
TI. évfolyam Csáktornya, 1888, márczius 17-én 12 szám

L'nrv Ili ^70l()Iwtí>ír3fcr velőse adóval (csak készpénzben) kerül 80 . Iliiében élt mindenha nemzetünk!ügy ni szoiouengseg. j  k. « *
TI. biztosító szövetkezeinél) 7 frt 80 kr : a pe " ,gíJÜnk -  *  0,’r0mMva h3n M ^

renospora elleni védekezés ő írt. tehát Hitünknek égő fáklya fénye mellett
A védekezés a perenospora ellen ah- ö^^es kiadás: 1>2 írt 80 kr. Ha az álla- Menjünk, hová szivünk vonz, végy,sovárg

l»ol nll, hogy 8 kilo rézvilrioll összckc\c gosan szüretelt, szakszerűen müveit bor tt meglátjuk ott az ősi „(llönái*. 
rünk ■ 1 akó meszes vízzel és ezt egy fecs mennyiségét tesszük .‘lő akóra, per akö /.grM>. 1880 tükre*. ti-ítn 
kendövei, vagy egy közönséges nagy eeset fsak j; frijával, úgy a tiszta b vétel lenne _  . . . . . .  „
tel ráfecskendezzük a virágzás előtt és m  ,r, 2() kr ; ebből levonva a fdloxera Hoirath /sírta  goncr
július második felében minden egyes sző- e||eni védekezést catasl. holdanként 40 frt. " ’ amoiar.
lötöké leveleire: a fennti mennyiség elég akkor maradna végleges tiszta bevételnek
séges egy egész, catasztralis holdra :a költ- 77 frt kr \ |L ' . , | ,„ i  Im szó .l
ség a munkásokat s mindent beleszámítva . . . .  . . .  m iv a im i  ucoz.ru-
6 forint catasztralis holdankint; munkás Megjegyzendő hoay a szenkenegez.es
nélkül talán csak egy két forint. k<|n"Tn* P«rhanyo tatejou tanácsos, -  Mondott. Helany, Tn.d.r, mtrczius IB-éo.

Francziaországban ezt már ö. ö év kolotl talajt’an nem. Izek szerint a m u-1 Tiszteli ünneplő k(>r.ftnség! <>:,»n időket 
(Ma művelik, l.ullenberg vidékén több alá- ™kozl Menyekben nagyobbrészt kivihető I szült « múlt évüiedek történelme. midőn a né- 

, . .. ... „ 1 11 1 ha a szőkisgazdák mar most megifiiliak' pék jövendő sorsát « nemzeti öntudat, sőt ön-
|er. m af k ,k‘- . e ° 'a . *,„ 3  Í  m í  *'* ' szőlőiket, mert ezen védekezés csakis jóprzet Idlpezadülézének mértéke „érint „oké, 
mennyel. 1 eldaul a Indám mattolom d. h . : e. tr.-iav.l/()U (-,s ok^eriien me8hatá»°*ni. Ezen«ul e-<ak ann.k a népnek vau
c/.ára a jégverésnek es annak, hogy csak ’ 1 , . °* , . . . . .  joga fényes jövőbe helyezni bizalmát, mely a
egyezer _ májukban — fecskendezett, 11 e ê sülöknél lehet jövedelmező, le l  ‘ nein«eti öss eiartozás, egyetértés, törvényes in-
niégis a szölőleveleif egész a szüretig szép dául’ },0*Y ^  » későn érő, de nagyon ti- töményeibe* voniódA hűség és a hazája boldo-
zöld színben conzerválta, a mustja Ki fokú J'1'™ '1/ hof v?*? nzltnghez ni- ‘a ?<íbhiv•T,,0,, *. ..  , , . . . telunk teher, kora nero burgundit, vagy tornán át» kei versenyre a lobbivei.
tok ti volt, mígnem a szomszédos nemin s> . . .. t i  . Büi’ke vagyok rá, hoav mint megvár ha-
kendőz* gazdáké c-ak s ó fokú; azon J ?  .* «  iü-Sé"k t a r t t e W  üt "
kiviil a must aknjál eladta s forinliával 8'Oedé! honokkal vegyes agyagos föl- Vezye.aiku vidékünk li»z»tl»» lelkeaedém 

Az eredmény szembeszökő mert az, ^k.vannak. a riilmg lékele jól termő megszed, « t  a raményt mely „,rin. trtrh.i-
_  tőidet, |o fekvéssel). len hazaszeretete mindenkor védő paizsa leend

;tkl mustjáért csak .» forintot kap, nem ’ , annak a vérrel megszentelt tőidnek, melynek
bir haszonnal dolgozni, de még a költsé- előnyünk mai niom i.-> meg \an, „eve Magyarország. Ennek igen értékes biztosi-
geit sem Kapja meg — tehát okosabban hogy minden számítás szerint ezen orszá- tékát ta’álom abban is, mi-zeiint 1848. március 
cselekszik jul ahsolute nem dolgozik gos csapás csakis akkor jön hozzánk, mi isikének szellemét a szabadság neme* érlelem-

Kav 'másik stájer uradalom kétszer dőn Magyar és Horvátország szülei már »>«“ »•'« kuttu.zául é» a„ahadelvüi poli-ik.i é.
, °* . , - , | VlM,L-/.,w.n **| nn-vfiiv-i m ;..aj wi <érsadalmi reformok korának születésnapjáulfecskendezett es is  toku mustot ért el. u*gke|>en el les/nek pusztítva es mivel st- tekinti ünnepli.

ring a szomszéd parasztok csak S íj lány, úgynevezett homokos kerti borokat Kivánatoí* i< volna, tisztelt közönség, mikép 
lolxot. mesterséges utón pancsolni könnyű, de a nemzeti ünnepek ne esik oly Hakban lépje-

Megjegyzendő. hogy a íceskende/és nem elsőrangú jó borokat, azért : a mi fül- nek tel. mint amelyeket e-mpán egy-egy bitfele- 
ah«olule a virágzás előtt művelendő, mi séges zamatu, a királyi Tokai hoz liasonló ke/et> vaKY Mükkörü vidék üljön meg mintegy 

, ' , . ' Y  . V iwinmf.M,|- ir.vni- mmdiff le^ /’ M .r ,s-.k te^-leges kegyelettel, hanem jelenjenek meg azon
vei a későt eredménytelen ‘ ' . [ -1 . n , , ‘ . úgy, mint egy akaratnyüvánn ás, mint az összes

A laec.-et elég jó a szegény gazdá azért is, mivel a uoiok Királya a vabalt honpolgárok legforróbb óhajtása nemzeti ideálo- 
nak, ha munkáját nem hanyagul végzi, — tokaji haldoklik és — lévén az alsó talaja kért,a múlt idők nagy typusdinak példájáért fetbuz- 
de aki leli li jól le^zi, ha egv ló kézi fecs- s*ikla és kő — lajdalom soha sem lesz dúlni akarni, azokból magasztos feladataik mim- 
. ' i ‘ l.ihhé mpcrmenlhcló kálásához erői, önbizalmat és lelkesedést me-kendőt szerez be maganak lonm. megmtnmeio riteni.

A fridam ispán már vagy öt télét ki- Végül jegyezzük meg, hogyf miután a <>h, mily jól is esik ma visszapillantanunk 
próbált és mint hallom, Gráczban egyet rézvitriol méreg, az avval befecskendezett a mögöttünk elmaradt negyvenegy év távlatába! 
egészen az ő töb b év i tapasztalatai szerint szőlöVvelct unn szabad a marhával meg- Valóban, már negyvenegy óv választ el ben- 
állühloU ös.-zc ,.|,.|„i U mualhau azonban a leglelkí.sme- Í ^ / . V ’hL‘. h.^ V T  ’ “ "T*

Ma elke-wil, e lapok ulpin Indulni fo r-i^ eb l. veKyc-zek -cm tálallak mérgét. h„  ,(*„» » ,«a,y,r e* őrökeudcke/eüi küzd,- 
gom a gazdaközönséggel árát és mesterét, mivel az eső azt a szüretig lemossa. lemre, « hálával és tisstelettel kell viseltetnie

Ami a phyl’oxerát illeti az - fájda- annak tölséj:es alakjai iránt,
lom a magyar korm ány: .Jelentés a S nt:tvich Y^tor. A mai najfon, szemben azzal a kötelesseg-
lvllnL«7Prn iiav állásáról i.nffVHii kanlnl.Vi gél. mely történetünk e ragyogó epochájáhozHbokszéra Ug> állásáról imgvut kapnaioj méltó gondoláinkat ás sznvakat követel tőlem,
czimii füzete szermi, már (.sürgőn és Szankt . óhajtanám e helyen, hogy lemének szavaimé
Leonhardtsberg Marhurg mellett azonkívül lL l^ y jíl l lk . nap ezépségéhez méltók!
IVttauhan és Viniczában is pusztát már. * Tisz’e t ünnejflö közönség! Legyen az önök

. i • , , LSonetl i hazalias kegyelete, s legyenek az én szerény sza-
I avali eztkkemhez masuj.it nem mond vaim azon öröm és bála legősxintébb és legti«z-

balok, mint bogy a magyar kormány a i,i/jj( n!így istene ! hová leszünk ? . . tább jelei, melyről, sajnos ! sokhelyütt ma ü
leghalhatósabb antiíillokszera szert á szén  Veszély vészé yt, csHjtás csapást üz, kerget megfeledkeznek; — pedig március lóikét a ma-
kéneget most lő  forintért árulja, ami egy Szegény fejünk lelett ... s nelió/. bősz felleg gyár nemzet naptárában nem is piros, hanem
m iL’V ír holdra elegendő Gyanánt takarják hé sajgó 8/ivünk. arany hetükkel jelezhetnék. Hiszen maholnap a

‘ M ‘. \  • .... , ... történelem lapjaio kivül egyéb birmondója sem
Az amerikai lokek nem hasznaiba <» Kdó irónja Mjegyzé lapiftn : lesz már e nagy napnak. A daliás harcosok, a

nálunk, (? szerk.) mivel talajunk nagyon so Ádáz. kemény időket éltek ö«ink , szabadságharc hősei közül akik még meg'annak.
vány és többnyire meszes. De ök nem i<merék tni a csüggás itt havas fejjel, görnyedt alakkal járnak köztünk ;

Tekintve, bogy 1 catasl rali s hold mii- a  földön, .. é< áldás volt a hazán. a nagy többségei elsodorta már a véntég enyé*



szélé. Ks még egy vagy kit évtized és * méié« 
időknek alig lesz élő tanúja kilátunk. A már
ciusi nemzedék kiveszhet, de a március emléke 
zet«* űrökké íenuáll, meri a márciusi ideálok 
örökkévalók. Etekben lükiei élteid vére jelen és 
jövendő államiságunk géniusáuak ; ezekben nyi
latkozik legünnepélvesebb komolysággal magyar 
hazánk lángold szeretete, a magyar alkotmány 
legöszintébb tisztelete, a magyar állam lensége 
és hatalma s a magyar honpo'gár hivatásának 
dicsősége.

A márciusi nagy napok elült ha/ánkat egy 
szerű, n Ausztria gyarmatának tekintette a kül
föld. Es est neveztek akkor magyar államiság
nak. nemzeti léinek, olykor még iiiggetlenségnek 
is. — A márciusi i apók feladata volt kifejezni, 
hogy tudjuk vegre . vagyunk e. és ilietílleg le
szünk-e? hogy ne tekintsenek bennünket 
többé akarat nélkül való tömegnek, nyersanyag 
nak, melyet a bécsi kormány a maga nemzet
közi ; öli ti kai céljaira föltétlenül használhat fel, 
a zsarnoki szeszély minden tortúráján keresztül 
kergethet csak azéit, inéit magyarok akartunk 
maradni, mert példátlanul hívek voltunk ősi al 
kot mán) úrikhoz és királyainkhoz egyaránt.

Igen tisztelt hölgyeim és uraim ! Az aktu 
ális politikai viszonyokat nem érintem. Nem 
miut párt kortes állok i'f. A szabadság, egyenlő
ség és testvei iség nagy ünnepén sem volt párt- 
kérdés. Mit tudnék en ennél szebbet, méltób
bat, meghntóhhat vagy ehhez c-ak hasonlót is 
mondani e szent nap jellemzésére ! .. Nem
oszthatjuk azok aggodalmát, akik veszedelmesnek 
tartják a* ilyen nemzeti ünnep megölését és 
( hauvinismust vagy felforgató tendentiákat sej
tenek benne, mert a jótékony enyhe szellőt nem 
ininősitlieljük viharnak. Vagy mikor nyilatkoz
hatnék szebben a nemzeti öntudat V

(Folytatás köv.)

h l L Ú W E L E K .
— yiái:2iiis 15 ikének a nemzeti élei 

ébredébe nap anak évfordulóját Csáktornyán 
hz idén is hazafias kegyelettel ünnepelték 
meg A mint lapunk mull számában jelez 
tűk, ezúttal is a dalegylet vette kezébe az 
ünnepély rendezését A »Hattyú* nagy
terme a váron értelmiségével telt meg. A 
programm első pontját a Giynrmua*, a má 
sodikat a ..Honvédek csatadala képezte 
amely dalokat a dalátda teljes lelkesüli 
seggel adott elő Kzeket követte Bélán) 
Tivadar alkalmi beszéde, amely conceptió 
és előadás tekintetében kiváló sikert ara 
lőtt. amit a kö/.önség é’énk éljenzéssel 
tapssal és kihívással jutalmazott. Most a 
„Talpra magyar*4, a „Kossuth nóta1 és a 
„Szózat' a lelkesedést a kellő tokra emelte 
A programul végeztével Margitai József a 
magyar hazára ürített poharat? Pálya Mi 
hály inárcz. Ib ikét éltető szép felkö 
szöntője kiváló lelkesedéssel fogadtatott, 
Ziegler Kálmán a dalárdára és különösen 
ennek elnökére. B- lányi Tivadar a dalárda 
nevében megköszönte az előző felköszön-' 
tést és a közönségre s ebben Ziegler Kál
mán jólétére iveit Betűnyi Tivadar általa 
nos lelkesedés között Kossuth Lajost éltette, 
végre Margitai József a jelen volt lelkes 
honleányokia, a hölgyekre ürített poharat. 
Majd a zene hangjai mellett a jókedv és 
lelkesedés a tetőpont át érvén el, többek 
indítványára Kcs.>uili La/oshos sürgöny 
menesztetett. Kedves e pizódja volt az eset
iek Mocsáry János a volt iki fórrad d 
mi bizottmány egyik tagjának levelbeh 
üdvözletét jê zo közlés. Kiről és a Kossuth 
Lajoshoz menesztett sürgönytő! lapunk 
jövő számában Az est említett sikerei 
után a taiMaság kéíö éljeli órákig megtar 
tolta lelkesült hangulatát.

— ff] oivos Városunk tisztelt orvosi 
kara egy uj taggal szaporodik, amennyiben 
JL)r. Wolt Béla or ostudor Bécsből a legkö
zelebbi napokban Csáktornyán szándékozik 
letelepedni,

A helybeli jótékony nőegylet f hó 
14 én tartott közgyűlésén egyhangúlag el 
nőknek Sárosy Lá*zlónér. aleluöknek Xiegler 
Kálmánnét, választmányi tagoknak pedig: 
I)r. Krasovecz Ignácinét Margitai Józsefnél 
és Vollák Rezsőnét választotta meg

— A helybeli kereskedelmi kaszinó e
hó 9 én sikerült estélyt rendezett. Az estély 
programúi;a érdekes és mulatságos volt 
Közreműködtek: Neumann Simon. Szilárd 
S. Bachrach S. Weiss M. Reich J Bene 
dikt B és Hübner K. urak. A programúi 
4 9 pontja amint, a kibocsátott lista
mondja *. diszevésbol állott, „föladva a mi 
Poldmk által « A miikor legutolsó pontja : 
„disz ivás volt az összes jelenlevők közre
működése mellett “ A sikerült estélyen 
család ával együtt mintegy 70 tag jelent 
meg. A közreműködők megérdemlett elis
merésben részesültek. A kedv éjfélben fo
kozódott s a helybeli zenészek odahivatván, 
a fiatalság tánezra pendei ült.

A Csáktornyái dalárdától a kö 
vetkező értesítést vettük . Margitai József 
tanár urnák, a Muraköz« szerkesztőjének 
Csáktornya A helybeli dalát (Iának f. é. 
március hó 2  án tartott közülésén urasa 
god lapja a Muraköz , egyhangú megái 
lapodás alapján az egyesület hivatalos köz
lönyéül fogadtatott el. Amidőn errőlTekin- 
tetessége et értesíteni van szerencsém, föl 
kérem, hogy az egyesületet érdeklő ügyek
nek b lapjában a jövőben tért nyitni szí
veskedjék Csáktornya. L S S ' J .  március hó 
12-én. Belányi Tivadar a dalárda elnöke. 
Lapunkat ért megtisztelő bizalmat a t 

j dalegyesületnek megköszönvén, szívesen fel i 
ajánljuk annak hasábjait a dalegyletet ér
deklő közleményeknek A Csáktornyái 
dalegylet működéséhez fontos társadalmi, 
művelődési és hazafias czélok vannak kötve. 
Egyrészt városunk 'dalolni tudó intelligens 
elemei! vonja az egylet zá.-zlaja a'á s ezál
tal az áldásos: egyesülésben az erő el
vének tesz szolgálatot másrészt tagjai kö
zött a dal hatalma állal a kedélyt nemes 
lettekre sarkalja s a hármonia által az üsz- 
szetartás érzetéi ápolja, végül határvidé
künk vegyes nyelvű lakóival megismerteti 
és megkedvelted s közöttük terjeszti a 
magyar dalt llv nemes ezélokért küzdő 
egyletnek ügyeit kedves kötelessége a helyi 
sajtónak figyelemmel kisérnie Kzt tettük a 
múltban is s ezután mint hivatalos orgá
num még nagyobb örömmel tenni köteles
ségünknek ismerjük. \ dalegyletnek igaz 
tisztelője: Margitai József szerkesztő.

— Párba1. Szy Sándor huszárhadnagy. 
városunk szülötte e hó 9 én reggel 7 óra 
kor Szabadkán — mint. onnét tudósilanak 
bennünket — Gábrovita honvé 1-hadimgy 
gyal k»rdpárbajt vivőit, amelynél Gábro- 
vits jobb karján tnilyOH sebet kapott.

— papunk kiadói tis tét, egyutd Fi 
schel Fölöp ur könyvkereskedésének és 
nyomdájának vezeté-ci a m u nappal ismét 
Strausz Sándor ur vette Át. Strau«z. ur löbb 
éven át volt Fischel ur Csáktornya fiók 
üzletének üzletvezetője, s mint ilyennek ki 
váló gondját képezte Lpunk izlése« kiái 1 i 
tása,ő egyúttal a közönség  megelégedésé! is 
megtudta nyerni- LMsözöljük őt lapunk 
anyagi és d Jogi ügyeinek élén!

— Haladunk. Fölötte helyes czólu 
mozgalmat indított meg városunk több 
polgára A városból a tenu őig gyalogjá
rót, sétautat akarnak Csinálni. A temedig 
vezető kocsiút jobb oldal <ból h isitják ki a 
kellő szélességű g alogutat, amelyet ma 
gasabbrv szándékoznak emelni megkari 
C‘°zni é* befá-itani K hó s ön pzenrttét

'tartott a helyszínén a város elöljáró ága ; 
leien volt Vrancsiís Károly főszolgabíró ur 
i .̂ *ki a mozgalmit pártolván, megígérte, 
hogy tőle telhelőleg azon lesz, hogy a tei- 
vezett né tant k épüljön Valóban dicséretre 
méltó törekvés mind a főszolgabíró ur, 
mind a város elől árósága részéről a terv 
keresztülvitele ! A város lakossága már rég
óta érezte a gy alogút hiányát. Esőzés ide
jében lehetetlen volt gyalog a messze fekvő 
temetőbe menni, a nagy sár, nyáron pedig 
a nagy forróság miatt Ha ez ut kiépül, 
nem lesz kénytelen a gyászmenet bokáig 

| érő sárban tenni meg a kegyelet és tisz
telet adóját, vagy amint eddig történt, a 
város végén visszafordulni. A mozgalom 
helyes, czélszerü sietni kell tehát a kivi- 

, tettel !
— Köszönetnyilván tás A »Csákfor-

nyai Takarékpénztár* tekintetes igazgató 
sága 1 0  irtot; a - Muraközi Takarékpénz 
tár pedig 5 frtot kegyeskedett a helybeli köz
ségi elemi népiskola könyvtárának gyara
pítására adományozni. Fogadja a fent ne
vezett két egyesület, tek. igazgatósága a 
népnevelés és intézetünk irányában tanú
sított eme ó indulatu szívességéért a tan
testület leghálánb köszönetét. Csáktornya.
1 S>9 máic/.ius ő Jeney Gusztáv igazgató.

Alsó Krályovecz és vidékének fia
talsága e hó 2 -án Alsó Krályoveczen zárt
körű lánezmnlatsigot rendezett. A vendé
gek szép számmal jelentek meg. A höl
gyek közül ott voltak Dobrinné, Goldné, 
özv. Ilirtné, Kermanné, Kuttorné, özv. 
Schebalné, öze. Terbóozné assszony >k, — 
G/inzek Anna Fischel Fanni, Fischel Róza, 
Gold Gizella, Goid Mati d. Kultor ttoza, 
Schebal Maliid Terbócz Gizel a, Terbócz 
Ilka Vojnesics Juliska, Weiss Matild kis- 
a-sz nyok. Fesztelen jó kedvben mulatott 
mindenki s folyt a tánez szakadatlan a 
reggeli órákig.

— Kukoricza lopás. M. hó 27-én 
Dráva Vásárhelyen Dollár Balázs kárára 
knkor czagóréjából s zsák kukoriczát lop
tak el, A esendőr.ség nyo nozván az ügyet, 
a lábnyomok Saífancs György ugyanot
tani lakos házához Vezettek s bár C9»z- 
máj i bele illett, a hóban hagyott lábnyomba, 
mégis mindaddig tagadta bűnét, amíg a 
kutatásnál a szalmában fel nem lelték a 
lopott kukoriczát A tolvaj a kir járásbí
róságnak lelt átadva.

Muraköz múltjából.
- Kgy 1723 ik évben kelt kézirat nyomén

Ulutd ás
A kasznár reszere

tKo ylaiá*. i
Kitekintve e iiInaponkinf beterjesztendő 

jegyzékekről mind-n év ietoyta után legkésőbb 
3Uad napra az eges* évi számadás a készlet!)-n 
mara tott k i öli — össaes okmányokkal a i re- 
trk’usnak headand ». két péllánybtn b gy 
általa történt megvizsgálást után. aláírva egük 
példány a számadó kazuárnak a másik pe- 
dig — a beszerzettek inventáriumával egyllU a 
központi bivoalban e lie'ye/tessék .

A naián visszamaradt hátralékokról, kijön 
jegyzék végétéü l.) é > a k3'.ponti hivatalban e• lio- 
lye/endö.

7 er kü'e'ességa a kasznárrmk napon! j it 
reggel a preiektusnál megjelenni ós a nyert p<i - 
ránc rókát, utasításokhoz kepes híven, engedeime 
sen és szorgalminál te jesi c n.az eredményről n in 
den nap esti óráiban a j relekturt rendesen és 
i löleg érlesi'eru. különösen va'amint az őszi, í gy 
tavas,i vetés nemkülönben aratás g-ibcnahelm: - 
dás, szé. akas/ft ás, balástat és sziireteles adsl- 
mával a helyszínén jelen lenni — valan i.d 
megjelenni tHttozik n in-len heti pararcs alkal
mává! is. hogy nz e’Airt é rcnde't robv. vnl i *



mint egyéb a liften türlénendökröl tudomása le
gyen — mely alkalommal egyúttal telhasználan - 
drt, az alattvalók által ne Ián hátralékos kama
tok lefizetés véget ti siirgeleBere és hivatalában 
szükségessé vált némely teendők a preiekius ál
tali megrendelésére.

8. Ezennel, va’ainint egyáltalában, úgy még 
külön a kaaznárnak is komolyan megtiltom,hogy 
az uradalmi alattvalói robot és elölogat dolgá
ban, az uradalmit kivéve — bárki másnak ér
dekében használtassanak, hasonlókép szigo
rúan megtiltom : hogy akar a kasznár. akár más 
uradalmi gazdatiszt , (elsőbbségi írásbeli enge- 
delem nélkül az uradalom kiterjedésében, vagy 
annak szomszédságában, lo'deket bármily pa
rányi mennyiségben is vásároljon vagy más bár 
mi czimen bírjon, nemkülönben az alatlvalrtknál 
marháját elhelyezze, vagy álta'ok részből földe
ket vethessen.

Előforduló esetnél minden tekintet nélkül 
büntetésül a termés az uraság javára fog elko- 
boztatni.

9-er. Komolyan parancsolom, hogy jelen 
utasításom, pontról pontra szorgalmasan és hí
ven megtartassák, minthogy azonban teljes le 
betetien mindenről megemlékezni, éa utasitá- 
somba beszorítani, a mint az kívánatos lenne, 
a kas/nai helyesen fog cselekedni, ha utasításo
mat gyakrabban, de legalább is evnegyedenkint 
egyszer a hivatalban átolvasván, a netán hatása 
körebe vágó — de bent nem foglaltat, mint ér
telmes kasznár, és hü szolga, nemcsak hogy vég- 
zendi, hanem mint különben )ó szorgalmas és 
serény kasznártól másként nem is válható — 
becsületes szolgához illöleg — híven teljesiiend 
is, hogy a rája bízott hivatalának, tiszta lelkiis- j

méretével, híven becsülettel esküje nzorint — 
meg feleljen.

Azon esel heéliával ha netán az uradalom 
a k.isznart szolgálatában meg tartani nem akarná 
vagy ö maga is az uradalomnál továbbra is szol 
gélni nem szándékoznék, ha egyéb körülmény 
az azonna'i elboosáttaiását szükségessé nem 
tenné, úgy egyik, és innt-ik részről is egy negyed 
évi felmondás megállnpitlalik.

Klienhen tartozó, és lég.Alázatosabb hiva- 
tála elfoglalása, es esküjének letétele u'án vala 
mint saját- ngy általa fogadandó Írnoka a kit 
ö ebiemmel valamint fizetéssel is ellá'ni
tartozik — élelmére a fizetése és depulatuma, a 
következő módon allapittatik meg. és pedig :

A számlartói hivatalból.
Készpénzben 120 Irt.
Irodára papiroson kívül 3 Irt.
Lovak patkolására 4 Irt.

A várnagyi hivatalból.
Marba húst 6 mázsát
Hízott disznót 1 dbot
('reg tyúkot 30 dbot
Ludat 2 dbot
T y u k  tojást 300 dbot
Kősót 1 mázsát
Zsilt 60 tont
Túrót 40 „
Faggyú gyertyát 30 „
Halat lőO „

Kaszn&ri hivatalból.
Búzát 4 aiérőt
Rozsot 21 „
Hüvelyest 4 *
Zabot 40 „

Pinczemesteri hivatalból.
Borban 24 szigeti adót

Zöldséget az uradalmi kertből — szükséghez 
képest — vagy pedig In lehetséges, egy darftbka 
lóid lakása közelében — kertnek, hogy a szü’< 
segts zöldséget maga magának termeszthesse.

Savanyu káposztát íí szigeti akót
Ö'fát és takarmányt 2 lóra — szükséghez 

képest. Kgy tehenet, a mely télen az uradalmi 
takarmányból láttatik el — nyáron pedig az ura- 
dtlmi legelőre kiliajtalik.

Azon esetre, ha a kasznár az uradalomét, 
dekében utazni kénytelen, napi dijjul 45 kr. sa 
ját lovait használva 1 irtot.

10. Ha pediy: használható írnokot megsze
rezni képes nem volna, v.»gy egyéltaljában Írno
kot nem tartana — a mit tekintve a kasznár ki
terjedt hatáskörét — az uradalom tetemes ká 
rával lenne összekötve, akkor az elősorolt já 
randósága fejében, részére csak is kétharmad 
kiszolgáltatandó, az egyhar nada p<dig az urada 
lom által szerzendö alkasznár élelmezésére és 
fizetésére visszatartandó.

11. A lenni részletezett fizetés, depulafum 
és ló járandóságon kivíil a kasznár semmi szin 
és ürügy a att ne merészkedjék egyebet maga 
részére elsajátítani, minthogy ha minden várako
záson lelöl előbb, vagy utóbb hy eset jutna tu
domásunkra. az eltulajdonítottak visszatérítésén 
kívül kegyvesztésünkkel és az elkövetelt hűtlen
ség mérvéhez kepesi, még más büntetéssel is fog 
megfenyittetni.

Kiadtam Becsben 1723-ik évi január hó 1.
Marianna Althan gróf özvegye

szül. Pignatelli.

Y ELEL' is SZERKESZTŐ
H A R G I T A I  J Ó Z S E F

TECAI VI. VU CAKOVCU 17 MÁRCIUSA 1869. BRO) 12

l*r«(lp la tn »  i c a a  j« :
Sa  ct'o l e t * .....................4 f r t
S a  p o l I t ta  . . . . . i  f r t
S a  c t t r t r t  I t ta  . . . , J f r t

Pojediai broji kottája 10 kr.

I  r e d n i c k n  p i * u r n a  :
ölavni pij*c, fratemka hiza, lévő 
na kondignaciji. — S uredniknm 
módi je avaki dán guvorti med 
11 i 12 vurotn. — áve poSiljke 
Üéude se xadriaja novinah, naj 
•e poliljaju na ima M a rg i ta i  
J o ie fa  orednika vu Óakuvec.

I i d a t o l f m  o:
K njltara Fiaohel Filípova kam a« 

predplata i obznane poiiljaju.

na horvatskom í magiarskom jeziku izlazeéi druitveni znanstveni i povuéljlvi list za púk.
Izlazt sva.ki tijeden jedenkrat i to : vu evaku nedelju. ____________

'b o n g  rsnik •/ n agvjn  e i  ovn iikoga d ru é tva  „ C a k o v tik t íp arkasse* , „M edjim u rsk i sparkasse", „ D o h y^ M ed jim u rsk f S /arkasse*
i „Vodpovui ju i t g a  á ru é iv á u „ Gornjo• M idjírn u n koga  kulturnoga dn titi> au. __

ábznan* se poleg p«j£->éW* i fal
radanaju.

Növi beteg viuskogn trsa.
(Halje)

Opomenemo naáe p< st. éitatelje, da 
vu zadnjem broju naáih novin pod ovim 
tstim danku tiskarske pogreíke su bile, 
kője *ezdíl popravimo. Tam stoji, da trsje 
h vitriolom namazano hívó postane i da vu 
Hredini septembra véé golo stoji i t d.

tője t«k, nego bas nnopak, tojest spa- 
zili 811, da av itriolcm p< sprioani Irsovi listi 
lepi zeleiii ostaneju i nepokapaju. ( >d tóga 
veö t snje vu denc-iijem broju, kuk evő 
sled i:

Obranba profi ovoj nevolji stoji vu 
tóm, da zimsamo 8 ki), vitriola (kupfervi 
triói) vu 5 veder vapnenAste vode tér s 
tim üstje trsovo jói pted cvetenjem grozd.a 
i vu drugoj polovici julijuáa h pomoéju 
ruine spricaljke dobro poskropimo. More 
He to delo obaviti t a metlicom, liéaljkcin 
itd. 5 veder dosta je na jedint kataatralnu 
mekotu, strosek skup s tezaki dojde na 5 
üt mi mekotu. i'iez tefakov morti samo 
pár í’orintov.

Vu Francuzkoj to viő 5 f> let tak 
delaju, vu okolici Lutteuberg* 'b‘e átajerske 
gospode s najboláim uapehom N. p gos- 
podci^a vu Ormuiu, usuprot lo m 1, da je 
samo jedenkrat i to v inajuáti skropiti dala, 
ipák je h tim lintje svojega tr.sja sve do 
bratve vu lepoj zelenoj íarbi soCuvala. moftt

pák njezin ima! je 16 graduáov doóim trsje 
bUHeduih ne^kropfdih gospodarov komaj je 
dalo 8 9 graduáov aki jjnost- zvau tóga
pák prodala je gospodoja «voj moM po 8 
Irt arató ^edro.

Uspeh je tu od'ívidtii. ar on. koj za 
avoj inoát samo 3 frt dobi nemore basna 
imati, ar nili strofiki mit se nenaplate, 
anda spamelne?e vőini. ako baí nikaj nedela'

Jedna druga "tajers a gospodt ija je 
dvakrat őkropila h dobila je 18 gradttáov 
jaki mcőt. Pametovati treba, da se ékrop- 
1 jenje ült samo pred cvetenjem grozdja 
obaviti ima poriam ostane prez svakoga 
hastiii !

Metlica ili üéaljka za ovo skropljenje 
cisto je dobra »prava za s i’oma*neáega 
gospodara, ako poael svoj spretno i mar* 
Ijivo ohavlja, nu álo more, dobro vóini, da 
si jednu ruénu Őpriciljku priskrbi.

iíspan ormu^ki je véé pet takovih 
sprobal i kak (*ujeni, jednu si je v (íraett 
naruéil. kopt je on sam p i %iseletnom 
vlastito n ikzustvu sióid Kada bude goto- 
va, budem na znanj dal na ovom mestu 
njezinu cenu i ineátia.

Kaj se Phylloxere tiée, to ona po 
knjiZici; IzveS e o stanju Phylb xare zvanoj 
(dobi se badava) tér po mag arskoj vladt 
izdanoj (.Jelentés a IMiylIoxera ügy állásá 
tói) i:ilil)o2e véé vti Csmgovi i vu vc,

í^eonbard'sbergu polek Maribora. izvan t(*ga 
vu Optuju i Vinici pusloői

K. mojemu lanjskonm dopisu nemorem 
nikal novoga povedati, *vun, da msgjarska 
vlada vtzda onu na jaksti protupbilloxernti 
materiju, tak zvanu sumpornu ugljiiinu po 
16 frt tixi. kaj je za jednu magjarsku m e
kotu ba5 dosta.

Amerikansko Irsje teiko bú se pri naii 
hastiovalo, ar je naöe tlojako leső i najveC 
vapneno. Ako vu obzir vzememo, da ka- 
taatralne mekote obdelavanje dojde s por- 
cijom skupa na 80 írt, osiguranje proti tu«*i 
(pr prvom magj- os ig ti raj uóom dru/.tvu) 
7 frt 80 k . obranba proti pereno^pori 5 
frt, atida ukupni sírt .-̂ ek 92 írt 80 kr.

Ako p prtk biauo i razumnu povano 
v no denemo ua 35 veder tér vedro samo 
po 6 fit ia unamo, to bi C sti dühödt k b t  
117 f11 20 kr od o u fa  odtizcmíi stroéek 
/a  nbrnnbu proti pliylloxeti 40 Irt na katas- 
tralnu m ko u, to b naiii mstal Ó.sti koneCui 
dühödik 77 fit 20 kr.

P,.m tovati tnb», da §e samporna uir- 
I jiéitta sa no na prlikom i leliko n fundi s i 
je | t ez veksega liasm, po tóm auda in« glo 
bi se to vu incdjimurskiti g'»ricalt spelat , 
satno ako g sp »daii vié vezia gönce svoje 
pontiadé, ar «»va ib ianbi lu^nuje saino pti 
dob o povanoin i rationa'n) sál jen »m trstju, 
ti. pr. ako k ke*no dozrevajuSemu nu jako 
f nonu fjrmantu i'i npnkomu ri'’ingu po-



sadimo beloga i rano zreleé^ga burgundca 
ili Gutcdela (furmunt—poáip *1). Bu'-gundrc i 
i Gutedel ljube fu.iduá pesnato ilovasti, liz- 
ling ho<e dobru frnu zcmlju i to » lepim 
poloiajem

Jednu preduost imamo, t. j. da óva 
nesret a orsacka samo onda stopram bude k 
Ham do$la, kada je veó p«> drugifi str?nib 
doinovine kak takaj vu celoj Ilorvatskoj trsje 
vniítila, luiué p8 k je lebko tak zvaua vrtna 
viua p snata umetuim miumui skup spaiőati 
alt vma prvrga reda ne, zato je ufanje. da 
naá Jdedj'muiec, sa svojim veliéanstvemm 
tekom i dühöm, koj je spcdoben uajgla*ovi- 
teeárnu tokajcu, jo ima lepu budu. uost. T<* 
vid iz tóga zroka, ar krulj svega vma to- 
kajec pravi vuuiira, a budin mu je funluá 
kamen i kliáura, zaübnte nebude nigdar za 
osloboditi.

Na koncu opomenemo poáó é tatéiji, da 
je vitiiol éemer, zato s njim poákropl no 
Üstje nije smeti maiin za jesti da ti.

(Kontc.)
Br. Knezevich Viktor.

Jz povesti miigjarske.
Turski i erdeljski tábori.

Eeopold I (1057- 1705), pod n ego- 
vim 48 letuim kraljuvanjem se je vnoga 
znamenitoga pripetilo vu magjarskim or- 
sagu Eideljska buna je pod njegovim 
kraljuvanjem naj jak-u bila, ali takaj pod 
njim bili su turéini pretiráni iz magjaiskoga 
orsaga. Budim je bil od turcinov nazaj 
vzeti i pod njim su izgubili msgjari slo 
bodno ízbiranje kralja.

Vu Erdelju poslal je sin líakcezy 
György a I. Rakcczy György II. vojvoda, 
koj je hotel poBtati poljski kral , i s ve- 
likom vojskom odj util se e vu Pol>ku, 
ali su ga njegovi savezniki ostavili i tak 
je morál srainolno iz Toljske se povinuti.

Komaj je dimo doáel, ve je doáel k 
njemu turski poklaink s sultanovim nalagom 
da budué je líakoczy prez sultanovoga 
dopu Cenja zapo. el tabora, zato bil je iz 
erdei,skoga vojvodsiva shiéeni i mesto njega 
poslal je Barcsay Ákos erdeljski vo,voda. 
Rakcczy poféi se je s vojskom braniti i 
hotel je Burcsay a pietirati, ali Purémi su 
pnsko ili Barcsayu na p^moC Uakoczyovu 
vojsku su pn Koloivaru pobili, Rakoczy 
je takaj dobi. ranu, dobil, je opal s konja 
i za Cetiri dni je vumrl.

Posle smni Rakoez^ove izebmli su 
njegvi pústaCi Kemény Jam sa za erdelj- 
skoga vOjVodu, koj videó, da Erdelj pod 
Turskim goi-podaistvim poginul bude, poéel 
je na Eeopoldovu stian biti, ali to su 
Tu Cím doznali jer jim je Barcsay povedal 
i zato su Keményovi prista-i Baicsay Akoáa 
vmonli.

Kad su to luröini doznali, budimski 
baáa i tatarski Khán (vezii) taki su s 
vehkom vojskom de Síi vu Erdei j, gde su 
stramo puatosili i na mes:o Keménya 
postavili su Appaffy Milialya za \OjVodu.

Leopold kralj se je ve  ̂ predi pogodil 
s Koményom i postai mu je Monteccucoli 
(Montekukoh) vodju s 'ojskom na pomoj.

ErdeljCani su vezda prosdi Keménya 
kakti Boga* da naj oslavi vojvodstvo, i naj 
na porine orsaga vu propast, ali Kemény 
nije síel zahialiti i pri íSegesvaru ziáel se 
je r turskom vojskom

Kemény je bil nesrefeo, jer su mu 
turcini vojsku pobili. On sam opal je s 
kínja i bd je zga2 en.

Turéini su v*zda Monteccucoliuvo vojsku 
/ a prekráenje s kraljem s’dopljenoga mira 

jdriali, i drugo lelő na protuletje doáel ie 
Kftprili Ahmed veliki vezir a sto jezer 
turéinov vu orsag. Ali magján su onda 
ved imeli dobre vojskovod e, imenito : Zri- 
nvi Miklós, Zrínyi Peter, Pa ffy Miklóá 
W esselényi l'erencz, Monteccucoli i drugi.

Najpredi su dva brati Zriuyi ATiklos i 
Peter pobili turéinene, i vnogo tvrdjah su 
zavzeli. Monteccucoli pák je pr Szent Got- 
liard leta 1654 tu Cinov a turdinorn su 
vzeli 6  j^zer sabljah, vno kouiali i ötukov.

Köpi ili ae je zatim nazad potegnul do 
Vasvara, i bil je pripraven mir sklopiti 
Po ovim miru morali su túr ini platiti 
2 0 0  jezer cekiuov. ali vu rukah ostale su 
njim tvrd ave Nagyvárad, Érsekújvár i 
Nogiad Ovaj mir b l je tak sramotni za 
magjare l ak da bi turéini bili nadvladali.

Z  A  B  A V A
Kak je iz pisara postai Bpan

(Dal je.)
Pák k tomu laiete ! ocoiil se priocipal. 

im pút vu Ueku ide prav na protivno stran.
VTezoa iuí je doála na pimet moja zmet- 

Ijavina. Smilui mi su b íe l
Ali mo i n prvJe sam vas hotel prositi, 

da bi mi nekaj od mo,e plsée nrpre dali za 
pút.

lm sam vám ja ne povelal, da budem 
síin do-el, kak sfe au la zezuali ipák V pitál 
me je íiáknliuá.

Nagadjul sam.
A k:<j nosite pod pizuhom ?
Veuec teci na gmb, olgo oril sam pod- 

punoma v*C zveibiu. vu Dva zadnji
odgovori podpunomi su zadovol|ili piincipala, 
i dal mi je za pút napre 1 0  tör. od phóe. 
Nego da bi bil on zual, na kukov sprevod 
ja i leír, tiiko da mi nebi bil dal deset ljes- 
kovaC po pleci mesto 1 0  forinti !

Ja sara mu zaboravil se i zabvalitina] 
ujegovom űob.oő nstvu, iziáel sa n vuu iz <s 
t tii^e éisto zmeáan i útidéi sam vu svoju sobu, 
a zutra vu rano jutro utiáel sam na banliof, 
gde ĵ i vic akal jog »d|eui i izpla e ü kőé j § 
Po dugotrpuom éavanju d se' je i cug. S itai 
sam Vilmu U pivog reda VHgunb, tér sjm  
ujoj nemo kuá ml in*lu ruk cu. 2 njoin je bila 
jódra inon» uepozuana 2 na, koju un je p:e* 
stav.D k»kti riijakuiju íz X. mesta.'Seli smo 
sí vu kóla i voz li smo se dalé, dva ogujeui 
konj éi bezali su s naini, kak da bi nje veter 
nosil.

Vilma j'» sedela poleg mene, nise j*;
^nili g null inti nije prjgovor.la jedne reé ; 
|i sin pák midii, di j- veC tu vreme, da 
túlik** ne\ölje i uezgode pretrp j “nog mlaloien- 
n)U nadeli jedoim v ié  m kiiö om. Na/ainj c 
pák sam se podstupil piekmuti tu v«c ne- 
p oinosljivo internje.

Vilma ! je i vám je ne /.ima ?
Vilma n e je p -gledalt ziéuljeno svojimi 

inodrnni (ón’, pák stin si misül, da se ve 
oua u gdiöjdi, kak ja moré n biti tak proziiéan 
da ve na naskoroin vénemju govorim od /i né! 
lm njo| nije hlaiuo, ar ju gnje ogunj Ijubavi. 
Z isiaiuoé- n x ti lm ui sam opet, tér fan bil 
utio tan dugó, d »k Vilma n j* zaspala. (julno- 
vito putovanje zaiito ! pmisül sam vu sebi 
a i ovouiu sam b'l ja i'ok: da smi ne zual 
ni ti tuliko zab.ivijati zaiujnici, ka; nebi 
batem zaspula.

Vilma je 8 |a ’a po cti m putu (uu ja si, 
inislim, da se je samo pitaj la) tér a** je st* p 
i uiu u. d > pi tbuuiui, da s no uoapeli vu mesto B.

Ko'ijai je stal i stpital, kam bude 
vozil. Vilma mu je odgoroiila, da naj tira 
vu kaS’.el, koj se nalndja vu sredini mesta. 
Vezda sam se prvi pút presenetit, ali mi je 
duSlo na pamet, da je Vilma vse veC naprvo 
priredila.

Dojdiéi vu kistclj, na dvoru stal je 
jeleu miad ö, opazil sam takaj, da naa tu 
ó*ka jedeu stári g tspoi i jelna stara gospa. 
Miadiő je taki dob 2 al do kolali. Vilmi je 
pomogel dőli ziti, strastveno ju je ogrlil í 
kuánul, stara ju gospa prijela v naruéaj i 
nazvala ju je svojom milom kCerkoui, pák i 
stari gos podm svoji ni kuátraviini mustaéi 
dotekuul su njezinili jagidióastili vustah, tér 
gda ju je véé pod ruku olpelal vu kaátel, 
miauié je doáel k meui, koj sam na pol za- 
éudje i stal na jeden stup uasloojen, stisnrj 
mi ruku i ieőe:

Ja gróf Audor Háráy dugujem toplora 
zahvalnobtjum, zito kaj ste mi ponogü do 
ciI|a (noje sreée dojti. Ja ni moja mila za- 
ruéuiea Vilma ostajemo vara na véke zih- 
valui llodite simo, okrepite se, tér po pol- 
dán pri zdavaiju (venóinju) vCmite mi jednu 
zadnje prijatiljstvo vu ovotn poslu, Ébudi'e 
uam /.a svedoka, búd te nim dever.

Frometheova m kot pnja bila je samo 
Sala napiam mojoj ! Vkanjeu, na nikaj sprav- 
Ijen 1 Vilma je mene vkanila, dók sam pák 
ja zarali nje vkunil mojega rodjaka kano nka 
i zap*lj 1 moj ga princ pala. Hah! vezda 
mti sbib«, niti íe iu, niti herbije ! Nesmem 
vi5e prncpilu pred oé', stric kauomk bude 
me za rnesec danah izkljuőil od herbije i 
preklel. C j Io ov o  vreme muéile su me spo- 
dobne misli.

Po poldan sam se obiekei, tér ciaiékom 
bladnokrvuostjum vzel sa n vu ruke za ne 
sunjenu zsrucnicu kitu cvetja, i poáuril sam 
se med svat*r. Ziavanje se obivilo, mladi 
pír je tok* odputoval.

Drugi dau zval me je stari gróf vu 
liiíu, tér mi je dal na zna ije, da me je za 
nagradu moje uduge i truda inemval za 
iSpana svojega imán ja sa godiánjom piacom 
od 1 2 0 0 , véli q jezero dvesto forinti; naprvo 
kakti kaparu dal mi je dve sto forirti, tér 
ma je takaj zirndil, dt za jelen mesec daua 
zavzemein opredeljen> me3to.

Vta^l sím si milo bo' i viniril se, 
poinislil sün si, da neéí biti d tbro tak ne
min vkmiti str.ca kanonlka, otiáil sam auda 
vu Kéku, gde me je Zofija Fehér radostno 
pr.jela ler mi borrae po sildaéki smo vre- 
diii st var, i ja sa n se na Oprideljeni dán 
oáeüil.

Na zainje, joá samo ovo kauiui razstol- 
náci ti mojim Citateljem, zakaj moj principal 
nije hotd dati svoju kéer sinu velikomu i 
bogatumu grófi? Zito, ar za vreme narodne 

| rnvolucue za sloboiu jeta 1848. stari gróf 
drill je stranjkom ce3aiovcov (nencov), a 
moj p incipal je i ime ovu odnrjaval. A gda 
je zaéul, da je ralidi gróf napravil fundaciju 
od petbs tjezer forinti za polporu sirotab 
i vdovicah ziklan li vu tab íru lnnvedov, 
taki je doáel vu me3to B, tér makar i kesno, 
dal je svoj otémski bbigoslov mlaeucom, 
inem je pák p ikazal onili deset forint', k »j 5 
mi je dal na pút toboi na sprevod moja tere. 

(Konec)
Glad Ferencz

KAJ JE NOVOGA?
lYipovesti od kraljevióa Rudolfa.

Nezd»vii|a smo spomenuii, kak narod 
neverujud, ds je kraljev'ó Ruiolf vumrl, sva- 
kujaó.ve pr.povesti cd njega pripoveda i za



iiicgSL oje^a d 'íi. Vt’zia ja pák iz szegvara 
i/.íiU takova jedna legenda od ltudolta pokoj-, 
noga. Tu prípovedajii, da je kraljcv é Rudolf i 
i  r, da au mesto njega vojáácnu íiguru zakopali, 
a on da putuje po orsagu tér iztia uje, kaj 
magyurski narod govori za nem vojni zakón 
Potlamkam l i  dobro spoznal i<lje i volju ce- 
loga naroda, onda bud-3 odi el k Kosul Írj i 
tam bude prirekal boláa viemena, kada pák 
óva buiu nadoSla, onia bu!e dódul s Kosut 
bora doma tér bude magjarsku doiuovinu 
sreénu i bliienu vCiuil.ll zme «e da to nieist'na 

Protuletje.
Piotuletje poémle se letos tóéi o 2<>-ga 

natciju*a ob 11 vuri 7 raioutab. Vu to 
vrerae bude dán a no ju jednaki (aeguinosium) 
znaraeuitoga za ovaj raesec nisu zvtziozn<»nci 
uikaj zabiijcgili.

Velika novina!
Edistr glasoviti izoaáatel fonográf* do- 

govo'il se je s Lowry T<m.ámn ieljezniékiiii 
poduzetnikoiu vu Ameiiki, da buiu mus ne 
tak ured li, da one nebudu p»í áiacijah i 
stanovitih mesth fuc;al*, nego budu govorile. 
Elta v bude iiajue vu inná nu s!o2'l jeden 
louogrjrair, koj bude ua jednu veliku cev vau 
govonl* Po lom anda nebude pr^d tunelli 
nisiina tuCkala, n**go bude une tuuella zab u 
bi'a, isto tak p’ i svakoj t tac ji z-k> icala bude 
irae postaje ua koju )e vlak prispel. Ako to 
ittina bude, to bude borimé stvar jako za- 
bavna !

Íz vzgona opal
Nije tómű dugó, da jeje ln a  devojka iz 

vagona belese 2'ljeziiiee vaa opala tér se 
v móri la Lt > ovak pnpetiio se je oviit di.n >v, 
da je jeduo dete 6 let s'aio ui vrata van 
opalo biizu Pi<mtutora iz vagona ouoga 
vlaka, koj je iz 8 'ekesfehei vara vu Budapest 
i-el. Na svu srrCu de ak táj nije se zitukel, 
saiiio je jako ozledjen, uu pnpeétnja ovakova 
•ama >u svedo anstva o vetikoj ncmaruosti 
lak putuikov, kak t« ljeznn kih sluÉbeuikov ! 

Nekaj o poloiaju
Ntkak se sve kait*, da polo/.»j Kurope 

nije baá na sigu»nora tíu. Puno se govori od 
tab ra, jeden drugoga plaöi s obortiCanjeiu 
vojska, DBjviíe se bője ltisa. I)a lekaj vu 
»tviii je, to n»m zmedoCava d>2 mje vekéih 
narodov- Uus vojske skuplja na severnili 
ítranab, Bog zna, k»j kuni! V izia pák. kak 
uajuovtSi glasi vele 1 Englonska seia nekaj 
pripravlja. Óva je svoj vojni strorek za ovo 
Ijtto povisila »» 8 iniiij mov Steiliugov, isto 
tak porain 2a a je bnj svojili sódatov 
uckoliko je^er. Öve to svedoöi, da Európa 
mje sigrna , bude li rair ili n bude, ai m- 
jtden narod nebude si de'al one V"jue atioflke, 
koji ga tak guj* tu, kak n. pr. ua", ako bi 
9 guren bii za rair. Neznamo vure ni óiS”, 
kada bude kaj bukuulo tője dauaáiji po'o/.aj. 

Aldov kurenja
Da je kurenje peöih s kamenittni Vug 

leujein pogtbeljuo, to se je raed ostalimi üo 
vezdaflujnni uesuéauu ovili danov opet ua 
novo dokazaD. \u  NeuniaiiuVij íibnki vu 
Aradu zakunli su si yDhiiatu p ó 4 t, 2 iki s 
kainenitim vugleujeui t-r su se sjat légii. 
Kada bt vu jutó  ovi piedugo od posli z»- 
ostali bi i, odúié k njuu naizirate j fab-ike, 
ca je prebudi. K aia je viataod bit ce ouprl, 
sukue van strahoviti oiui od kaiuenitoga vug- 
l«nj i i on i pazi te ake na le2t Cu npliovoui 
rartve. Prejaka duba dm a zamáiia jib je. 

/.enski pustitcj
Taoner, Sacci 1 ÁleuuUi p- kazati mi, da 

su raoguéi viée tjeduov uz voiu p e >w:ti. 
Vu tora jih je jedna ieusi'K vu Kaunadl 
nasledovaia. Vu Montrealu piáu naui uoviue, 
2ivi jedna tena ímeuoin Beuuid J>zeí<, koja 
ViC 2560 danov (anda biizu 7 lei) uiK**J

drogo nrtroíii, kak raalo julie na dani vodu,| 
a ptlek tóga va£> danaa 62 i pol kilogrammá. 
Malo nam se ta stvar ncverovana vidi, ar 
to bi ipák ni aló p re veí posta bilo za öloveka 

Koj je sam sebe izd?l.
Vu Kperjiái vmvrjena je nézd a vn ja 

si'p uga k 2noga tigovea Kiajbaufa. N SCe 
mje zual, >to bi to umorstvo poCiuil bil, 
kad /a kiatko vrerae dojde pred sud vu
Klaubauíovoin susecstvu /ívűéi áoátar Csu- 
éovinski, koj zaőu.e sudeu pripovedat', da 
On kesuo v nőéi vu vrerae umorstva pri 
obloku stoji i pros;, da ga uuter pusti tér 
da rau siluo potrebnu DDt k<>2e pro la.
S idec opazil je na Csuviuskiju nekaj éudno- 
vitogi, pog'eda ga o tro v oii i zad ne dal je 
izpitavati. Ö pitanji avojimi tak je nesrtCuoga 
Sostara v uepnliku donesel, da je sumnju na 
ujega bititi un g jl. Xitel ga je anda rotiti i 
za pír danov pnzual je sa n S átar, da je on i 
Kiaubant'oru /.enu vmoiil. Pri iztralivanju 
njegoyoga staua n^Sli su krva\o oru2je i ( 
caujke krvave vu s!amn|ati (érrozok). Etol 
ovak B >g kudtiguje zloö.nea, k *j niti uezna 
juCi sara sebe zlaje tér zlo svoje delo ua 
svetlo donaía.

Novina pri soldaoiji.
Vu noVtSe \r *rae poduiejo pri soldadiji 

vp livati novu vrst obutiíi, koju si sold«ti 
onda obuju, kada j h je na dugóéra raaráu 
őiama ib cipela na uogi zribaU. Ovi cipeli 
napravljeni su iz platna na poíebni naCiu, 
lebki su í mt'hki tak, da vu ujih i s eriba- 
uimi natiskanimi nogarai sóidat d ilje maSirati 
in r; l ’r.ibu a t'rai cipel si mp^avili su naj* 
predi vu ^panjitlskoj, vizia vp Db su je veő 
i drugde a za kiatko vrerao dobili je budu i 
riíá peáaki.

U2oraő
V e zcavnja nisrao nikaj őuli od u2o- 

risjv. 1L»y Beruat í diugi su zgiuul , ab 
u2 <r* zjto n je prestaD. Vre/.da su pák vlovili 
vu Dw'breczeuu jeduogt, iraenora WeiubtTger 
M luija, koj je u uru n i veliko li-al. Dokazalo 
se je, aa je 40 - 5 0  a joá vise p rceníoy od 
suoraasndi ljudih pobiral. Viáe uego dvesto 
Ijud h je dalo tu2ba proti njemu, i vezda 
őeka sud za svoje krvopivstvo.

HesreCa na morju.
.leden austiijauski b od, na kojein je 

bio 700 lagvov pel-ioeuma, vuigal se je 
uezdavuja vu zakv i versailskom. Ogeuj prijel 
se je petróleuma, po <em nastalaje strahovita 
ekspl »zija tak, da je vek î dtl broda po zraku 
se rjzlite). Sarao őuiii b odiri i slali su 2ivi, 
kap :uau mo;sk>>ga uafl i su s jeduim matrózom 
uutvoga, dnigi svi zuikuuli su prez svakoga 
tiaga vu vaovili morskib.

Kral) Milán.
1/. tíelgrada javija telegram od 6-ga 

matCiiiiS', da se je s bski ki alj Milán ua 
trónnál zalivalil tér svojega jei n nodjenca 
sma Ö.,udora za kralja dal p'uglasni Buiuó 
je ki“ j;vié Őaudoi za vladanje joá premlad, 
zuto 1 ueuovau |e na ujegovo mesto miuister 
Hiat C íjoé 111 kak regená ,koji budu od vezda s 
aiaijeviuoin síbdkuui vladaU tak dugó, dók 
b ide miadi ki uij pumleten postai. Zrok kra- 
ijeve lesigtiacije, vele, da je onaj in ii r, koj 
je vu 8. biji mistül od ono dóba, odkada se 
ju kralj s kialpcoui N 'ia i om rezpi'al.

Öiákup kouiőKÍ.
NacbH up od Kalóese llaynald Laj<»á 

iioátl je nezlavnji vu glavni vai» á B i iapest, 
gde ga je velika uesnőa post g a Februara 
26-ga v jutco ruuo luiinu ga je guta ua 
celo) Ijvoj st aui te a. B za doítoista pomo 
ua to iko ga je prid'gla, da vezda vt<i neie2i 
íl»no v postelji i bolje se dud, nu levoiauie 

ue.uoie liasuovati.

NEKAJ ZA KRÁTER GAS
A. Stc «i*j«ui?
B. Nisam.
A. l)aklem »te bez leue?
B. Niti to.
A. Ste dovec?
B. Nisam.
A. Anda za Boga miloga, kaj pák ste f
B. Zaruáeui sam.

Nezna.
Mnti: Ali Anna, zapt i je lenput iroje 

zube; uvtk mora zalnja reé tvoja biti.
Anna. Oh ne, drsga mama, ali ja napre 

uerarem zuati, da ti vide ueCefe govoriti.

Po boI Cu.
lü^na gospa: Popoldao hocete van iti

Anna ?
Sobarica (átume lel) :
Je, k moji pdjatelici búdéin illa, da njoj 

povem kaj sím dobd* na bo2id.
Hiíua gosph: Dobro je, ali ne oataoite

dugó.
S^barica: Naj se ue bojiju, tér od onoga 

dara, kaj sam dob.la uerarem Audi govoriti

Pri jednoj obiteli se jedno dete narodi. 
Anda kak je? pita otca njego? prijatalj. 
Aula prijatelj . . . .  

dva detita ! odgovori otec.
Dva — aa ?
Na samo jeden, jer sara prisilen dva 

povedati jer ako nekaj velim, meui navek pol
verjeju.

Pode bauketta.
Kelluer, mojega cilindera !
Kakov je bil, prosim ?
Növi
Zil mi je, nőve su vei pred pol vuri

oduesli.

Nije dobro razmel.
Otec vidiá sinko, gda je Náthán vu nai 

var<»5 do el, koraaj je írnél jednu robaöu, a 
vezda ima millione,

Siu: Ali otec, kaj bude on delal s mil
lióin robuöimi!

íVlufrjarska slovnicn.
Qi ti/.tva. — ^  ktrtskidhről.

Trgovec trguje. A kereskedő kereskedi c.
— Stacunar vu átacauu trli. A boltot a 
bvltban árul. — Trgovec r«>bu kupi i proöava. 
A kereskedő p »rtékát vesz és elád — Kupci 
se pogadjaju- A vevők alkusznak. — Ako 
se kúp c pogodi, onda kupi robu. Ha a vevő 
megalkuszik, akkor megveszi a portékát. — 
Kupéé ili izplati cenu, ili pik ua porgu ku
pi robu. A vevő vagy kifizeti az árt, vagy 
hitelbe veszi a pirtókát — Koj ua veru 
jerale ka', on du2m ostine. Aki hitelbe vesz 
valamit, az adói marad. — Nekoji tr go vei 
dragi prolavaju, a nekoji kupci fal kupija. 
Némely kereskedő drágán ád el, és uéaiely 
vevő olcsón v vsáról. — Pndauu tobu zmenja. 
Az e’adott portékát megmérik. — Pii trgofini 
mód j * vkanit>. A kereskedésnél csalni lehet.
— Trgovec vnog'Dut zgubi. A kereskedő 
gyakran vészit. — Na.bo je je dobiti. Legjobb 
nyerni. Ötacanari prodanu robu skopaprav- 
IjajU. A bdtosok az eladott p >rtékát becsoma
goljak — Vu tacunu moöi je kupiti: svilo, 
sukuo, pamuk. A boltban ldh t venn : selymet 
posztót, pamutot. — Nidalje: pántiek, píatno 
spice, Továbbá pántlikát, vásaoot csipkét.
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