


mérlegünk, melynek egy nyomtatott példá
nyát csatolva van szerencsém áttenni, vala
mint f. é. január 30-án tartott közgyűlésünk 
lefolyásának közzétételére helyet kérjek,

A kögyülés lefolyása : Elnök, konsta
tálva, hogy a közgyűlés az alapszabályok 
követelte mennyiségű szavazási jogot képvi 
selő részvényesek megjelenése folytán ha
tározatképes, üdvözli a megjelent urakat 
és a gyűlést megnyitja, melynek első tár
gyául Probszt Ferenez és Prusatz Alajos 
lettek a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére 
kijelölve.

2. tárgyul az igazgatóság és felügyelő 
bizottság jelentései olvastattak fel Mindkét 
jelentés helyeslőleg tudomásul vétetett s 
ezek alapján a mérleg elfogadtatott és mind 
az igazgatóságnak, mind pedig a felügyelő 
bizottságnak a felmentvény megadatott.

Következett 3. tárgyul a jövedelem 
felosztása iránti határozathozatal. Az igaz 
gazgatóság által elkészített nyereményfelosz 
tási tervezet változatlanul elfogadtatott.

4- Tárgy *. Jelentés a szövetkezeti ál
lományról. A jelentés felolvastatott és he 
lyeslőleg tudomásul vétetett.

5. Tárgy ; Választások A Választások 
az alapszabályok szerint titkos szavazás 
utján megejtetvén ily eredménnyel fejeztetett 
b e : Megbízatási idejük lefogyta okból 
kilépett: Neumann József igazgató, Szeiverth 
Antal, aligazgató.Dr. Schwarz Albert, Gráner 
Miksa, Hirschman Samu, Bencsák Ferencz, 
Hochsinger Sándor, Wollák Rezső igazgató 
tanácsi tagok, valamint a felügyelő bizottság 
tagjai : Pálya Mihály, Alszegliy Alajos, 
Hirschman Adolf rendes tagok. Heinrich 
Miksa, Sieber János póttagok mindnyájan 
előbbi minőségükben meghagyattak.

6. Tárgy : néhai Köbl Jakab volt ta
karékpénztári könyvelő özvegyének kegy 
d jazása iránti kérvénye a jövő közgyűlésig 
helyben hagyatott.

7. Tárgy ; netáni indítványok : a 
kővetkező iuditvány adatott be: Mondja 
ki a közgyűlés hogy az 1893. év január 
1 tői az igazgató fizetése 12C0 írtban, az 
aligazgatóé 600 írtban, a napibiztosok napi 
dija személyenként 2 50 írtban, váltóbitá'ók 
napi dija fejenkint 50 kiban felügyelő bi

zottság évi dija személyenként 120 írtban 
állapi'tatik meg — Azon esetre ha ezen 
indítvány a mai közgyűlés tárgyát nem 
képezhetné úgy ennek tárgyalására indít
ványozó mához 28 napra renkivüli köz
gyűlésre egybehivá^át ináitványozza.

A közgyűlés ezen indítvány felett 
akként határozott, hogy az igazgatóság 
az év folyamában tanácskozzék felette és 
az ő belátása szerint pártolólag vagy nem 
pártobdag a jövő rendes közgyűlés egyik 
tanácskozási tárgyául tűzze ki oly formán, 
hogy elfogadás esetén az 1893. évre vissza
hatással bírjon.

Végül még az igazgatóságnak valamint 
a felügyelő bizottságnak jegyzőkönyvileg 
köszönet fejeztetett ki kifejtett eredménydus 
tevékenységéért.

Egyéb tárgy nem lévén, elnöklő 
igazgató a gyűlést berekesztetfe.

Az igazgatóság jelentésének még egyéb 
tartalma a mérleg tételeire vet világot, 
kiemelendő abból csak a bezáró passzus, 
m-dy így hangzik : »Nem zárhatjuk be, 
tiszt, részvényesek, jelentésünket a nélkül, 
hogy fájdalomtelten meg ne emlékezzünk 
benne néhai Pecsornik János ur takarék- 
pénztárunk volt érdemdús vezérigazgatójá
nak. majd. tiszteletbeli elnökének a múlt 
évben történt elhunytéról Emlékének jegy 
zőkönyvi megörökítése által kívánjuk a 
kegyelet és elismerés adóját leróni.«

Csáktornyán 1893 február 2 án.

W e is z  M iksa,
a Csáktornyái Takarékpénztár könyve

lője és titkára.

K ü l ö n f é l é k
— g'intcrvdlasztás- Sze’enczei kántor 

tanitóvá S z i a  v k o v s z k y  Gusztáv a 
helybeli áll. tanítóképző-intézet intézet IV. 
éves növendéke választatott meg.

— Halálozás. K a i s e r  József zimonyi 
néptanító mű t hó végén élte 25. évében 
elhunyt. Á boldogult alsó-lendvai születésű 
s az itteni tanitóképezde szorgalmas nö 
vendéke volt.

~  . H a f n e r  Ignácz zágrábi
lakós jegyet váltott í. hó 9-én özv. Heinrich 

|Jakabné kedves leányával Hermin kis- 
•aszonynyal.

— £  Csáktornyán építeni tervbe vett 
lovassági lak tanya Ugye ismét egy lépéssel 
előbbre halad. Ugyanis a nagyméltóságu 
rn^gy. kir. honvédelmi miniszter ur 
a laktanyához szükséges épületek 

és területek mennyiság és minősége s az 
általános építési tervezet szerkesztésére helyi 
vegyes bizottságot* rendelt ki. A bízott- 
ság működését c hó 20 án már megkez
dendő Ezen bizottság Csáktornya község
nek, a bérszabás valamely osztályába való 
sorolása czéljából, [a  lakbér pubatolást is 
foganatosítja.

Nyilvános köszönet. A Csáktornyái Ta
karékpénztár tekintetes igazgatósága 100 
(egyszáz), az ugyancsak ezzel a takarék- 
pénztárral egyesült öns. szövetkezetnek[tek. 
igazgatósága pedig'a régebben föloszlott két 
csoportnak leszámolása alkalmával fönn
maradt összegből 70 (hetven),,forintot .‘volt 
kegyes a helybeli kisdedóvó intézet folyó 
költségeinek födözésére megszavazni s azt 
az egyesület elnökségének ki is ^utalvá
nyozni. A midőn erről: az "egyesület elnök* 
sége részéről ezennnel nyilvánosan is be 
számolok, hálás szívvel mondok köszönetét 
a föntemlitett intézetnek s szövetkezetnek 
nemes jóakaratukért, melylyel a kisded
óvás ügyének fölvirágoztatásához ezen újabb 
lényükkel is járulni kegyeskedtek.Csáktornya, 
1893. február 3-án. — Z i e g 1 e r Kálmán, 
a kisdedóvó-egyesület elnöke-

<ó légrádi önk. tűzoltó-egylet tisztikara
az egyleti pénztár javára 1893 évi február 
hó 11-én műkedvelői előadással egybekötött 
zártkörű tánczmulatságot rendezett. Színre 
került »Liliomfi«, vígjáték dalokkal, 3 fel
vonásban, irta Szigligeti Ede, rendezte Mik - 
ler Győző egyl. titkár.

élaresosbil Csáktornyán. F. hó 14-én 
— húshagyó kedden — a »Hattyú« száloda 
nagytermében álarczosbál rendeztetik/B e• 
lépti dij 40 kr. Kezdete 8 órakor.

Előkép vagy te Muraköz a Magyarhaza 
testéből, ki a te földednek ieltllelét megismeri, 
as megismeri az egész haza tőidét.

Az alföldi iskola tanítója hetekig magyarázza, 
fejtegeti a fogalmakat, majd táblára rajzolja vagy 
agyagból domborítja ki és még is alig találkozik 
néhány, Ki a valóságot megközelítőleg képzelné 
azokat. Olyan pedig egy sincs, ki tiszta, világos 
fogalmat alkothatna magáoak. Itt a látóhatár 
felöleli valamenyit, a maga termuszetes valósá- 
gábában bemutatja és egy—két kirándulás ele
gendő, hogy a tanító megismertette tanítványaival.

És mégis, ha azokra a hegyek között szét
szórt apró tárákra megbámult alacsony házacs
kákra gondolok, eltűnik a vidám kép, mert nem 
látom azt a fris forgást, pezsgő életet, mely 
czélszerUbb alkotásokat hozna létre. Azok a 
kicsiny, sötét, penészes viskók, tenyérnyi nagy
ablakaival, melyen a nap is csak néha át lopva 
tekinthet be, a czölöpépitmények korára emlé
kestetnek.

Mily más képe van a bányavidéki hegyi la
kásoknak ! A bányász is szegény ember, nehéz 
munkával keresi kenyerét, de már arra gondja 
van, hogy egészséges tiszta, kellemes otthona 
legyen. A bányászok családi háza két tágas szo
bából, konyhából, éléskamrából és mellékhelyé 
gekböl áll. Tornác/.a, mely minden háznál keletre 
néz, nem széles ugyan, de elegendő arra, hogy 
az egész család ott üdvözölje a felkelő napot, 
fürődjék annak sugaraiban és a jő hegyi levegő
ben. Minden szobán két nagy ablak van melyek 
kettős szárnyaival nem csak süllőssé, hanem ba
rátságossá is teszik azt.

A házak mind ugy anazon terv szerint készül
nek. A bányakapitányság állapította meg: mily

családi lakásokra van szükség, ö készítette a tervet 
' és attól eltérni nem szabad. És ez nagyon helyes. 

A tudatlan nem tudja a maga javát és gyakran 
I csekélység mialt feláldozza a nagyobb hasznot. 
(A szegény ember többnyire maga barkácsolja 
| házát és csak úgy gondolomra méregeti hozzá a 
Iákat- Ilyenkor aztán nem ritkán megesik vele, 
mint a kontár szabóval ki gondolomra addig szab
dalta a köpönyegnek való posztót, inig utoljára 
gyermek sapka került ki belőle. A fa nem olyan, 
mint a vas A kovács, ha rövid a vas, ráüt és 
meg van a kellő hosszúság, az áca asztalos két
szer háromszor mér, mig egyszer vág.

A házak kívül, belől fehérre vannak meszelve, 
s amint megsérül a vakolat, azonnal kijavítják. 
Ha szombaton délután vagv ünnep előtti napon 

I végig megyünk a lejtős utczán, az egész telepen 
sürgést— lorgást, súrolást, szapulás*. meszelést, 
tisztogatást, gyermekek fürdőzését látjuk.

A bányásznak ez a kedves kis fészek egye
düli öröme, ez vidítja fő! kedélyét, ez nyújt 
kárpótlást azon fáradságos és életét gyakran 
koczkásztaló munkáért, melyet a föld gyomrában 
végez. Midőn a bányász felváltva este indul éjjeli 
munkájához gyermekei összetett kezekkel iméd- 
kozna! apjuK életéért. A bányász kevés időt tölt
het a ovilágitotta földön de ha e rövid időt 
családja i- rében töltheti, boldog. Az asszonyok 
gondo kodm.k is róla, a kis olthoiTtiszta, egész 
séges, barátságos és vonzó legyen.

Aa óvoda valamely központon van és ren
desen munkaházsal van összekapejolva. Ebben 
az iskolát bevég/etl leányok szalma , gyékény-, 
sás , papiros-, finomabb vesszőmunkákat, virág- 
készitést stb. tanulnak. Nagy Hányán, a báuyászok 
óvójában efféle csikkekre Svájcból fesznek meg

rendeléseket és oda szállítják azokat, mi azt tanú
sítja, hogy finom czikkeik a legkényesecb köve 
(élményeknek is megfelelnek. A svájezi kereskedő 
pedig, mint odavaló készítményt Franczitországban 
linzza forgalomba. Így kerülnek a bányász család 
leányainak pipere munkái a viágváros gazdag 
kirakatába s onnét a gazdag delnők termeibe.

Ezen óvodát és munkailázát a „Nagy-bányai 
nő-egyesület« tartja fenn A munkaház vezetője 
<*gy derék, müveit, éltes asszonyság. Hogy hol 
teltek szert oly kitűnő erőre, nern tudom, de 
annyi bizonyos, hogy nagy szerenosét csinált 
vele az egyesület. Legjövedelmezőbb czikk a vi 
rágkészités, melyhez az anyagot részint gyárakból 
kspják, részint maguk készítik A művirág mind
inkább nagyobb lendületet nyert ; mert a virág 
nélkülözhetetlen kelléke lett örömünknek éppen 
úgy. mint fájdalmunknak. A mintául használt 
élő virágokat as óvoda mellett elterülő városi 
miikertészet szolgáltntjea ; a mezei virágok pedigf 
melyek szintén keresettek- a hegy lejtői- és völ* 
gyeiből kerülnek.

A nő-egyesület azon elvet követi : adjatok 
munkát a népnek- nyissatok forrásokat a kenyér
keresetre. akkor erkölcsileg nevelitek őket.

Hogy mikor fejlődik oda Muraköz hegyidóke. 
nehéz volna megmondani.De én bízom ; mert az 
iskola megkezdette úttörő munkáját. Az uj nem
zedék megjogja érteni, hogy az embernek leg
nagyobb kincse a jó egészség ennek pedig legelső 
feltétele: a tiszta/tágas, világos, egészséges jó 
lakás; meg fogja érteni azon közmondás igazsá
gát : segits*»raagadon az Isten is* úgy segít !

S n tn u  J ó z se f.



— (Sárközi Csáktornyái jeles magyar 
zenekara e hó 12 én — vasárnap — este a 
„Hatytyu*-vendéglŐben liangversenyt ren
dez A zenekar tagjai kérik e helyen
a t. közönség szives pártfogását. Mi ia 
ajánljuk derék zenészeinket a t. közönség 
jóakaratába.

><£lsó Jenával takarékpénztár« XX-ik 
évi (1892.' üzletének kimutatása ésméilege 
küldetett be hozzánk Tartalma : Megh vás 
közgyűlésre, mely f. évi márczius 15-ikén 
tartatik* m eg ; részvényesek névsora, a 
közgyűlés napirendje ; az igazgatóság és 
felügyelő bizottság jelentése ; üzlet forgalmi 
kim utatás; veszteség-és nyeremény számla 
egyenlege 58046 frt 97 kr , mérleg számla 
egyenlege 748339 frt 48 kr. Az évi nye 
remény 13206 fit 95. Az egyesület 400 
frtot irányozott elő jótékonyezélra. A takarék* 
pénztáraién állanak * Fuss Nándor vezér 
igazgató, Nagy József aligazgató, Matya 
sovczky Vincze pénztárnok, Csukits főköny
velő, Nagy~ Sándor köiyve'ő.

£ Csáktornyái járásban 183 czigány Íra
tott össze. A katonaköteles ujjonczok száma 
ugyanebben a járásban 825. ily kevés 
számú ujjoncz — mint értesítenek ben
nünket — még soha sem volt a csáktor 
nyai járásban.

— £  gá lákon  székelő Alsó-Muraközi 
Takarékpénztár XlX ik évi (1892 ) üzlet 
forgalmi és mérleg-kimutatá-ából látjuk 
hogy a vagyon és teher egyenlege 249 i 80 
frt 30 kr Évi nyeremény 8316 f t 94 kr. 
Az intézet élén Bánelly Sándor elnök, VeFy \ 
Ferencz pénztárnok és Verly Ernő könyvelő 
állanak, A rendes közgyűlés t. évi febr. 
19ikén tártaik

nál ; egy részvényre 17 frt osztalék jutott. 
A társaság igazgatójává és elnökévé Eitner 
Sándor, alelnökévé Takács Alajos, pénz
tárosává pedig Német Lajos választatott 
meg. — A k e s z t h e l y i  e r d ő b i r 
t o k  o s s á g tisztikara újra megalakult. 
E>nökévé Hencz Antal, pénztárosává Opelt 
Károly, jegyzőjévé Pöltzl Pál, erdőmeshrré 
Mikolacsek Venczel, nyug. erdész lett meg 
választva.

— gaza i hírek. S z é c h e n y i  István 
gróf emlékezetére az ünnepi lakomát e hó 
5-én tartotta a nemzeti kaszinó, mely alka
lommal ‘gr Zichy Géza tartotta az ünnepi 
szónklatot -• E l ő k e l ő  m a g y a r  
hölgyek mozgalmat indítottak azon okból, 
hogy a b u d a i  o r s z á g o s  h o n v é d  
e m l é k e t  leleplezése alkalmával a magyar 
hölgyek adakozásából művészeti értékű 
bronz babérkoszo. uval diszitsék fel — 
Az "országgyűlés két háza R a k o  v s zk y 
István orsz. képviselőt jelölte első helyen 
az állami ezámvevó'széki állásra- — K a c z -  
v i m z k y  Viktor, a jászóvár! premontrei 

kanonokrend, főpapja e hó 5 én élte 76. 
évében elhunyt. — Azon tintartót, melyet 
az 1849. évi f ü g g e t l e n s é g i  n y i l a t  
k o z a t  aláírásakor használtatott, most a 
biharmegyei régészeti múzeumnak ajándé
kozta a debreczeni phbánia — M a g á n 
h i v a t a l n o k o k  országos nyugdíj.egye
sülete van alakulóban a fővárosban, mely 
kiterjedne az egé<z országra* — A D u n a ;  
Pozsonynál rohamosan nő; már meg i s 1 
alakult az árvíz bizottság — A m a g y a r  
f é g y v e r g y á r b a n  a múlt héten 1500 
munkás beszüntette a munkát s ad íig nem 
hajlandók munkába állani, mig az igazga
tóság kívánságukat nem teljesiti

(glcseiilt legyező E hó 1 éna„H atlyuu 
szálló dísztermében tartott korcsolyabálon 
két legyező gazdát cseréli Az egyik Ková- 
csics ruhatárosnál van, hol is a másik 
ellenében beváltható- Kéretik tehát a t. vesz
tes és megtaláló, szíveskedjék ott jelent
kezni Ugyanez alkalommal egy kis széles 
szegélyű, »Emma« névvel hímzett batiszt • 
zsebkendő veszett el. Kéretik eselleg ugyan 
ott kézbesíteni.

je g y e i hitek Megyénk 1892-ben külön 
féle czimen összesen 2,715.110 írt adót 
fizetett — A megyei á r v a s z é k ki
mutatása szerint az előbbi évben gyámság 
alatt volt 27.616 egyén, gyám és gondnok 
volt 13,823. Az árvaszék 33,317 dibot in
tézett el, hátralék 657 darab A gyámpénz- 
tálban volt összesen 1,032,759 frt érték s 
kiadatott 890,413 frt. Ebből magán
feleknél kölcsön 802,841 frt. — K e s z t 
h e l y  városa Vaszary Kolos herczegpri* 
mást, bibornoki kinevezése alkalmával Dunst 
Ferencz apátplébános vezetése alatt kül- 
düttségileg fogja üdvözölni — A z a l a  
e g e r s z e g i  ipartestükéinek tagja volt a 
múlt évben 374 mester. Tanuló volt 160, 
segéd 150. Bevétele 719 frt. kiadása 717 
írt ; vagyon 1360 írt- — C s c s z n á k  
Lajos, cs és kir. sorhajóhadnagy s polai 
tengerészeti akadémiai fanár élte 32. évé 
ben Polában, -  M á r t o n  Miksa kővágó 
eőrsi rabbi neje pedig e hó 2 án elhunyt. 
~  N o v á k Mihály, andrás hidai tanító 
megesküdött Z Egersze8«n II a j  g a t  ó 
Hermin kisasszonynyal. — Ur. J á m b o r  
Márton ügyvédirodát nyitott Egerszegen 
~  A h é v í z i  gyóyyfitrdőt Bozzay Pál 
vendéglős vette ki haszonbérbe. A 
k e s z t h e l y i  t a k a r é k p é n z t á r  
több szép telket vásárolt a Balaton part
ján villák építése czéljából. — A s ü- 
m e g  h i t a k a r é k p é n z t á r  forgalma 
1892, évben nagyobb volt egy millió forint—

Irodalom
(Az alanl közölt müvek kaphatók Fbchel Fülöp 

könvkerenkedésóben CsáklsriiyAn.)

-  A  hfagy a j gcwusz 4 újabb száma 
küldetett be hozzánk. A karácson ' szám 
a jubiláns Falk Miksa méltatása kezdi | 
köz'eményeinek sorozatát. Ezt k <v. Bőr j 
tön levelek (Falk Miksától), Aran^ .azá i t 
(Munkácsi Kálmántól), A kis Jézus küldötte 
(dr. Spinérától), Karácsony az aszhJtou; 
(költemény Bánfi Zsigmondiul), Japán na* 
gyed (dr. Gáspár Ferencztől), Ágnes (regény 
Várady Antaltól), sat sat. költemény, apró 
síg. E számot 20 gyönyörű kivitelű illust- 
ráczió és a Nővérek czimtt mümelléklet 
díszíti. A folyó évi első számban Vad- 
nay Károly élet s jelempjza van ismertetve' 
s ugyanaz Rendületlen czim alatt a szabad- 
ságharcz után időkből közöl egy érdekes 
epizódot Továbbá Tardy Pista felesége 
(elbeszélés Vértecsy Arnold tói), Arany szarka 
(Abonyi Árpádtól), Az udvari konyhában 
(konyhászati czikk Klaussmann Oszkártól), 
Album lapok, Szabolcska és Palágyi lendü
letes költeménye, Párizsi levelek sat. apróság 
teszi érdekessé e kitűnő illusztrált lapot. 
A számos, főleg időszerű és alkalmi illuszt 
ráczión ki v ül figyelemre méltó kép az 
Estélvre c imü (Marx festménye után) 
melyhez mümellékletképpen van e számhoz 
csatolva. A legújabb 2 számról jövőre. A 
Magyar Géniuszt szerkesztik : Hevesi Iózsef 
és Karczag Vilmos* Megjelenik minden 
vasárnap. Ára fé'évre 5 frt — kr. Melegen 
ajánljuk !

— Ajándék a giitm ekikaek. Az én Uj- i 
Ságomról Pósa bácsinak a kedves gyermek 
lapjáról van szó, mely ismét szép .meglep©•, 
télben részesítette az ő apró olvasóit. — I 
Ez a mnglepetés egy igen szép és gazdag

tartalmú naptár, melyei Pósa bácsi azer- 
kesztett és Az én Újságomnak minden 
előfizetője ingyen kap. Tartalmi* pedig ei 

i a kedves könyv cske egéz halmaz kis mesét, 
verset Bársonytól, Sebőktől, Béla Henriktől, 
Tábori Póbeittól Pósa Lajostól, Hetyey 
Gábortól stb , továbbá sok-sok hasznos tu d 
nivalót. Az idei naptár is bemutatja Az én 
Újságom munkatársainak egy részét és pedig 
ezúttal tizennégyet. Ha ezekhez hozzá vesszük 
a múlt évben bemutatott munkatársakat, 
úgy arra az eredményre jutunk, hogy Az 
én Újságomba a legkitűnőbb magyar irók 
imák. De ilyen is aztán ez a kis újság. 
Szeretettel várják azt a gyermekek, m int 
az ő legkedvesebb barátjukat, játszótársukat. 
A naptárnak mulattató Jórészét képezi a 
rejtvény-pályázat — a kiadóhivatal 10 
hasznos és értékes nyereménytárgyat tűzött 
ki a megfejtők jutalmául. Az én Újságom 
előfizetési ára negyedévre 1 frt félévre 2 

! frt. Minden előfizető az ismertetett kis n ap « 
tárt ingyen kapja. Előfizetési pénzek kül
dendők i Az én Újságom kiadóhivatalába 
Budapest, Andrássy ut 10

C S A R N O K .

Rágondolok.
Kigondolok a rég elmúlt időkre 
b andalogva feltekintek az égre, 
Megnézem azt a ragyogó csillagot,
Aztán némán szomorúan 
Bánatosan hallgatok

Az a csillag bús emlék lett énnekem,
A mióta elhagyott a kedvesem.
Az a csillag sokat tudna mondani: 
Sokszor látta könnyeimet 
Dús záporként hullani.

•
Sokszor látta holdvilágos éjjelen,
Hogy ölembe oda ült a hütelen.
El el néztük a ragyogó szép ege t:
Hej akkor még nem tudtam, hogy 
Ő csak csupán hiteget.

Megy az idő, rohan, mint a gondolat, 
Felejti az ember a rég mu/fakat. 
Elfelejtett ő is engem jól tudom,
Hej de én őt elíelejtni 
Soha többé nem tudom.

Azt mondják, hogy boldogság a szerelem. 
Kínszenvedést, nem mást adott énnekem 
Kínszenvedést s örök tartós bánato t:
S egy szomorú bús emlékű 
Ragyogó szép csillagot.

N eu flied ler Je n ő .

T é l i  d a l .

Elhagyá a lepke 
A kertet é s’ rétet ;
Elhagyá az erdőt 
A vig madár ének.

Elhagyá a szellő 
A hegyet és völgyet;
A meleg napfény is 
Elhagyá a földet.

Minden elhagyja a 
Téli természetet;
Csak reménye nem, hogy 
Lesz még m«yd kikelet.

V&rossy Mfh&ly.
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S uradnikom moči j« »vaki dan 
fOToriti med 11 i 12 mrom. — 
St* poiiljke tičuče se sadržaja no* 
▼inak, naj se poliljaja na ime 
■ M rgfte l Jožefa urednika ?■ 

Čakovec.

ZsdatelJstTO :
ffnjliara Fischel Filipova kam se 

peedplata i obsnane poliljaja.

P r c d p la t n a  v e n a  f e :

Na celo leto . . . 4 frt 
Na pol leta . . .  2 frt 
Na četvert leta . . 1 frt

Pojedini broji koitaja 10 kr.

Obratne se polef pogodbe i fai 
raCnnaju.

M  h o r v á t ik o r  i i m a g j  a r a k o m  j  e * i k  n i z la z e é i  d r u š t v e n i  z n a n s t v e n i  i p o v u c lj iv f  l i s t  z a  p n k . Y
_________  ^ I z l a z l  ©Tralcl^ti3©d.©n je d e u lc ra t  I to :  ttu. s v a k u  nedLelju..

Službeni glasnik: ..Medjimurskoga podpomagajučega činovničkoga druftva C ..Čnkovečke Ipar kasne", „Medjiinurske sparkasse'4. i t. d.
1

Gospodarstvo.

Suhi  i s t a r i  kruh.

Suhoga i Jstaroga kruha morei ofri -  
kali tak da céli híjeb ili falat staviš vu 
plehnatu skatulju, ili vu stekleou ili zem- 
Ijenu posudu, dobro pokritu, pak to po
staviš vu kipufiu vodu. Za kratko vreme 
bode ov kruh lakov kak da je istom 
iipeóen.

Saliter pri solenju mesa.

Salitra pri solenju mesa rabe zato» 
da meso čuvaju, koliko je moguče čerlenu 
farbu, pri nekoji gospodari preveč salitre 
meso, ali to nije dobro, ar vu najvekáoj 
koli koči deluje saliter vu želodca k akti gift. 
Na cent mesa dosta je 4 lota salitra, da 
hude meso čerleno i zdravo.

Deset regulah kak se moraju krave dojiti
Poleg hrane, bratanja i plemena mar 

eta znamenito je i to, na koji se način 
ma dojiti krava. Evo glavnih regulah :

1. Kravu je treba kaj hitreše dojiti, 
ar o bitrom ili žurnom dojenju zavisi mast 
odjeka, kak takaj i vnožina

2. Krava se ima do kraja podojiti, ar 
je zadnje mljeko najmastneše, a zvun toga 
moglo bi se od preostalog ml jeka vu2gati 
vime, dapače moglo bi i piesušiti.

3 Vrčme, gda se ima dojiti, nek se 
točno obdržava.

4. Krave se moraju dojiti na križ, 
tojest, da se vu isto vrčme doji jeden prvi 
i jeden zadnji cecek ; na taj način se vime 
pravilno niše, ter dobiš više mljeka.

5. Krave nije dobro dojiti s ma- 
Sinom.

6 Samo lőni mlekari doje kravu tak 
da stišču cecka izmed palca i kažiprsta 
Ov način nevalja, ar ni samo, kaj se tim 
dojenje zateže, nego se i marše muči. Naj
boljše je da se cecek vzeme vu ruku do 
pod vime , odpiranjem i stiskavanjem ruke 
odpira se i zapira glavna mišica vu vi
menu, ter onda mljeko iztiče, nezrokujuč 
nikakve boli.

7. S kravami, osobito mladimi, ko‘e 
se nedadu dojiti, potrebno je Ijepo bara- 
tali. Vikanje i špotauje nepomaže, nego 
škodi.

8. Ako hočeš, da ti se mljeko ne* 
pokvari, potrebno je imati navčk čistu po 
sudu, vu koju dojiš mljeko

9. O gospodarstvenih odnošajih zavisi 
hočeš li dojiti dva ili tri put na dan Kad 
se tri put doji, dobije se više mljeka, ali 
to gustokrat školi zdravju dojnici kravi.

10 Za vrčme, dok se krave doje, 
mora biti mir vu š*ali.

Z 1 o e i n i t e 1 j.
m.

Gost je veselo vlezel vu postelju, pod 
glavu del je peneze i kaputa, a onda se 
pomolil Bogu, rekel je domačini „lehku 
noča i legel je, da spava. — Stara po
spravila je posudje i pomolila se, odišla 
je zdihavajuč i kašljuč, da se namesti jvu 
svoje letališče.

Tarandek omahnul je iz biže vun i 
bodal je dugó i dugo kakti pijan. — Vuni 
je bila temna noč a zičzde su se izkr<le 
na nebu — Vu selu je vse spalo kak 
zaklano. — Povsud mrtva tišina. — Samo 
vu Tarandekovoj duši nije bilo mira ; 
njega su obletale strašne misli, sam vrag 
ga je skušaval.

„ Bedak — šeptalo mu je vu vuho — 
ov Hunjadi se iz tebe norca dela, gda ti 
je peneze hotel Senkati. — Sam si more 
vzeti, kaj hočeš — Od česa su ti ruke ? 
N »i ili vuže (štrik) vse more hitro napra
viti. — Mrtvo tčlo buš več nekam strpal
— Im je to putnik. — Došel je po noči. 

gdo ga je videl, g lo bude pital za njega ?
— Novci budu tvoiij kaj budeš hotel, vse 
budeš znjimi opravil, pak budeš s prija - 
tel j i si omastil mustače i dobro okvasil 
griče. — Ženu bul obiékel vu barhent, a 
staroj buš kupil ljepi kožuh. — Dčca budu 
i vsaki dan bodala vu čizmicah. . . .  A ti 
pak buš céli gospodin.*



Dve vure bludil je Tarandek okolo 
hiže. — Zavluči: — Boji se težkog grčha, 
ali mu glas šepče, kada včini vnogo ma
lih gréhov, da je to kak jeden veliki. — 
Zagreši jedeupot, pak onda budi opet 
dober čovčk-

Odlučil se i povrnul vu hižu.

Trgovec je još ne spal. Zéval je, pre* 
tezal se i obračal se je na postelji, ali 
zaspati nije mogel . . . Stara je za- 
kašljala. . .

— Ej teca ! zazove trgovec.
— Kaj je ?
— Včera ste vu peči preveč naložili 

kaj ne ?
— Naložili . . . pekli smo kruh. — 

Kaj jako grije ?
— No toplina ne^kodi, ali od dugoga 

putovanja nemrem spati, a morti je i 
toplina kriva.

Kaj prijatelj, zapitala je stara — nebi 
li hoteli na moje mesto leči ? Ovdi je 
sgodneše ••• Ja sam i onak stara, ja hudem 
više vručine podnesla.

I vzel je trgovec kaputa s kapelarom, 
docaplal je do staričine postelje, a ona je 
odiflla na njegovu postelju. — A onda 
obedva vtrudjeni zaspali su.

O pol noči skripnula su vrata — 
Tarandek je blčd kak krpa, drhče • Po- 
postal vu hiži i nekaj išče. — Išče vu 
kutu-- hče •• nazadnje napipa Tarandek 
drži vu ruki sekiru. — Ide do vrata •• T a 
randek, očuti nekaj mu govori vu duši — 
još koračaj i budel u b o jic a T a ra n d e k  
stane •• Zmislil se iz žene i déca— kak mi 
budeju vu o:i pogledali? Zisramuval se 
je--- hotel je, da se nazad povrne, a nekaj 
mu opet šep ta : „Ej, kaj si takva baba! 
Hvaliti se znaš, ali kad dojde do česa, 
neiraaš ni malo srca. — Ti si baba, a ne 
čovčk!tt Tarandek je pošel opet k vra- 
tam. Odlučeno. — Vu biži nemreš nikaj 
razpoznati, — Nigdo se negiblje — Cuješ 
samo, kak spavaju — Tarandek se po 
tiho krade k postelji. — Napipal je čo 
véka ••* Tarandek pamet vu glavu • -! ali

II.
v
S v a b s k a  r a v n o d  us u o s t .

Pripoveda se o pokojnom kralju \Vtir- 
tenberikom Karolu, da je bil osobito ljube- 
zan človek i da je sa svojim ivabskim pu 
kom čisto onak kak se veli „po domači* 
občil, a oe kak to se drugač navadno sa 
svojim kraljem obči. Svabski puk je ravno- 
dušan (gemUtlicb) pak isto tak je bil i nji
hov kralj Karol, za kojega dapače pove- 
daju, da je u svojoj državi i više seljakah 
lično poznal te sastavsi se šnjimi na vulici, 
nje nagovoril i o gospodarstva se spomiual; 
radi toga je bil od svojih Švabov Wtlrteo- 
beržauov obo/avan, te se i danas o njem 
više takovih ravnodušnih pripovedkah pri
poveda.

Jednoč je k* alj nékoj maloj izložbi 
prlsustvoval, na kojoj je med ostulemi i 
jedna ogromno velika svinja bila izložena.On 
se opita čija je to svinja i odmah se javi 
jedan iz gornje švabske, ne daleko od Fried- 
richshafena selski školnik, koj mn izjavi, da 
doma ima jednn još vekšu prašiča, ali ja 
*adi prevelikih troškovah, kak i radi preve
like tnstoče nije ufal sim ua izložbu tirati, 
jer bi mu uz put bila mogla poginuti, pak ju 
je zato doma ostavil.

zločesti duh šepče: „Nedaj se. . . Pokaži, 
da nisi kukavica. — Budeš bogataš, svét 
ti bude jalen i klanjal ti se bude.“ — 
Tarandek nije mogel duže zdržati : vzel je 
sekiru vu obodve ruke i zamahnul je kaj 
je mogel — Cul je, da je pod njim ne 
kaj zaslivkalo, z javkalo i vumuknulo. — 
Sekira zapala vu nekaj mehkoga i ostala 
ondi. — Vruča krv briznula mu vu lice. 
Tarandek za to nije maral. — On išče 
p meze . . . i če . . . pipa. Grozen, strašen 
je to posel. — Nije napipal sukneno opra 
vu, niti kaputa, nego žensku opravu. -  
Kaj je to ? Nije moguče ! To nemore biti. 
— Naglo je zaručal strahotnim glasom, 
tak strašno, da si ga mogel na drugi 
kraj sela čuti. Trgovec je skopil i polusnen 
pital :

— Kaj se je pripetilo?
Nigdo neodgovarja.
Trgovec je skočil nažgal svčču i do

letel je vu bižu.
Imel je i kaj videti.
Na postelji je ležala Stariči mrtva 

ražsi čenom glavom ; pred njom stoji Ta
randek bléd kak smrt, ruke drži vkriž 
ober glave, oči je izbuljil i vusta odprl. — 
I nit se mekuul, kak da bi okamenil. — 
Bilo ga je i grozno videti.

Trgovec je vušel iz hiže, ter po el 
lupati n i  obloke i ljudi zvati. Prebudili 
su birova. Sdrčali su se ljudi, stari i mladi, 
i vse grne vu bižu Vidiju : Tarandek stoji 
nepre^tance na ist >m méítu. Kuk ; - 1 gla 
vom oči vu kamen, vusta j  .o a — 
Mu i su zalamili rukam nad ' ^  euim 
zločinom, nego Tarandek samo stoj*, niti, 
d i bi ruku génül, ni okom megnul, niti 
s vustmi ganul — Stoji kakti prikovan 
kak da je sam mrtev. — 1 istal je tak 
dugo, dok ga nisu odpeljali, okovali i vu 
temuicu (rešt) strpal i 

*♦ *
Po trih duevib, oproatiU sa s roditelj 

i povrnula se Tarandekova žeoa dimo. — 
Malo detece nosila je na ruki a stareše 
vodila za ruku. — DoSla )e dimo i hotela 
je nuter. — Nu kaj je to? Vrata su

Kralj želeči i ovo ogromno živinče videti, 
obeča, da bu na skoro u onoi okolici puto- 
val i onda hoče i školnika pohoditi, da mu 
to omaSno živinče pokaže.

Nije dugo vremena pro.šlo i eto ti 
kralja pri školniku za željum, da mu sada 
oou vekšu svinju p »kaže- Ov pela odmah 

veseljem kralja i njegovu pratnju odzad u 
svinski dvor, te je liepo nešta podaleč od 
koca poreda i moli, da tu mirno stoječ 
ostauu, sam pak otide u kotač i oude ležeču 
svinju nogom drukne z rečmi : „No stara, 
stani se ter zidi van, tvoj premilostivi 
državni (orsački) oteč te hoče videti.*

Med velikim smehom kralja i njegove 
pratnje, dojde zatim , stara* iz koca te 
se svojemu preijubljcnoma orsačkomu otcu 
predstavi.

Človek bi mislil, da je to zločesta do 
sietka, (Witz) *!i ipak n:je, nego je b&̂  
švabska ravnodušnost, i školnik je bil u 
posve dobroj misli, jer tim je on hotel samo 
izraziti, da je kralj ovde najvekši gos 
pon i otac svega u državi, kaj tu stoji

li žive, to jest jeduum riečju, da je sve 
! Djegovo.

Em. Kollay.

zakljenjena i obloki zaprti, a vu céloj hiši 
ni žive duže. — Ide k pajdaiici svoji — 
Pajdaica se obrnula od nje i križa se, — 
ide k drugoj a i ona tak. — Ljudi pre* 
badjaju poleg nje, kak da ju nepoznaju i 
vse neka šeptaju, ali tak, da nika neraz- 
meš. — Ide k plebanušu : „Naj mi po- 
véju, oteč duhovni, kaj se je to dogodilo 
dok mene nije bilo doma j ?u A plebanuš, 
joj je rekel žalostnu novinu. — „Idi vu 
cirkvu, Bog te bude pokrépil !a Išla je 
vsa zvun sebe do oltára, pala je na kolje- 
na i preplakala žuhkemi suzami. — Nije 
žalila krivca Covéka, nit sebe nesrečnicu, 
ar joj je i onak bilo kiatko živeti i odlu- 
čiti se s mužom, da otide vu progonstvo, 
da ga neostavi sama sebi — žal joj je bilo 
siromaške dečice, kaj budu za ves život 
ostala déca proz ljubavi i skrbi. — Im to 
su déca ljudomorca !

Priredil:
§ lád  g u ta c z .

K A J  J E  N O V O G A ?

Dan smrti kraljeviča Rudolfa.

Dae 30. januara minule su četiri Ijeti 
od smrti blagopokojnog kraljeviča nadvojvode 
Rudolfa. Njegovo Veličin3tvo kralj ter 
kraljema vdovica, nadvojvodkinja Štefanija 
uazoOni su bili tim povodom vu jutro tihoj 
svetoj meši vu dvorskoj kapelici svetoga Jo* 
žefa. Počimši od sedme vure vu jutro slu- 
žeae su vu toj kapelici vsake pol vure svete 
meše za pokojnoga. Vu pol osmi vuri došel 
je kralj sam vu kapucinski klošter, gde su 
ga doeekali: Pater gvardijan Piacid i in. 
>pektor goifU Pater H ubirt ter su ga 
sprevodih vu g uft, koj je bil razsvčtlen. 
Njegovo Veličanstvo kleknulo je na po • 
inožnk p el rakom kraljevičevim, ter je 
ostalo klečeč vu molitvi 10 minut. G iboko 
geojeo ostavil je vladar za tem grufta. T e
čajem predpoldneva polotili su na raku Ru
dolfom vénce : njegva vdovica, kraljema 
Štefanija, njegova kčerka, nadvojvodkinja 
Jalžibet* i nadvojvoda Ljudvik Viktor. 
Zvun toga pjloženo je vnogo včneov od ko*

III.

Sveti Chrisostomus.
H vriemc, kad je o Konitantinopolu 

vladal cesar Arkadias, živel je sveti Chri* 
lostomus biskap. Žena Arkadiuševa, cesarica 
Eudoxia bila je hmanjega srdca i gadnog 
jezika ženska. Ona je jednoč biskupa Chri* 
so8tomusa pred svojim mažem tak gadno 
očrnila, dakako krivično ga ogevarajnč, da 
je cesar ves srdit prod svojemi velikani i 
ministri se izrazil, on se mora nad bisknpom 
fantiti. — O vi licumerci svi su mu prav 
dali, dapače oekoji su se odlučili i svojim 
bezbožiim savietom mu u pomoč priskočiti 
te: tak se pred zlobnum cesaricam nepošteno 
prilizavati,

Jedan je rekel ? proteraj ga u pro* 
gnanstvo, za da nikad vite pred tvoje oči 
nedojde. — Drugi mu je savetuval, da mu 
oduzme sva biskupska imanja i dohodke. 
Tretji je predložil, neka dade biskupa u 
tamuicu hititi, iz koje vile živ ueizide van. 
Četvrti opet je rekel : zar ti nisi u svojem 
cesarstvu gospodar i gospon nad življenjem i 
smrtjum ? Zapovedj biskupa vloviti i daj ga 
kakti zločinca pogubiti.

Peti pako, koj je bil prtTedneši i mu- 
dreši od ovih četirih, i komu nije stalo do 
prilizavauja, poslie kratkog razmišlanja prime



trigov cesarske hiše a jeden včnec vu ime 
prajzkoga ccsara Vilima. Kraljevna udova, 
nadvojvodkinja Štefanija, došla je sama vfl 
črnini opravljena, ob pol sedmi vuri na 
večer vu kapucinski klošter ter je vu pratnji 
Patrov Placida i Huberta pohodila cesarski 
gruft. Visoka gospa molila je duie vremena 
pred rakom svoga pokojnoga tovaruša i 
ostalih kotrigov carskoga doma ter se za 
tim povrnula ditno.

Podelenje bareta kardinalom Galimbertiu i 
Vaszáryu.

Prvoga februara ob 11 vurl podelilo je 
Njegovo Veličanstvo vu dvorskoj kapeli no 
voimenovanim kardinalom, pronuncilu Ljude« 
vitu Galimhertiju i primasu magjarskom 
Klaudiju Vaszarju kardinalski baret. Svet- 
čanom ovom činu bili su nazočni vsi mi
nistri. a od magjarskog kormanja ministri 
dr. Wekerle i Grof Tisza, vsi dvorski i or- 
sački dostojanstveniki, visoko svečenstvo, 
papinski ablegati, zastopniki, aristokrati i 
posebni pozvaniki. SvetČanu mešu pontificiral 
je nadbiškup dr. Angerer. Po raeši preiteta 
je papinska alokucija kak takaj i breve o 
imenovanju kardinalab, na kaj je Nj* Veli
čanstvo podelilo klečečim kardinalom pred 
cesarskim tronušem baret, najprvlje papinskom 
internunciju, a za tim primasu. Za dubokim 
naklonom pred kraljom, vzeli su obedva kar* 
dinali baret iz glave, a Galimberti podelil 
je za tim papinski blagoslov, na kaj su se 
raziili. Pol vure za tira prijel je kralj vu 
audienciju obedva kardinale, a ob šesti vuri 
na večer dal je njim vu čast svetčani obed.

Pobegel stáción šef.

Stáción šef ieljezničke postaje vu 
Nyustyi vu Magjarskoj pobegel je, poklám 
kam je proneveril (vkral) 48.000 forinti. 
Redarstvu je pošlo za rukom vloviti ga 1. 
februara vu Jolsvi sa svotom od 34 000 fo 
rinti. Veli se, da mu se mila vu glavi, ar

rieč i reče : „Sa svim tim, kaj su ovi sad 
rekli, moj svetli cesar, nebuš ti nikada k-cilju 
došel, jer sa svim tim nebuš ti Chrisosto* 
musa niti kaštiguval, a uiti se nad njim 
fantil. Kaj bu to ujemu škodilo, ako ga pro- 
teraš n prognanstvo ? Kad on i onak cielu 
semlju za svoju domovinn drži. Dakle kam 
ga goder prognaš, svigde se bu on u svojoj 
domovini čutil. — Ako mu oduzmeš njegova 
imanja i dohodke, stim češ samo siromake 
porobiti, koje on sad u punoj mieri podu- 
pira, jer onda to nebu mogel činiti. — Ako 
ga hitiš u tamnicu, ou bu svoje okove kušu- 
val i Bogu hvalil za muke, koje trpeti mora 
— Ako ga pak na zadnje obsudiS na smrt 
i dadeš pogubiti, tak mu stim samo uebo 
odpreš.w

„Nego ako se ti izbilja nad njim hcčel 
fantiti, tak ga probaj na greh zapeljati. — 
Vzemi sva moguča sredstva u ruke, te ga 
zapelaj na greh. Ov človek ti se pred ni 
čem neboji, jedino pred grehom j n emu ne* 
zavdava strah pogonstvo, niti gubitak vre 
menitog iraetka, niti okovi i vnze, niti muke, 
dapače niti se iste smrti neboji, jedino 
pred grehom drhče kak kriv dečec pred 
šibom.*

„Na greh anda gledi, da ga zapeljaš, i 
ako ti to za rukom izpadne, onda si se nad 
njim fantil “

Em. Kollár.

je faktično zadnje vrčme jako pil. Ipak je 
predau suJn vu Rima-Szombathu.

Otmica.

Iz bačkog Földvara javljaju sledecu 
tragediju jedne familije Tamošnji židovski 
krčmar Adolf Gross imal je ljepu 17 ljet 
staru kčer, vu koju se je bil zaljubil poli- 
cajni stražmešter Irabra Kostič. On ju je i 
zaprosil, ali roditelji nisu hoteli dati devojku 
krščenikn. Kad je Gross 31. januara bil vu 
bogomolji (vu židovski cirkvi), otel je Kostič 
dévojku. Gross je za kratko vréme odkril 
ljubovnike. Bésen i moleč i plačuč predrl je 
vrata, na kaj ga je Kostič svojom sabljom 
prebol, Kostič je predan sudu i vu rešt.

Potres na otoku Zante (Zakynthos).

Iz Athéné telegrafirali su 31. januara : 
Na otoku Zante bil je vu jutro potres, i to 
jaki. Viée h žah je porušeno, a gotovo vse 
ostale postale su za stanovanje nesposobne. 
Dvö su peršone pri tom vmorjene a vnogo- 
brojne su više ili menje ozledjeue. Zaradi 
toga nastal je na otoku veliki strah. Potresi 
se opetuju. — Drugi telegramod 1. februara 
javlja : Vu jutro ob 2 vure opetovai se je 
potres s velikom žestinom, Više hiždi 

'zrušilo se, ali nigdo nije nastradal. I  glasi 
iz ostalih méstah na otoku glase strašno. 
Dva su sela podpuno zrušena. Govor se o 
vnogih mrtvih i ranjenih 100 000 frankov 
prosi se za nevoljnike pomoč.

Vuki vu Erdelju i Srbiji.

Dne 13. januara pošel je jeden muž iz 
Rakovico, selo blizu Bibinja, pred večer vu 

! goru, da poišče svoje ovce. Na pntu napali 
su ga voki i vsega izjeli; Zutra dan našli 
su pastiri oglodauu glavu, jelnu nogu i 
podrapanu opravu. Nenavadna zima dognala 

j je vuke vu Erdelj iz Rusije i Moldajive gde, 
se Ijeti zdržavaju. — Vu polovici meseca 
januara nagrnuio ih je vnogo i vu Srbija, 
gde su izjeli jednu devojku.

Vuki obkolili varaša.

Ruski varaš Tikrin obseli su vuki. Gladna 
zver okružuje varaša vu velikih čoporih, ne 

! redko prodre i vu vulice. Zgrabi inenjšu ži- 
viou, pak i décu. Stanovniki se neufuju i i  
hiže iziti prež orutja. Guverner poslal je 
jeden sereg Soldatov pešcov, jednu kum- 
paniju kozakov i 300 jagarov, da s fondaju 
zvčr i da tek oslobode varaša.

Iz kronike zločinov

putu iz Kič Varde vu Ungvar zmrznul. Za
badava su skuhali céli škaf teha ter ga oja
čili s više litrov ruma i konjaka, — elefánt 
je vse izpil, ali se je ipak zmrzel.

Dvoboj vu Budimpešti.

Ovih dnevov su se vu Budimpešti bila 
dva dvoboja, ziradi polit'čcoga réékauja i 
novinarske polemike, — a na sreču obedva 
prež krvi. Ponajprije su se pobili na pištolje 
dva budimpeHanski ablegati Mezey Mór i 
Horváth Julio na zevsema originalen način, 
Obedva su najrare došli na mesto, ali nije 
den nije strőlal vu odredjeno vréme, na kaj 
su se onda pomirili. — Drugi su dvoboj de
lili dva noviuari, Ábrányi Kornél i Futtaki 
— na sablje. Ábrányi je odmah pri prvom 
tragu vudril F u tta tja  po desnora ramenu 
tak, da se je dvoboj moral prekinuti. 1 ovi 
su se pomirili.

Kratke novosti.

Kardinal prímás Vaszary prikazal je 
papinskom delegatu grofu Delja Porta, koji 
mu je donesel iz Rima dekret o imenovanju 
kardinalom te zuchetto 25 jezer krunah. — 
Vu Cakovskom kotaru ponucali su vu prošlim 
letu 29 jezer i 820 pašu&ov. Ito: konjskog i 
marhinskog pašuša : 19 jezer i 100, svinjskog 
pašuša : 10 jezer 720. Iz toga se 7idi, kak 
je velika trgovina s živinami vu Medjimuriu. 

| — Varaš Beč platil je minuloga Ijeta prek 
48 milijunov forintov porcije (štibre). — 
Armensko-katolički patriarka vu Carigradu, 
Azarian, putuje k papinu jubileumu vu Rim- 
gde bude na ime sultanovo (turski cesar) po, 
leg gratulacije predal papi dragocénu toba
kom, obloženo diamanti, kakti dar. — Vu 
ugljeuu kod Duksa pripetila se je eksplezia 

j podzemnih pliuovah, Do vezda su iznesli 20 
mrtvih i 30 ranjenih. Više od stotine *Ji- 
Uvcev ima još vu rudniku. Verojatno je, da 

I su zaglavili. — Vu Grčkoj lada oštra z m a.
1 Vnogobrojne ladje su nastradale. — Na 
željezuiei Cieveland-Cracinati vu severnoj 
Ameriki dogodila se je 21. januara strahovita 

i  esreča. Brazil se je *nel cug s last cugom,
! koji je vozil ulje. Iz drobljenih p)8udah julje 
!se je prelejalo na obedua cuge i vuigalo. 8 
j peršon je ostalo taki mrtvih, 11 je ranjeno 
na smrt, a 83 težko.

i za kratek čas.
P r i j a t e l j  s t v o .

Doj dragi Marko, napuni mi tvojim 
duhanom moju pipu, a ja budem do ti 
čas pojel pečeuku, da ti se ne, 
prehladi.

Gost: Hej kerčnar, jako smo gladui 
kakve imate jestvine ?

Krčmar ; Gospone, vjutro sam zaklal 
svinju, morem ajih podvoriti zevsem, kaj se 
ia svinje dob«ti more.

Zaboravil. — Jeden pijanec prebudil 
se, ter se sgrabil za čelo: Tužil bum 
krčmara, k 'j me je iz krčme vun bitil, 
akoprem sam bil trézen — samo kad bi sc 
mogel zmisljiti, gdč je to bilo.

— Čuješ Kata, naše šibice su jako 
hude. — Po deset ih moram okresati, dok 
sc jedna vu?ge.

— Cudnovito! Meui se pak vs<ka
vuigč.

— To neverujem ! kak ti to delaš ?
— Ja  ih vužižera na svčči ili na 

lampi.
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