig legyén az 
akár izülesi (Rheum atism us articu latiooum i. akár 
izomcsúz (R heum atiom us m usculorum ).

2. K ö s z v é n y  (Gicht).
3. Kiváló jótékony hatása van továbbá e gyógy

fürdőnek a mirigyes szervek — minők : a d u l-  
mirigy (P rostata) ós herék (O rchis) — lobos kó r
folyamatok után visszam aradt m egnagyobodása és 
m egkem ényedésénél. A lobos kórfolyamatok u tá n  
valamint gyerm ekágyi kártól várnátok vagy a 
körülirt hash&rtyalob után, úgy a ktllerőssak 
folytán képződött és visszam aradt izzadmánvok 
felszívásánál. Külerőszak folytán tám adt csontszü 
(caries) és csont-1 üszkösödésnél (necrosis. — 
Bőrbetegségeknél, m ilyeuek különösen az izzag 
lEczem ac — IdeK fájdalm oknál <neurolgia). — 
Hüdések folytán előállott bajoknál. — V é r b e -  
t e g s é i z e k ,  görvély és bujakór ellen.

M int utókura, a keszthelyi Halaton-Fürdó, 
melynek átlagos nyári hősége J6  Ream ur fok, 
sőt junius, julius és augusztus hónapokban 20 
22 R. foknyi, — igen aján lható .

Hévviz gyönyörű, regényes és egészséges 
völgyben fekszik, vidékén nagyszerű k irándálási 
pontokkal mjnök a Balatonon: Szigliget, B ada
csony, Siófok, T ihany, Balaton F üred és v issza
felé Tapolcza, Rezi, T atika , Csobáncz, Törők- 
sánczok és Süm eg történelm i nevezetességű v ár
rom jaikkal.

S z o b a á r a k  1 fittól 2 frl 50 krig gyógydij 
6 frt. — Á rnyas sétányok, gyógy és biliárd te 
rem, fürdő zene. bel- és külföldi lapok ; postaá l
lomás ugyanitt távirda-összeköltetós Keszlhelylye. 
mely város a gyógyhelytől 30 percznyire fekszik 
t á r s a s k o e ^ i  összeköttetés és kényelmes b é r 
k o c s i k  azonban a f. vendégek szám ára m in
denkor rendelkezésére állanak.

V a s ú t i  ö s s z e k ö t t e t é s  Budapest felől 
K eszthely, a déli vaspálya felől Z  szt.M ihály 
vagy Keszthely.

Kitűnő res tau ra lió , sőt (Coscher; konyha is van.
F ü r d ő o r v o s  d r . Hanny Ödön. r t z o b a -

m e g r ö n d e l é s e k n é l  k é r e m  a l u l í r o t t h o z  
f o r d u l n i ,  ki m indennem ű felvilágosítással d íj
m entesen és készséggel szolgál.

Tisztelettel

íwovorestn G y ö rg y
fürdöbérlö.





hogy a lefolyt évben 16.907.285 frtnyi Összeg 
ereiéig kö ttete tt uj b iztosítás, melylyel az 1887. 
évi deczem ber hó 31-én érvényben  volt tőke- 
biztosítások összege 105.782,853 írtra  em elkedett. 
Ezt a kedvező eredm ényt különösen az igen 
m éltányos biztosítási feltételeknek és a tartalékok 
folytonos gyarap ításának  róhatjuk fel. A tártaié 
ló k  30,428,271 ír t 32 krnyi te tem es összeget 
értek el és nem csak a rra  szolgálnak, hogy biz
tosítsák a  hatalm as társaság  pénzügyi helyzetét, 
hanem  a rra  is kiváló befolyással vannak, hogy 
a közönségben tokoztassék a társaság iránt a 
bizalom, m e ly e t az több m int félszázados hasz
nos működése állal m ár különben is nagy m érv
ben nyert meg. Szükségtelen, hogy dicséretekkel 
halm ozzuk el a tá rsaság  igazgatását, sokkal éke
sebben ssólanak magok a számok, melyek annak 
jótékony befolyását tanúsítják abban, hogy az 
A ssicurazioni Generáli kártérítésekben biztosított 
feleinek az 1887. évben 10.099 647 irto t, alapi 
tá sa  óta pedig 207,379,802 Irt 20 krt fizetett 
ki, tehát oly te tem es összeget, am inöt, b á tran  
m ondhatjuk, a  szárazfö ldnek egyetlen  egy biz
tosító-intézete sem m u ta th a t fel. Miután a kész- 
pénztarta lékok 1,914,668 írt 54 kr. tekintélyes 
Ö8sseggel szaporitattak , — tiszta nyereségül 
705,6*3 írt 6 kr. m aradt meg, nK.yböl minden 
•gyes részvényre 106 frt aranyban, vagy 265 frank 
jut o ss ta lé k u l.

C S A R N O K

V r té a lé k a  p is á m *  t
• ta v a i  |Nj*o, ír«t«raka h i t t ,  Utó 
hh kosdlfssstyl. — 3 arodalko* 
■oói jo araid ion fororiti mód 
11 i II rufom — ara potUJka 
tUuée au >*drtaja norínak, aaJ 
•e poMKoja na iaa M arg lU J  

J o io fa . amdnika vn őskora*

rreU p lstn *  e«*s Je t
Na celo l e t o ..................... t  /> t
N a  p o l  I t t a ............................ 3  f r t
Na Ittvert Itta . . . • 1 f> I

Pojodini broji kotlája 10 kr.

Obsuana se polejr pogodbe i fal 
raíunaja.

I i l a z l  sv a k !  t i je d e n  j e d e n k r a t  1 t o :  v u  e v a k u  n e d e lju , ___  _
Sht&tnt gitunik ■ wMtdjimurtkaga podpomagajuftga Hfunnúikoga druMkfa „ Cakovtiki íparkasse*, „ Mídjtmurskt sparkmsu*, „ Doltyo-AMjiMurskt

t „Podpomagajulega kultiinioga druztvaNekaj iz pravic orsagn.
Sjednjeni posli med magjarskim orsagu i 

Austríom
I. Med Magjarskim orsagom i Austri- 

jom obstoji dvrsta sveza, da ovi dva or 
sági imaju skupa jednoga vladara, i tak 
•kupa diniju Austrijsko Magjarsku monarchi 
ju íz öve sveze s'edi, da moraju imeti i 
skupnu vojsku (soldadi u). Izim tóga imaju 
ovi dva orsagi ved od negda i druge skupne 
posle Zaradi samostalnosti i neodvisnosti 
Magjarskog orsaga potrebno je bilo stano 
vito odluóitj, da koji posli hu sjedinjeni i 
na to gledeő, kakove terhe ima nad orsag 
obnaáati To se je odludilo h ta  1867 vu
12. zakonskom cikluíu. Po ovom zakonu :

a) Sjedinjeni posli h u  vunjski posli, 
koji moraju biti sjed njeni, ar samo tak je 
moi i postiői da budu naöi taborski i m rni 
posli jednaki s drugimi orsagi. K vunjskim 
poslom spadaju poslanü'tva k drugim vla- 
darom, drftanje trguikih poslovodjah vu 
tudjih orsagih, sklop'jenie trgovaékili i 
drugih pogodbah s tudjimi o sag i Öve 
posle vodi skupni minister za vunjske posle, 
kojega (kak i druge skupne ministre) nj 
veliéanstvo kralj imenuje ili izmed austri- 
jancov,, ili izmed magjarov.

b ) Za obrambu monarchie potrebna 
je skupna vojska Zaradi foga ima mo 
narchia skupne soldate, koji ju braniju

proli izvanjskim neprijatelom, i pravidna 
zahtevanja s oruftjem priskrbiju. Soldaöke 
posle vodi skupni minister soldartva. Ali 
magjarski orsag pridrial si je ju*a, da za 
izpunjenje magyarske vojske more si vzeti 
potrebiti broj rekrutov da á Austrijom 
skupa odludi vreme, kak dugó mora soldat 
slutiti. Red i upravljanje vojske se more 
samo s dopuftöenjem magjarskoga orsadko- 
ga spravi^őa premeniti.

c.) Za sjedinjenje pripoznal je zakón 
i one stroSke, koji su svako leto potrebni 
za sjedinjene vuniske posle i soldaóiju Öve 
stro ke vodi skupni penezni minister, ali 
tak da one stroflke, koji po razmeru na 
na* orsag dojdeju, nje na*e őrs spraviáőe 
razmede, izterja i skupnomu peneznomu 
ministru préda

II Onoga razmera (quotu) koj poka- 
iuje koliko mora svaki od sjedinjenih or I 
sagov na skupne stro^ke plaőati, navek! 
po dogovoru opredeliju na stanovito vre • 
me (vezda na 10 let) Orsadko spravi*de 
vu sva im orsagu izbere si jedno poslan* 
stvo. i óva poslanstva napraviju s pomodjum 
ministrov proraőuna. Ovaj proraóun pred 
stavi se vu svakom orsagu őrs spraviáöu, 
gde se isti redov to pregledne Ako se 
obedvoja őrs spraviéda jednako naravnaju 
i privoljiju na táj proradun, onda ga pred- 
staviju kralju zaradi potvrdjenja. Ako se! 
poslanstva uemreju naravnati, onda svoja I

miáljenja predstaviju orsadk. spraviidu i 
ako se niti ondi nemreju naravnati, onda 
razmera Nj. velióanstvo odluői.

Po zadnjoj pogodbi podnaSa magjarski 
orsag 30 \  a Austrija 70#,#

Z A B AVAMludirn vojakom Medjimnrskim-
(Po aoti: Én vagyok a fala rom a tgyedQl . . • )

Ostavljaju na«i sad uas vojaki; 
Mladenosfi őasi preili su sladki.

Ide z duma lepi kraja nadeg evet, 
Dóm jim bude tvim od vezda flirok sv t.

Ostavljaju Medjimurja mili kraj,
Gde zdui Drave-Mure zelen raste g a j; 

Gde po gorah i po lepoj ravnini 
Pesme glas se tud resleva mileni 

•
Tu je zemlju krv junaöka modila.
Kad za dóm i veru se je borila ; 

íz te krvi ste, vojaki, lepi evet,
Koga pózna po junaótve dalek svet.

Oj, junaki! sladka nafta radost vi, 
Magjarskoj nam budte dika zastavi!

Za dóm, za rod i za diénog kralja svog 
Ide junak Medjtmurec vn boj v lkok !



Dók se junak bori za svoj mili dóm, 
K led ra»ti skruiena pred Devicom : 

Preporuöa vu miFáóu siueka;
Moll, da ga njoj porrne zdravoga.

Jónak srően zato nifl se neboji, 
Molbom majke preporuíeu Mariji, 

Vojuje za kri£ i zlatnu alobodu, 
Da ost&vi óastuo íme avom rodu.

Kak te  je reiil Mexikanca.
Jeden amerikanski posednik stoke, koj 

je na mexikanskoj granici stanuval, vzel je 
jednoga Mexikanca v sluibu kakti paBtira  
reóeue stoke. Dugó vremena mu je sl'»£bu 
dofen ostajal, i tak je narasel dog za sluibu 
pástira do 100 dolarah, kője mu amerikanec 
nije mogel izpl&titi. Sad bi se* ga amerikanec 
rád na lepi nádin resiti, alt kak bu se ga 
reáil, kad mu je duien a platiti mu nemre. 
Kaj je éioeöi? Misii i misli i na jedenkrrt 
zmiili.

Na veder, kad je Mexikanec z paie dó
séi, donese amerikanec iz iutoga pleha, svetli 
ali éisto navadni melin za káva pák ga po 
kaié Mexikanca 9 reémi : 8im gledi ! Ovo 
je najnovele iznaáastje, sn9ed mi je véé za 
njega 150 dolarov daval, ali ga je nedam, 
ar je puno vifle vreden. I on je dobro raéu- 
nal. Mexikanec jól nigdar nije takovn ma- 
Sión videl, on ju pregledava od svih stranah 
od naprvo, od odzad, te ju muded dene na 
Stol. Prosti mexikanci su rodjeni táti, a pri 
tóm sn jól potmajni, nega mueedeg i se 
preojavljajueeg puka od mexikaoskog.

Drugi din je kavinaki melin, kojega 
je gazda kakti siudajno v kuhinji na stolu 
ostavil, zniknul, a znjim i mexikanec, koj je 
misül, da je dober gseft napravil.

Ovak se je amerikanec svojega doaadnoga 
verovatelja, koma je bil duien, na lepi nádin 
relil, nz aldov dadotvorne roaáine, kojt niti 
2 frt nije bila vredna. E Kollay

Raztredenost.
Ima ljudih, k o jisu ták  raztreáeni (mo- 

glo bi se jól drugac re^i: pozabljivi), da 
se vu reztreáenoati svojoj veékrat smeánoga 
delaju a negda si i ba$ nevu^odne nepri- 
Üke piivledeju.

Stara mamica pol dneva ilée svoje 
oóalje tér vu raztresenoati neopazi, da jih 
na nosu ima ; de» ak retué éibu kre potoka, 
hőre istu vu vodu hititi,hiti nuter nőt a £ibü 
zadrii v ruki itd. To su malenkosti, nu
ima znameniteáih podatkov 0 reztreáenoati. 

•
Jeden glasoviti prirodoznanoc doktor 

podigel se je jedenkrat s jednim zrako- 
plovcom vu zrak a kada bi se bili nazad 
spustili, opazi zrakoplovec,da doktor nekaj 
okolo sebe itde. Zapita ga, kaj iöőe ? Dók 
tor ugledavajud se sve okolo sebe, vés vu 
skrbi odgovori: Mojega dalekogleda nigde 
nemrem najti, akkurat sem ga gori ostavil ! 

♦
Glasoviti Francuzki predstavljaő Talma 

bil je jedenkrat predstavljen vitezu Auden, 
koj ie bil 70 let star. Talma duvái ime 
Aude, tftki se je poéel popitkivati za vite 
zr^u familiju. Kak je njihov dragi sinek ? 
gospon Aude. Ja  némám sina, re^e Aude. 
Ah, kaj je vumrl? Kada? Nisem ima] nigdar 
sina. rode dal je vitéz Ali ja se dobro zmis- 
lim na jednoga mladoga i aukaatoga mla- 
dica, listo je bil k mim spodoben, pák 
ono nije njihov sin bil? Koliko je tomu 
let ?

Nekaj prek trideset more biti.
Hah onda sem ja táj mladifi odgo

vori vites smetuói se.

Naj oprostiju gospone, ja sem se bor. 
mel eisto spozabil is on'h trideset let. koja 
su od tóga vremena pretekla I

Paeuanski profesor Filo odide na poátu 
i zapita poátara, jeli za mega kaj doálo 
Po*tar popita ga za adresu, ali Filo bil je 
vu táj hip tak raztreően, da se 11a vlastito 
svoje ime nije zmislil i zato za rleni tér 
se obrne prama domu Putem pozdravi 
ga jeden poznanec: Dober den gospon Filo! 
Aha I Filo mi je ime, reée tér se povrne 
na pnátu, da svoju adressu poátaru pove- 
dati more.

•
Jeden be<*ki profesor, nalazeei se ovih 

d»nov vu lednom veklem dru£tvu, zapita 
jednu poznafu miadu gospodiönu, kak joj je 
suprug njeni ? Devojka se zaórleni i reőe : 
Ali gospon profesor, ja sem joá devojka, ne 
mám ja inu£<!

A tak ! pardon ! kaj delaju deöica njihova?

Skotski üston-iáa W the ce|i dán je 
iskal po varoáu nekoga Mithea s jednim üs
töm. Istom kada je nazad vu ured doáel, 
spomenuli sn ga oydi, da je táj Withe on 
sam tér üst ov njemu glasi.

Na jednom sejmn dojde őlovek pred 
komiőju. Prosim naj mi palád podpilu, ku- 
pil sem kravu. Kak vám je ime? N. N 
odgovori élovek tér reCe ime svoje. Odkud ste?

Od — od — no, pitjsija CApa, bm ! am 
sem znal kada sem iz doma od igei, hm, no! 
Jeli se morém zmisliti ! 1 nije se siroóek 
zmislil, dók nije doiel >z istoga sela njegov 
suied i on komi*i i povedal, odkud je tai 
raztreienjak.(8vedok sam pi*ec ovoga ólanka) 

♦
Jeden wermontski foringag odpravil se 

je na tejem i vu raztreienosti svojoj dél je 
kon a na kóla a ‘■ebe zapregel. Falingu svoju 
pák opazil je stnpram onda, kada je hotel 
zahrzati. (Za nvu zainju nestojimo dobro !)

Sto jezer peldah menje i vile smeánih 
moglo bi se 0 raztre enosti vnogih ljudih 
napomenuti nu mislimo, da za probanje dóst# 
budu gori spomenuti pár podatkov.

KAJ JE NOVOGA ?
Nesreőe pri /eljeznici

Vu kratko vreme evő v ie nesreö h 
tel ♦ zniókih. Med Moslrvom i Kúrálom trés 
null bu se dva vlaki,, pri Cem je jedenajst 
ljudih mrtvih a dvadesetsedem telko ranjeuih 
os tálo.

Pri Fontainu tresnuli su se dva vlaki ; 
jeden s ter hoin imái je na sehi pudflmi prah 
k >j se je vatgai tér vagoné q < komádé trgal 

ia stanja na kolodforu voigal Veter- preuesel 
je ogenj vu blizu 1 ieCi var oá, gde se je 
vékái broj uljenih fabrikah vutgal Pn eks 
plozip poguiulo |e taki t in»|st Ijudh a vu 
•>gniu izgorelo ie ó^trdesetiezer lagviöov ülj*. 
N’oznieriii kvar ju | nisii p eceniii 

Spameten luterijad
Jeden g SjOQ VU Kohrzsváru bil je 

strastveul lutrijáé, nu kak je to vec navala, 
zxbadiva je stavlj*!. Nikaj nije mogel do- 
biti. Je mu noö senjal je vnogo od b'oja lest, 
videl ie táj broj vu svakoiaók h fomith 1 

! peldah Hm! midi  si je vezda mór. ni spa- 
I meten biti, táj broj mora nekaj douesii Ko 
Üko je iestkrat lest ? 4ha imám ga ! &est- 
krat á -8t je Cet'desetdva D obo je l Da bi 

) vezda sarno jedeu loz (zgoditek) pod ovim 
Idobrti mogel — misli nadp'je. Ali sreC* je 
i8amo sre a, /.a kratko vreme do3el je do 
jioza pod br. 42 1 odm th ga je kúp 1. Pák

kaj mislire poitnvani fiitatelji, jeli zlo lpeku- 
líral? S lozara ovim dobil je dvadetetpet 
jezer forintov.

Porobljeni vlak.
Vu Maksiki nedaleko Argvararca napa- 

la je jedna tolvajska bauda iel'ezniöki vlak. 
Voditelja maáine vmoriü su vu hip skupa s 
kuriteljera, zatim su zlo^tavljali pntn'ke tér 
je terneljito porob li i svega njihovoga pri 
njih nalazeéega se imetka redili, vuoge pák 
koji su se suprotstavili, tetko su izranili. 
Pri Qas ipák nepripegaju se spodoboa ráz 
bojstva, koja su vu Ameriki posvud veC jako 
gusta.

Tvrda glava.
Jeli moguó<\ da dlovek ima tak tvrdu 

lubanju, kak se pripoveda od nekoga Bátyán 
L  joái. Táj őlovek /ivi vu Peóuhu ; /ivljenje 
mu je tak dosadilo, da je nakanil skonóati 
sam sebe Vzel je auda revolver tér ti ga 
v glavu sprutil Prva kugla n»je mu uikaj 
uaákodiia pokufta anda drugu. Aü i druga mu 
uije lubanju predrla, a on próba tretjn, őe- 
trtu, petu, sestu i óva zadnja mu ja zatajila 
i srromami Bátyán ostal je s obatreijeuom 
giavom ali uepredrtom vu Éivljenju. Ili je 
zaistinu nj gova lubinja tak trda, Ili su kugle 
bile iz papira!

Cetar Frídrik.
Koliko se je spiaavalo za nemákoga ce- 

sara Fridrika treóega. kak je pogibeljno be- 
te£enf kak svaki Inp (ekajé katastrofu, koja 
gi bude iz ovoga syeta oioesla, kolikokral 
su opet sve to opozvali a opet ua u ivo budu 
glaae rezpoáiljaü ! Tomu spisavauju niti kraja 
niii konca i nigdar se za pravo nezna, kak 
i kaj ie vu stvari. Veő se őlovekn i nevero 
jatno diné oiu spisaviuija, koja su toliku 
pogibel| glede iivljenja cesa*ovoga rezglaBO- 
yaü, ar eto v iiajnoveie vreme pik piáu, da 
je cesaru bolje, da se je s u | i brz as budu 
vele joá pár let tivel D íj mu Bog!

Turnür.
Smeáne hiáloriie, kője ae s nesreénimi 

turnüri posvud prip óaju, sam 1 neoe prestati. 
Svak< öaa si svet dopuáóa koju dalu s tim 
obljubljenim nakitom Ali Karpf Francek, 
jeden beéki ino* malo si je ipuk preved do- 
pustil vu poslu pregaujania nevoljnoga túr- 
nüra Preluzeói polek fedne gospodióue po 
vuici. koja je jak<> krideöi turnür imala, 
nadoftel e na vragometuu misei, koja ga bu* 
de biztas takovu penitenciju kőfala, da ie 
bude od vezda jói bolje na turnüre srdil, 
nu teiso mu bude na pamet turnüra ikada 
veő zlostavljati. Karpf Francek, hoteCi se 
malo nad huncvut'trijarai befikih inoiov uz 
dignutí, vzeme goruiu cigarettu tér ju porine 
na turuQr spomenute goapodiőne Ali iz te 
áile skoro se je najvekáa neareóa prí péti 1 h , 
ai se je oprava vu/gala, i koraaj je proh- 
zeéim ljudem za rukoin p>álo pogisiti gorueu 
g >spodi£ íu. Polic<ja tnki Franceka k uredu 
odpeljala i vezda bude: f Oweb Franci !u 

Grozovití éin
Óloveku ae k l i  ieii, k»da óuje on« 

atrabovite íine, nw kője se vnogi £’ovek po- 
dati mor“. Uraorstva su na svakdninjein redu, 
<»d koj h au vn<>ga t«k grozovita, da éloveka 
srce za/.ebe, kada na nje samo pornisli. Prtz 
p ra stoji na m pred oómi pelde grozovitost>, 
k >|u su poó niÜ nezdavnja br»fli N kita i 
Probop K*»:iii Ovi vmorili svo)u najm!aji<> 
H»*9tru tér su ju pojsli. Pii sudu prip»zuali 
su, da au ses'ru vmorili i pojeli a za oprav- 
daoje avoje vele, da su od glada na U\  
grozoviti óin ) risiljeni bili.

Veliki most
Med Eog ezkom i F aocuzkom obstoji 

I vezda dogovor, da ae spoji Francuzka zeinlja 
|s Englezkora s jednim moatora, kojega bi
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