




Melléklete a >Zuhany« cz;mli élczlap. 
Előfizetési ára egy élre 4 írt. félévre 2 frt.

— g a n g u r u n y .  Nován, folyó hó 4-én 
délután az ,alsó-lendvai zenekartól* — itt 
ott az utcza sarkon s iák oldalain — a 
következő hirdetés volt olvasható : .Hang
versenyt tart, melyre a n. ér. közönséget 
tisztelettel meghívja — „A Máji Estére A 
Novai Nagy Vendéglő Termébenu — Kéz- 
dete 7 órakor. Horváth János/ Göcsejben 
vagyunk igaz; de ami sok. az Göcsejben is 
sok, mert mi göcseiek is tudunk ám anny t 
a helyesírási szabályokról, hogy nem sza 
bad minden szavat nagy kezdőbetűvel irni. 
Node sebaj 1 tán a hirdetési lap kitöltője 
azt vélte, hogy, ha amit irni kell, azt mind 
nagy kezdő betűvel írja, akkor nagyobb 
számú közönség jelenik meg a hangverse 
nyen. És ezen számításában nem is csalat
kozott, mert meglehetős számmal voltunk 
hallgatói. Valóban kedves estélyt szerzett 
Hor\áth János zenekarával számunkra. Jól 
válogatott darabjait élvezettel hallgatta a 
jelenvolt közönség. Elismerést érdemel a 
zenekar a magyar daraboknak érzéssel való 
játszásáért, melyért a közönség tapsokban 
nyilvánított elismerést. Hangverseny u>án a 
jelen volt fiatalság éjfél után 2 óráig járta 
a kopogós nemzeti tánczunkat. E zenekar 
többször tehetne szerény városunkba ha- 
s o n n e m ű  átrándulást, hogy táncban fárad 
hatatlan hölgyeinket többször a vendéglőnk 
falai közé, egy hölgykoszoruba varázsol
hatná össze.

—  K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s * .  Sárközi, a 
Csáktornyái zen ek arvezető je  e helyen is köszönetét 
nyilvánítja m indazoknak, akik boldog em lékű fele
ségén ek  e hó 7-én  történt tem etése alkalm ával 
a  végtiszteleten  m egjelentek.

—  S z í n é s z e t ,  Balogh szín igazgató ism ert, 
jóhirnevü színtársulata városunkban fog szin ielö- 
adásokat tartani. Felh ívjuk olvasóink figyelm ét 
az ez ügyben kiadott sz in ije len tésre! —  Perlakról 
írják, hogy o t t  N ém eth  színigazgató (előbb Jeszen 
szk y ) vezetése  a latti szín társu lat a közönség p ár
to lása  m ellett működik*

— & t&ujabb gyógykezelés. Ha azt én 
találtam volna ki, embernagyságu betűkkel 
hirdetném: „nincs többé betegség, mely 
nem gyógyítható ;tí de evvel is, mint min
dennel megelőztek. Hiába, ki nem okos, az 
aki nem okos- A legújabb gyógykezelés 
szerint, legyen akárki, bármilyen beteg — 
ha már az orvosi tudománynak megszűnt 
minden ága-boga, még az esetben is biztos 
a göcseji ember által teltalált gyógykezelés. 
E  gyógykezelés abban áll, hogy a beteg 
hátgerincze alá szakasztó vékát (zsombort) 
kell tenni, a lábát pedig egy kötéllel fel 
kell kötni a gerendába. Ez újonnan feltalált 
göcseji gyógykezelés által biztos a gyógyu
lás, avval a különbséggel, hogy a beteg 
meggyógyul, de nem ennek| az árnyék 
vi'ágnak számára, hanem az örökké tartó 
túlvilág számára

£  rá n d o rc z ig in yo k ra  vonatkozólag a 
megyei közgyűlés elhatározta hogy mivel a 
jelenlegi tarthatatlan helyzetet megszüntetni 
és a vándorcigányok ügyét egyes megyék 
területén rendezni csakis törvényhozás ul|án 
lehet: ez érdemben a belügyminiszterhez 
és az országgyűléshez az ügy részletes 
előadása mellett feliratot intéz. — Addig 
is a vándorcigányokra vonatkozólag alko 
tolt megyei szabályrendelet 2-ik szakaszát 
oda módosítja, hogy a tilalom ellen tartott 
lovak és kocsik eselről-esetre elkobzandók 
és hatóságilag elárverezendők, de az elár
verezett lovak és kocsik vételára az illető 
tulajdonosoknak visszaadandó. Végül az 
1886. évi XII. t.*cz. 3. §-ának rendelkezésé 
bez képest a községek elő járói a járási 
föszolgabiróségok utján felhivatnak, hogy 
addig is, mig ez ügyben más intézkedés 
nem történik, a területükön illetőséggel btró

vándorczigányokat folyton és a legszigoru* 
abban felügyel tessék.

—  A .  k e r e s k e d e l e m ü g y i  m iniszter a  
csáktornya-ukki h. é. vasúton Lenti k özeléb en  
levő örháznál m egállóhely létesítését rendelte el, 
ha az ez által felmerült 112 frt költséget Lenti 
község érdekeltsége v iseli.

< £ litn  való eszméje volt az »országos 
közegészségi egyesületnek, mely derekasan 
küzd a közegészségügy érdekében, hogy egy 
igazán zamatos magyar nyelven irt népies 
kalendáriumot adott ki az 1892 ik évre »Jó 
egésség naptára a magyar nép számára* cim 
alatt. A szép füzet kalendáriummal kezdődik 
és aztán következnek kitűnő rajzokkal fűsze
rezett jókedvű és komoly elbeszélések, ver
sek és cikkek, számra nézve nem kevesebb 
27-nél. A kalendárium szerkesztője Faragó 
Gyula. Ára 30 kr; tömeges megrendelésnél 
sokkal olcsóbb Melegen ajánljuk e naptár 
terjesztését különösen lelkészeknek, jegyzők
nek és tanítóknak

(ffltgys i h i t t k • ő  F e l s é g e ,  a király, 
Háshágy község tűzkárosultjai segélyezésére 
200 frtol adományozott. — Nemesnép köz
ségben múlt hó végén nagy tűz volt s 14 
ház a hozzátartozó gazdasági épületekkel 
elhamvasztatott. — Zala-Egerszegen elcsípték 
Kolompár János, híres tolvajt, ki a szom 
bathelyi fogságból megszökött s azóta 25 
különféle álnév alatt csavargóit megyénkben.
— M a r h a - k i v i t e l i  tilalom. A föld- 
mivelési miniszter legközelebb kibocsátott 
egyik rendeletével Zala-, Somogy- és Vas
megyékből s a Horvál-Szlavon tartományok
ból a szarvasmarhának Ausztriába való 
kivitelét betiltotta. — T a p o l c z á n  nagy 
tűz pusztított e hó 1-én; 46 lakóház s 
ugyananyi melléképület esett a lángok mar
talékául. Az ínség roppant nagy, számos 
jómódú gazda koldusbotra jutott. K é s z t  
h e l y  vidékén is siralmas a szüret ered
ménye. — A . B a l a t o n  vidéki filloxera 
ellen védekező egyesület* bizományi raktá
rából ez év folytán kiadatott 15237 klg. 
szénkéneg ; őszi védekezésre előjegyeztetett 
41Q0 klg.; eladatott 24 szénkéneg-fecskendő, 
10 kosaras 25 kgos bádoglartány. A minisz
tériumtól kapott 58360 drb. amerikai sző
lővesszőt, melyből magánosoknak 23630 
drbot adott kölcsön. Az egyesület több ki 
sebb községi amerikai szőlőtelepet fog lé
tesíteni.

g a z a i  h i u k  A v é r t a n u k  emléke. 
A szabadságharcz vértanúinak emlékét okt. 
6 án, gyászos haláluk évfordulóján ország
szerte megünnepelték. Nagy, fényes ünnep
ség nem volt sehol, mert néma gyász illeti 
meg a hazáért elvérzett hősöket A templo
mokban gyászmisét hallgatlak köztünk ma
radt baj társaik s csöndes imádsággal áldo
zott emléküknek az ifjúság is, a mely vér- 
tanuságuk tiszteletében nevelkedett. — O r
s z á g o s  kiállítás lo95-ben. A miniszter- 
tanács elhatározta, hogy 1895 ben Bpesten 
országos nemzeti kiállítást rendez, mely a 
külföldi produktumok kizárásával fel fogja 
ölelni Magyarország valamennyi közgazda- 
sági ágazatát. — G y ü m ö l c s k i á l l i t á s .  
Az orsz. kertészeti egyesület által a fővá
rosban rendezett gyümölcskiállitást és vásárt 
Bethlen A. földraivelési miniszter e hó 3-án 
nyitotta meg, melyen a vasmegyei gazd. 
egyesületet a gyümölcsészet általános felka
rolásáért s gazdag és szép gyümölcskiálli- 
tásáért állami díszoklevéllel tüntették ki.
— Az i p a r i  oktatás újjászervezése. Az 
orsz. ipartanács Baross G. miniszter elnök
lete alatt gyűlést tartott, melynek tárgyát 
az ipari oktatás szervezése képezte. A ter
vezet szerint a kér. és iparkamrák s az 
ipartestetek képviselőiből jövőre ipari ok
tatásügyi tanács állittatik fel.

C S A R N O K .

Levél Göcsejből.
(Ethnografiai.)

III.
No m á’ szó  ami szó  ; de o llao  büszke em 

bereket —  lugygya uram öcsém  —  még seh u a  
sem  láttam , mint ottan  a szegek fővárosába —  
Egerszegen. A műt nyáron ho’ íövdtam Budapestbe, 
ottannék m egszölétottam  egy gab&Héros úri em 
b e r t: ho hát legyék szives m egm ondanyi, hun 
lehet m eglátnyi B udapestet ? m er’ itt az na’ há- 
zaktu nem lehet látnyi. Rám n éze tt ... osztég  
e'nevette magát s aztot m ontla : h o’ m ennyek tő 
oda az d e liére , m áj’ onaj m eglátom . Még hozzá  
útba is igazétott, pejig ejek az pesti gaballérok  
csak m gyob b  urak —  mer ollan okulárét is vi- 
8enek —  mint as egerszegiek .

U gyan uram bátyám ! má’ mér kötött o llan  
najon na’ haragot azokke az egerszegiekke’ ?

Eb a koporsó szeggyü k b e! hán mér bánnak  
az falusi em berre ollan embertelen módivá. T en - 
nap, ho’ beköt m ennyi a törvénybe, bem entem  
inej az szom széd állom ásru a bagonynya. O sztég  
végezve a dógomat, visszagyűvet m á’ megvátottam  
a bilétet is attu a kisasszonytu, ho’ hát m ehetek  
a bagonyra. A lig  fordutam egvet, m á’ az m asinya  
sipót, avva indul. K álóztam  u 'án n a ... várgyanakt 
itt az bitéi I én is mennyi akarok arra ; de még 
csak a fü lét se  b illen tette  u ’azalatt. O m tégm on -  
tam a főnöklyónek, arameg künevetett, ahhelleit, 
ho’ visszahíta vóna a siptyávo. H át e ’ nem ab- 
czurdum  büszkeség ? ! ? E lejénte ollan  najon bo- 
szus vótain, h o’ m én em  vöt e  ? később má csak  
pénzem et sajnátom , ho’ jábo dobtam kű; de osz- 
tóg asztot m ontták, ho’ várgyam m eg a délutányi 
vonyásf, m áj’ avya  e ’ gyühetek. Ördög vügye 
a b agonytok at! E ’m entein az városba a k érész- 
kom ánho’, ki az minap mi (ülünk kerül oda. 
Ammeg ipejig akkor ment e ’ vásároznyi —  evve  
is bakot lüttem . E’ ! gondutam magamba, nem  
nyavalgok más nyakán, e ’mentem járkányi, osztég  
mennyi m indent láttam, meg hallottam .

L áttam , hogy méregették az utczákat. A szon- 
gvák, ho’ hát ollan  aszla lta  ak irgyák  küöntenyi 
a házok elejét, mint az Pesten , h o’ hát azoknak  
a kis k isasszonyoknak  hosszú szoknyájuk, czipe- 
lőjük e ’ne sárosogyanak. Osztég ez má’ igaz is, 
mer’ ott az „Takarékpénztár* előtt m á’ e ’kesdték  
öntenyi

M egéntessek beszényi meg aztot hallottam , 
ho’ M uszkaországba éh esség  át vóna b e. H ehe! 
E’ is lehet hinnvi, m er’ tudom ott is a pénzt 
a fődre raktyák asztalba, ho’ hát azoknak  
a kis kisasszonyoknak, kiknek még gyerek szok 
nyát és  czipőt kőne visenyi —  ördög a d ivat- 
tyukba —  a hosszi szoknyájuk e ’ ne sárosogygyon. 
Emma m égis furcsa világ J(

No, no uram bátyám I nem kő anyirán ki- 
kenyi. m er’ megi&lánák h a ’lanyi azok a hosszi 
szoknyás k is k isasszonyok uram bátyám b eszégyét, 
biz Isten  m egköveznék 1 N ojsze még csak a ’ kőne, 
Higygye, ho’ m egtennék , m er’ tugygya uram  
bátyám  aztot az közm ondást; „szó igazat, betörik  
a fedet«, m eg ég essek  ma má' nem szabad m eg
mondanyi az igazat, m er’ aki m egm ongygya, 
annak sok ellen ségei lesznek, No m á’ ide e l le n 
ség, oda ellenség  ; de ami igaz , az igaz —  osztég  
punktum ! M ostannék becsülöm  az eszét uram  
bátyám nak, lálytya ikkőne beszényi m indétig.

Mas m á’ én is mondok uram bátyám nak  
valam it. Mióta ottan Egerszegen járkát, nálunk is  
történt ám valam i — ugyan má’ mi ? az mi fa
lunk is halad ám a világge. Má’ tennap láttam, 
hogy ottannék az kocsm ának kapuján vannak  
kütéve képek, m iket ollan h árom  lábú kis n é
zővé1 csinyának az emberrü. Annak a nézőnek  
eleibe kő án y i, osztég leveszi az emberrü as (or
mát. Talán m á’ csak  potográfus ? Az a s  uram  
bátyám potográfusnak mongygy a m indenki. Em m á  
többet ér, mint az kom odia i annak má’ m agam  
is od aállok , ho’ nekem  is csinájon ollan  képet, 
mint & V ende’ fiamnak, miko’ huszár káprál v ö t .  
N o máj* csinyátossunk  uram bátyám 1

V o rh o ta i K á ro ly .

FELELŐS SZERKESZTŐ 
H A R G I T A I  J Ó Z S E F  

FO m un k atársik :

A  KÉPSZDBI TANARITE3TÜLET Ta OJAÍ
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prináaa uticanje krvi va modgjane n. pr. 
nesmiju vnogo piti |aka pila (opiti se nebi 
emeli.nigdai), kave, daja (teha,) ili da bi 
si preterpali deludca.

Nesmiju napornó télovno ili du§evno 
delati (osobito po ncdi), nek nepovaju vu 
■ebi jako strasti (srditost, balost itd), nek 
neidu naglo iz hladnoga vu jako toplo 
itd.

Ako koma kap padne, treba odmah 
poalati po doktora. Dók ov ne dojde, od- 
bapdite, odvedite mu opravu na vratu i 
pojasu, polodite ga tak, da mu glava bú
dé nekaj viőeáa, tak da bete2nik viáe aedi, 
nego H le2i.

Na glavu mu denife mebur napunjen 
ledtím ili ako tóga odmah neimate, obla- 
gajte mu glavu bladnimi oblogi, dajte mu 
kri£tif od octa i vode (od ovoga i onoga 
pol litre).

Stavite mu muítardinu kesu na prsa 
i podplate, noge i ruke terite (natirujte) s 
ovla?enimi keíami i dajte mu nekaj jako- 
ga, da miriái (predihava).

Ako su mu noge i ruke jako obla- 
dnile, treba ih taki grijati toplimi ob
logi.

Doktor, koji vu tóm tóga dojde — 
povedal bude — jeli je polrébno, da mu 
se krv pusti ili ne.

Drugiput dalje.

K A J J E  N O V O G A ?
— Proaimo poHuvane naáe predplat- 

nike, naj nam na podetku zidnjega fer- 
talja predplatne zaostatke po poáti poáleju 
i predplate za növi fertal ponoviju. Cena 
nafiih novin je : Za jeden fertal 1 írt, za 
pol Ijeta 2 írt.

éutiti, — ja bum se raj3i jo ' jednu igru 
Saha igral.

Komu je volja ?
Nitko se nejavi, nikomu se ne e stim 

mladim dovékom igrati, jedno za to, jer 
je pod igrom odviöe i grdo blaznil, a dru- 
go, jer je svaki bil siguren, da bu ánjim 
igru zgubil, jer on je bil izvrstan igraö 
kojemu je bila redkost igru zgubili — 
njegovo izazivanje je anda ostalo bezu- 
spédno.

Najedan krat ee Páter Franz Xavér 
atnoe, te mu se ponudi za pajdasa vu 
igri.

K .j se oni dra»i moj Páter hoéu s 
menőm Sah igrati, em oni komaj poznaju 
regule öve igre ?

.Pák kaj zato' odgovori Xavér. — 
Oni samo nek dopuste, poklamkam su 
msjator, a ja niti skoro navuenik, da se 
nebudemo za novce igrali, jer ja ih ne- 
imám, nego oui postave za „Bank" svoju 
duSu.

Ako ja zgubim igru, tak si oni duáu 
pridrle, kakova je, s ufanjem, da se bu 
popravila, — ako pák ja igru dobim, 
onda mi oni moraju svoju duSu izrudili a 
ja öu ju Bogu prikazati.

Senjem vu NedelKéu.

Mesto angelskoga senjma bude se vu 
NedeliSdu 19-ga ovoga meseca (oktobra) 
drugi senjem obdr2aval.

Magjarski prímás.

Imenovanje nadbiákupa jegarskoga 
Samasse prímásom magjarskim ved je do- 
kondana stvar. Veliko varadinski biákup 
dr. Ölauh, koji je vu zadnje vréme bil je- 
dini takmac Samassin, postai bude nad- 
piskupom vu Kaloöi i kardinalom. Na me 
sto Samasse do3el bude vu Eger za nad- 
biSkupa vezda-nji zipski biákup Csaszka. 
Istodobno sa Slauhom biti óe i Samasse 
imenovan kardinalom.

Proraöun grada Budimpeáte.

Pred dverai tjedni bil je predloten po- 
glavarstvu proraöun za ljeto 1892. Redovite 
potrebofe iznose 9 railijunov 606 jezer 710 
foiinti, pokride 9 milijuDOv 820 jezer 491 
forint, anda viáak 213 jez*r 781 forint. 
Izvanredne potreboce isnose 696 jezer 90 
forinti, pokride 30 jezer 500 forint5, anda 
manjak 665 jezer 590 forinti. Vse skupna 
potreboca iznosi 10 milijunov 302 jezere 
800 forinti, a vse skupno pokiide 9 milijü- 
nov 850 jezer 991 forint. Naprama tomu 
iznosi deficit 451 jezero 809 forinti. Zani* 
mivo je znati, koliko po radunu knjigovodstva 
donose nekoje fele prihoda. Porezi (Stibre) 
nőse 2 milijnne 25 jezer forinti; stanbeni 
(kvartirni) krajcár iznosi 982 jezere forinti, 
potroáarina (fercerung) 888 jezer 500 forinti *, 
tofarina 670 jezer forinti; malte 1 milijun 
993 jezere forinti; psetarina (pesja stibra) 
12 jezer 670 forinti ; vodovod 931 jezera 
630 forinti; blaonica i senjmenjske daőe 388 
jezer 85 forinti; ba2darski ured (ured ce- 
mentiranja) 33 jezere 560 forinti f arende 
717 jezer 200 forinti itd.

Proraöun grada Zagreba

Gospodarski odbor gradakoga zastupstva 
zagrebeőkog, razpravil je osoovu proraóuna

gradskoga za ljeto 1892. — Redovita po- 
tieboőa je 595 jezer 411 forinti, a izvan- 
redna 88 jezer 638 forinti, ania skupa 684 
jezere 229 forinti; naprama ovoj potreboéi 
iznosi pokride redovito 683 jezere 704 fo
rint*, a izvanredno 1519 fonnti, dakle 
ukupno 585 jezer 223 forinta. Prema tomu 
ostaje manjak od 99 jezer 6 forinti. Ov 
manjak ima se pokriti 12*/. prirezom (cuála- 
gom) vsili orsaökih étibrah vu izoosn od 61 
jezero 905 forinti ; potroáirio >ra od iztoőe- 
nog vina po 50 kr. po hektolitro, 16 jezer 
forinti ; potroöarinom od dovoftenog p va po 
76 kr. po hektolitru prek doneánje pristojbe 
od 1 fór. 24 kr., 7600 forinti i uvozninom 
od kiselih vodab 4000 forinti, Vse öve 
stavke iznose skupa 79 jezer 505 forinti. 
Preostatek od 19 jezer 501 forint pokril se 
bude vékáim prihodom, koji je nuter di áel 
Ijeta 1801.

Smrt i porod.

íz Pariza javljaju : jedna trudna (no- 
seda) 2ena bila je na ieljezniökoj prugi 
(stnki) pri Cambraira vlovljena (zaha* ena) 
po lokomotivi tér zdrobljena. Ljudi, koji 
su odmab priskoőil', naáli su poleg njezi- 
noga zdrobljenoga, zmercvarjenoga téla i 
novorodjeno déte, komu se nije prav ni- 
kaj pripetilo i kője bude ostalo na Zivotu.

Nesreda vu Gentu.

íz Genta doáel je telegram, gde se 
sljedede javija : Pri denedojoj pjevaöboj sve- 
tőanosti belgijanske átampe dogoddá se je 
strahovita nesreda. Neposredno jód pri po- 
öetku koncerta, koji se je pod vedrim ne- 
bőm obdr2aval, zrnSila se je sedala, na ko- 
jih je sedelo 6000 perfonab. Nastala je 
straina vika, javkanje i stiska. íz ovoga ind
iánja vse jakSe se je zvalo vu pomoé. Vno- 
go peidonab je teiko ranjeno, vidd ih zga 
2eno i zadndeno. Do veéeri donedeno je 
preko stotinu te2'co ranjeuih vu dpital. Med 
njimi nahadja se geatski gradski zapoveduik 
generál Bjyaert. Broj ranjenih i mrtvib ne- 
da se jóé ustanoviti ; vnogo ranjenih vu- 
mrlo je kada su je prenaddi. Im a, vnogo 
2enab i dece med ujími. — Taki drugi dán

Samo zaradi tóga, kajti takovu ban- 
ku joá nigdar niti sem pri kojoj igri vi 
dél, a jód menje se sam igral, odgovori 
Portugalec, prímám njikovu ponudu.

Anda — kakti »Bank» gilta moja 
duda !

Obodva si sednu k igri i priőmu da 
hovske figure iz polja na polje — kak to 
veő igra sobom nosi — promenjati.

Portugalec Vincento je postajal sve 
nemirneíi, na lícu svojega protivnika je 
videl neku nebesku zadovoljnost, koju 
drugda nije vidjeval, skoro bi redi, da ga 
nekoj nevidljivi igraö vpu^uje i mu ka2e 
kak i kam mora koju figuru na dahu 
vleéi.

Okolo stojedi, koji su Xavéra kakti 
slaboga igrara poznali, öudili su se nad 
sada njegovom izvrstnum igrum.

Vincento je podel izvan sebe postajati 
te je zaviknul :

Dragi Páter !

Oni su mene vkanili, oni su rekli, da 
od igre áah skoro nikaj nerazmu, a sada 
BU dapaCe joá bolj^i igr:d od mene !

To je 2iva istina, da ja igru áab vr- 
lo slabo igram, odgovori Franz Xavér, — 
ali ja sem prije igre Boga na stihoma 
molil, da mi préda njihovu dudu Sennor 
Vincento, i on, kak vidim, vu svojoj ne- 
presednoj dobroti i mudrosti, boöe, da ju 
dobim.

I zaista, svetec je dobil igru, a Vin
cento je kakti poáten dlovek morál svoje 
obeöanje odr2ali i zgubljenu »Bank* po- 
lo2iti, najme svoju duiu Franzu Xaveru 
predati.

To je i vdinil!
2uhke suze prelevajud se je odmah 

Patru Xaveru izpovedal i svoje biv. e dif
ijenje iz pravoga srdea oplakal.

Svi su se Őud li svetosti Patra mis- 
sionara, koj je kroz takovo Cudo, vu tak 
kratkom vremenu is bezbodea pravoga 
krádenika nadinil.

Bogu nije nikaj nemoguíe, on dapaée 
more iz n a j r a z v u z d a n e f l e g a  igra-j 
fa napraviti n a j v r l e á e g a  krádenika

Pisai:
(£m. gollaf.
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jesu sljedcée telegrafbali : Koliko se do ve* 
zda zna, ima 18 mrtvih i prek 300 te2ko 
ranjenih. Po nőéi vumrlo je viáe ranjenih 
Novine .Chronique* javljaju, da je vsega 
skupa 8 lehko ranjenimi do 1000 ljudih ra- 
njeno. Óva sedala bila su napravljena za 
2000 peráon, pák bu se morálé pod terliom 
od 5000 personah zru.siti.

Iz francezkoga suda.

Kazneui sud pariáki izrekel jó osudu 
proti okrivlienikim zaradi 2eljezniéke neare- 
t e  pri St. Maodéa vu blizini Pariza. Vm- 
censki uce átadón £ef Degnerois, osndjen je 
na 4 meseca reáta i 300 franka kaitige, 
cogafirer Cáron na 2 Ijeta reáta i 600 fran 
kov kaátige. 2eljezn!£ko druitvo mora pia- 
titi znamenite odátetne áume preostalim kva- 
roviteljem. Frajlica Jomin, koja je izgubila 
otca i mfljku, a morala se joj i jcdna noga 
odrezati, dobila bude 75 jezer fraukov, nje* 
zin brat 25 jezer frankov. Drogé osobe do- 
bivaju po 1000 i po 800 frankov dodvotue 
plaée (penzijo'.

Hodoéastniki (romari) vu Rimu.

29 ga 8eptembra sióid je rimski otec 
papa sveto meáu vo drkvi svetoga Petra 
za vse izvanjske i taiijanske hodoéastnike 
(romáré). Broj nazoénih osubab raéuna se 
na 60 jezer. Ob osmoj vori i 40 minotab 
dontáen je papa na zlatom troouáu „sedia 
gestatoriaa s tiarom na glavi, sprevadjan 
kardinali i télim svojim dvorskim osobljem 
(slo/benik'). Njegov dolazek oglaáen je s tro- 
bentami, na kaj je Ijodstvo iivahnimi ova- 
cijami pozdravilo papa. Papa je blagoslovil 
narod, citál je tibu sv. meló i za tim je 
opet odoráén vu Vatikán. Obéinstvo je kle 
6eé klicalo: 2ivio Leó trinajsti 1 Za vréme 
ceremoDije bil je red. Na Petrovom piacú 
morala je vojska zdi2ati red.

Nesreéa od konja.

Vu Puíuno dogodila se je 29 ga sep- 
tembra teák a nesrcéi; Ilonvedski kapitan 
Taroassy podvuíaval je svojega konja na 
pol|0 vu skakanju No konj nije nikak hotel 
skoőiti prék prééke, koja rau je na putu sta- 
la. Zaradi tóga ziáel je kapitan srdit s ko
nja !er ga je biíem oálro kaátigoval. Ali 
pri tóm bil je kapitan tak nepazljiv, da se 
je previse pribliiil konjo, a ov je s obo- 
dvemi kopitami vritnul Tamassya posred li- 
ca, tér se je ranjeni na méstu zrufiil. Ozlede 
su teike i iivotu pogibeljne Nos i éelo sn 
predrte, a vn nodi pokazalo se je, da je i 
mozg (moidjani) vrazen tér ima malo ufanja, 
da bi kapitan tatai iiv.

Novo vreme.

Znanstvena podloga, na kojoj se temelji 
novo „srednjo-evropsko vrt me", je óva : Raz- 
lika vu vremenu, vu kojem sunce prehadja 
dva meridiaDa, iznosi 4 minute, ili vu 360 
meridianah célé zemlje 24 vure. Sbog tóga 
podeljena je povrá’na zemeljske kruglje prí
ma broju dnevnib vurah vu 24 jednaka da
la, cd kojih vsaki obuhvaóa 15 meridiaoab 
Prelaz sunca érez vsaki meridián,] koji se* 
drlaje 15 stupnjevah (gradoiov), ebiva se 
táj prelaz za vsaki meridián za jednu vuru 
kesneáe. Va petnajstom meridianu proti iz* 
bodu lude aoda tcöno 1 vura po poldan, 
kada bude vu greenv.chsk*j zvézdainici od 
bilo 12 vurah. Pokehdob je za srédnju Er- 
ropu 16 me:i ián srednji, to bude njegvo 
vi érne v edllo od 7 i pol do 22 i po! meri
dián! i time se mogu poslu*jti vu prome^u

vse srednjo-evropske dr2ive (orsagi). Prema 
tomu, kad bude po növöm vremenu 12 vur, 
bude : vu Insbruku 11 vur 46 minut, — vu 
Soloogradu 11 vur 53 minute, — vu Trstu 
11 vur 55 mioutah, — vu Pragu i vu Fi- 
umi 11 vur 68 mioutah, — vu Gradcu 12 
vur 2 minute, — vu Zagrebu 12 vur 4 
minute, — vu Beéu 12 vur 5 minut, «— 
vu Budimpeáti 12 vur 16 minut, — vu 
Krakovu 12 vur 20 minut, — vu Lember- 
gu 12 vur 35 minut, — vn Szebenu 12 
vur 36 mioutah i vu Crnovicah 12 vur i 
45 mioutah.

Filoxera.

Filoxera, strahoviti trsni beteg je vu 
Medjimurskih goricah Denes tijeden je Deák 
Tamás ministarski poslanik s g. várni, sudcem 
pregledaval Medjimurske gorice, pák je zaisto 
uaáel vu uekojih mest h vnoge filoxere. Isti 
véli, da je pri sv. Margeti vre 5 let dugó 
filoxera i, ako se ljudi nebudu brauil', za 
6 let niti kaplice vina nebudu preáali vu 
célom Medjimurju. Varmegyija bude vu tem 
poslu odredbn vun dala. Mi budemu takaj joö 
o tóm pisili.

Na znanje.

G. Dr. Wolf Béla éakovcéki vraéitelj 
daje na znanje, da je on iz solda^ije, gde 
je kakti soldaéki doktor 6 tijednov sluzil, 
— dimo do el i svoju siutbu vu Cakovcu, 
prekvzel.

Zeljeznicki zloéin prigodom kraljeva pu* 
tovanja.

Najvekáu senzaciju i neopisivo patrio* 
tiéko ogoréenje pobudila je 1 ga oktobra vu 
Pragu, Beőu i drogod vest, da je da prugi 
(átreki), kojom je imalo preputovati Njeg. 
VeliéaDstvo kralj Ferencz Jo2ef, o ncéi iz* 
veden ieljezniéki zlocin, koji je na sreéu o 
stíl prez zlih posljedicah. Novine „Politiku 
vn Pragu dob le su po poldan ovaj glas iz 
Reichen horga :

Noőas va bliza Reichenberga izpeljana 
lopovátina, koja néma nivakvog posla s poli- 
tikom, nego se, kak je s pregledanjem usta- 
novljeno, predstavlja kakti delo zlobe, kője 
je imalo da hiti tenju na demánji svetőani 
dán. Dogodilo se je to neposredno pred pr- 
vim banhofom od Reichenberga vu Rosen- 
thalu.

Na sto koraéajab pred stanjem átaciona 
Rosentbal nabadja se propust (kanai) vu na* 
sipu [áancu]. Izpod malog mosta nad ovim 
k&nalom vodi cesta od Rosenthala vu selo 
Hannichen. Táj propust (kánál], napravljen 
je vrlo masivno — nasip je oblo2en velkimi 
kvadratnirai kameni — áirok je 5 i tri fér 
talja, a visok tri i tri fertalje metra.

Vu nasipu su pod mostom maié vodo* 
vodno — od vodne cevi jeden fertalj metra 
gliboko. Vu jednu od tih cevib poloáene su 
ovo nőé dve male bőmbe. Jedna od nj*h 
eksplodirala je okolo pol dvanajste vure, a 
druga kojih deset minut kesneée. Strahoviti 
prask, koji se je éal do Reichenberga, pre 
budil je stanovniétvo Rosenthala.

Nedaleko od nasipa na jednoj rauikoj 
bi2i bili su obioki razbijeni. Stanovniki nisu 
se s préetka podufali iz hiftah, nego su istom 
za uekoliko mioutah be2ali na lice mcsta. 
Medtimtoga poiuril se je i átacionáef ro- 
santbaLki Um. Eksplozija nije zrokuvala ve- 
liki kvar.

S desna i s leva bilo je iz uasipt Is- 
trgnuto nekoliko kvadratnib kamenov, koji 
su vezda le2ili zmeáini semljom i peskom na 
zemlji Opazílo se, da je detonacija izhadjala 
iz dvijuh vodovodnib cévib, kője su nad 
zemljom preko pet áubov. Vu cévi je zlu- 
éinaáka ruka poloíila bőmbe. Vu njihovih 
komadib, koji su bili na tlu, naále su ae 
dve raztrgnjeae Cerlene 2ice, kojimi au bőmbe 
bile vu2gane.

Stacionáef odredil je odmah vse, da se 
kvar izpravi, tér je odmah na zoanje dal 
vsirn obla8tim, kője su mogle samo Óin uata- 
noviti, ali nisu naáli ni traga poéiniteljem. 
Kak se je dokazalo, da je zloéinitelj ni 
imái dosta vremeua, da porine bőmbe, kője 
su bile napunjene nitroglicerinom, dosta gii- 
boko vu vodovodue cévi.

Da je to mogel ili da je bőmbe polo* 
2il vu vifle le^eée cévi, bil bi se c li most 
razruáil. Tan viáe je opravdano ranenje, da 
je zloéinitelj vrlo hitro delal, ar je jeden 
dau prejdi okilo pol desete vure dobro pre- 
gledaua céla átreka, dakle i ov oasip.

Kak slulbeoi glasi nstanovljuju, nije se 
pokuáanim skvarjenjem ili s ruéenjem mosta 
hotel poőiniti nikakov atentat, nego ae je 
oéivestno hotelo stvoriti samo zapréka (preé) 
kik bi se kralja prepiéél pút va Reihen- 
berg- — Nego Njegovo Veliéanstvo je ipák 
prispelo vu to£no i odredjeno vreme vu 
Reiheoberg.

Soldaéka pripovest.

Jeden regiment soldatov je jedno ne. 
delju delalo cirkvenu parado, Zraed ovih sol. 
datov 8edue si jeden dőli vu cirkvi, pák na 
raesto molitvene kniiice, potegne on jeden 
putel kartih vun iz 2epa, i pred se polo2<. 
Adjutant i stra2 neáter, koji su ojega gledali, 
kaj bude on Zojimi delal, zapovedali su Dje 
mu karte sraniti, ali soldat neposluáuo prí
mé zapoved od Staimeátra, kak da uebi éul, 
pák pregledava i premiálava znuternjom ge- 
njenostjum i 2tíljum nje, tak dugó, dók nije 
bila Bo2ja slu2ba, tejest sveta meda gotova. 
Kad je bila gotova, bil je soldat ovaj kar- 
Uá, na jedenput vu reit zeti, i pri Raportu 
kak jeden sumljivi élovek, proti diki i po* 
fltenju Bo2jemu je zakrivil i zagrelil.

Ka taá je g. Majoru predstavljeui, gde 
je Raport zbog njega obde 2 ina bila. Govorl 
g. Major vu punoj serditosti proti njema : 
K<ik se ti ufai va cirkvi kartati ?

Ako se ti nebudeá zual dobro odgovo- 
riti, tak je zutra po vulici betauje tvoj* 
plaöa, tojest na batiue iti.

— Je, odgovori Soldat, ako je meni 
dopuáéeno, ja se budem znal dobro odgovo- 
riti. Potegne svoje karte vun iz epa i pofi
mé na sledi fii nafiin áloganje 2ujimi.

Pervié — govori Soldat — kada ja 
vidim jednoga, tojest jednu piknju na karti 
to meni kaié, da je jeden Bog ; — dve pik 
nje mi kaZeju, da su dve oature vu kriituéu 
kakti Bog i élovek, tri p kője mi kalejn, da 
su tri BoÉ.nske peréone vu jedoom bitju; 
fietiri mi kaZeju éetiri svete Evangeliáte, pet 
mi ka2e pet ran kristusevib, pri áestici pre- 
miálavam, kak je Bog vu áestih dnevi aveta, 
stvoril, skupa s élovekom zniéesa napravil í 

Fr i 8edmici premiálavam ja, kak je g* 
Bog na svoju diku i slu2bu posvetil sedmo* 
ga doeva; — pri osmici premiálavam ja o* 
oih osem bla/.enosti, kője je Kriatui na gor| 
Sinaj vué 1 i prodekuval ; — pri deveticj 
Bvetim ja onih devet koruiov angelab ; pr>



desotici premiSlavam ja deset zapovedih Bot 
jih kője je g. Bog na gori siüaj vu bliska* 
vici i germlavici dal.

Vezda, kak je sóidat karte prek pro* 
lel, zeme on í  irovnoga deéka, pák njega de- 
ne na stran i véli: óva karta je nepoátena, 
a ovi drugi tri deőki pák jesu Pilatulovi 
habari, koji su KristuSa na kri2 pribijali. 
Pri Cet'r h babah (damah) svetim ja one tri 
svete tene, kője su pri Kristuáovim kriía 
stale. P ii őetiiih kraljih svotim ja one svete 
tri kralje s Kristuáom ober Vbih kraljov, 
koji su dara döntsd vu Betlehem.

Opet reőe soldat : Óve hiíne, iliti 4i- 
rovae karte raeni predstavljaju napre kiiia 
Kristuáevog ; - - zelene karte mi napre do- 
naiaju trnovu korunu, kak i na one őavle, 
koji su preboli ruke i noge Kristusove. Pri 
karó iliti őetiri vug'e, premiáljavam, kak se 
sveti Evangélium na sve őetiri strani sveta 
prodekuie i njegov sveti blagoslov deli. Pri 
8rdcu premiálavam ja ljubav Kristuáa, s ko- 
jum je on cirkvu katoliéansku ustanovi), i 
tak pri tóm nabadjam ja 365 piknjih kője 
raeni predstavljaju 365 danov vu jednom le
tu, i ovi 52 Háti kartah mi kaieju 52 tje- 
dne vn jednom letu, — opet 12 figure to* 
jest 4 deéki 4 babé i 4 kralji ovili 12 kar 
tih meni kateju 12 mesecih vu jeduom letu ; 
— pák ja velim i morém t>iguren biti, da 
su öve karte ravno tak hasnovita meni kak 
molitvena kniga, ar ja vu nju neznam mo- 
Jifi, ar se nisam navőil őitati.

Na to pita g. Major, kaj pák ovaj ti- 
rovni deőko znamenuvati ima ? Na to odgo 
ri soldat, te je te judaS iskaiiot koji je mé
né k g. Majoru peljal i zatuiil A ovai drugi 
tri dcőki bu pák oi i tri, koji su na strati 
stali, kada sem ja bil vu reátu.

Na ovo reée Major : Pravo moj sin ! 
ti si se dobro igovoril, odpuáőeoi ti je tvoj 
reif, jós k tomu ti dajem jcden fór. penez 
na kupicu vina.

W. Gy.

Nek a j z a  k
2.

Beteíuik : Prosim ponizno gospona apo- 
tekara, naj mi daju nekakvo dobro vractvo 
za bljuvati — ar sam si teludca jako po- 
kvaril.

Apotekar: No to i nate — k« áta 20 
krajcarov.

Betelnik: Jaj, ali je to drago. — ne* 
maju kaj faleSega — — morti imája tak- 
vn — kaj je rec gdo hasnuval — samo 
kaj bi malo faleőe bilo. —

II.

Na poáti.

Gospon pogte mester! Mozbit je dogéi 
kakov li*t, poste restante, na canjkara Iza- 
ka Levi ?

Je, bas danas doíel, a’i je neplaécn, 
zato morate za njega dvadeset krajcarah po 
ttarine polcíiti.

Ah zlati gospon pogte meáter, bi oni 
bili tak dobii, pák bi mi ga preételi. jer ja 
némám eteti.

Z drage volje (Odpcőati üst i ( teje na 
glas i razgovetno — a Levi pazljivo po* 
sluáa).

Tak ! Sto krat njim lepő zahvalujem 
dragi gospen poflte megter I Bog njih nek 
blago8lovi i dago vu zdravju zdrti 1

Lista mi vile nije treba, nek bí ga za- 
drte. Zbogom gospon poite meiter!

I I I .
Pri sudu.

Sudac : Tosi janikak nemrempr emisliti, 
kak ste vi ovak jaka vrata i debele zasune 
•ami mogli razbiti.

Tat : Je, to njim ja vernjem — bog* 
me to niti nije tak labko, kak ovde vu kan- 
celariji pisati i nas siromake suditi. Mi ako 
hoőemo se őez svet i tivljeuje preturati, mo- 
ramo jedno malo vige znati.

g o l la y  (gm .

Horvatsko-magjarski razgovori.

Horvát-mugyar beszélgetések.
Dve köze. —  A két kecske.

— Dve köze su se sre’e na jednoj brvi, 
koja je prek jednoga potoka vodila.

Két kecske találkozott egy bü űn, mely 
egy patakon vezetett keresztül.

— B:v je vuska bila, tak jedna koza 
drugoj nise je mogla vugnuti.

A bütű keskeny volt, tehát egyik kecs
ke a másiknak nem térhetett ki.

— Nazaj iti niti jedna nije hotela.
Vissza menni egyik sem akart.
— Idi ti nazad — reőe jedna — ja 

sem stareáa !
Eredj te vissza — mond az egyik — 

én idősebb vagyok !
— Ja sem pák predi na brv doflla ! 

odgovori druga.
Én meg előbb jöttem a bűrüref felel a 

másik.
— Niti jedna nije hotela pusíifi.
Egyik sem akart engedni.
— Svadili su se, pák su si roge skup 

vudrili.
összevesztek és szarvaikat Összeütötték.
— Nazadnje su obedve vu vodu opale.
Végre mind a kettő a vízbe esett.
— SpametneSi svigdar pásti!
Az okosabb mindig enged 1

Gabonaiirnh. —  Cena ziiha.

»The Greshamt
Pri »The Gresham* zvanom london- 

skom druitvu (vn Cakovcu je upravniőtvo 
pri Graneru slacunaru), je moői ti vöt osi- 
gurati. Tojest plati, gdo si hoée /ivót osi- 
gurati, po leto veksu ili menjsu svotu i to 
poleg tóga, kak je gdo star i kak svota koőe 
pa dobi, pák ako bi vumrl, herbom imenuto 
dro/.tvo zplati onu svotu, na koja je bil isti 
osiguren, ili ako dóim n. pr. 15—20 let, 
njemu daju istu svota vu rake. Tak je moCi 
iivot ienskah i decah osigaratí. Ovo drufctvo 
na svoje glavno upravniőtvo vn Budaprőtu.

NYILTTÉR*

Eladásból fenmaradt selyem szive
teket 26 0 /o  33  1 /, » /o  és 60  ° | .  .z á s ilé k  
elengedéssel az eredeti á ion  szá llít  méteren* 
kint vagy végenkint vám és posta díjmentesen  
H e n n e b e r g  G .  (ca. ás kir. udvari 
szállító) gyári raktára Z ü r i c h b e n .  Min* 
Iák m egrendelésre azonnal küldetnek. Leve
le k r e js v ^ je z b a j^

*) E  rovat alatt közlőitekért felelőssége nem 
vállal a szerkesztő.

Hirdetések.

C sá k to rn yá n , a fő utczában egy kisebb 
él egy nagyobb

l a k á s
« hozzátartozó helyiségekkel egyült

Riadandó.
Bővebbet:

Aav. SZY s ANDOBNÉNAL.
899 I _
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