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Szerit észt övei értekezni lehet min
dennap 11 és 12 óra között — 
A lap szellemi részére vonatkozó 
minden közlemény H a r g i t a i  

J ó z s e f  szerkesztő nevére 
küldendő.

K iad óhivata l:
MURAKÖZ

Fisehel Fülöp könyvhét eskedése. 
Ide küldendők az előfizetési dijak 

nyiltterek és hirdetések.

H irdetések jutányosán  szá m ítta tn a k .

MA6YAR és BŐRŰT NYELVEN MEGJELENŐ TÁRSADALMI, ISMERETTERJESZTŐ és SZÉPIRODALMI HETILAP.
M o ^ J c le i i ik  h e t e n  k i itt e g j a z e r ;  v a s á r n a p .

A »Muraközi tiszti önsegélyző szövetkezet«, a »Csáktornyái takarékpénztár«, a »Muraközi 
takarékpénztár« sat. hivatalos közlönye.

Előfizetted árak:
Egész évre . . . .  4 frt 
Fél évre . . . . 2 frt 
Negyed évre . . .  1 frt 

Egyes szám 10 kr. *•

Hirdetések még elfogadtatnaks 
Budapestéit Goldbergar A. V. te 
Eckzteiii- B. hirá. iíod. Bécsbeni 
Sehalnk H., Dpkes M., Qppelik A.f 
Dinbe 0. L'.- és tárainál ép HarndL

*sBrünbent Stern'if.. • í  ; a

RtjJtKhypjtfitxora 10 kr*

Villamvilágitás.
Időszerűnek és érdekesnek tartjuk, hogy. 

a villamvilágitással, mely már nálunk 
Oáklornyán fait a complit. részletesen fog- 

a közönségnek a vállalkozóval 
gjfeÚMV̂ ggfeödés néhány idevágó pontját 
repurSaukálj uk.

A javában épülő telep berendezéséről 
más alkalommal értekezünk, egyelőre csak 
annyit, hogy az összes gépek és a fürdő
berendezés budapesti első rendű gyárak 
állal szállitatnak é3 e telep a mai kor 
legújabb vívmányai alapján városunk díszére 
fog válni és méltán hirdeti városi tanácsunk
nak a haladás iránti fogékonyságát.

A soha el nem maradható gáncsoskodás 
az elektromos világítás ellen íő érvül ennek 
veszélyességét hozza fel. Idézzük a jelen 
kor legh resebb electrotechnikusai egy kének 
R i e d 1 e r berlini polytechn kumi tanár 
szavail:

»Az eddigi tapasztalatok szerint egyál-j 
(alán tagadom, hogy az eleetromosság mint 
sokszor emlegetik, oly rendkívülien veszélye- 
volna Az elektromosság a gáznál, petróle
umnál, vagy gőznél csak tán nem veszélye
sebb ? Minden évben kétségtelenül több 
embert éri baleset a bányászaiban, hajózásnál, 
vasútnál stb. vagy ha ezek a példák mrg 
nem felelnének lóvonalok, kocsik, vadásza 
tok, lóversenyek, katonai [hadgyakorlatok, 
fürdés stbnél, mint számos műszaki üzem 
ben«.

Az elektromosság bármely más műszaki 
üzemnél nem veszélyesebb Jelenleg csak 
abban az elsőbbségben részesül, hogy az 
általa okozott, feltétlenül ügyetlen kezelésből 
eredő jelentéktelen balesetekről is, mert 
u donság jellegével bírnak, a világ összes 
újságai hirt mondanak Gázrobbanás, lovaglás 
okozta balesetek, építésnél előfordul sz e 
rencsétlenségek már általánosan ismeretesek, 
ma az eleetromosságé és a tourisláké az 
elsőség.

A baleketek elhárítására vonatkozó tör 
vények az elektromos telepekre is kiterjednek 
és okszerű ügyes kezeiéi mellett a veszélytől 
annál kevésbbé kell félni, mert — mint 
értesülünk — a magas minisztérium váró 
sunk szerződésének jóváhagyása alkalmával 
a világítási vezeték részére 125 volt feszült
séget állapitolt meg, az elektromos árammal 
bíró vezeték ped g 100 ) volt feszültségig 
csupasz kézzel megfogható! Égiháboru al
kalmával a világítás zavartalanul működik, 
a város minden zeg zugában végigvonuló 
vörösrészsodrony pedig itünő villámhárítója 
az egész városnak,

A villamos áram termelés nem áram 
gyűjtőkből (accumulalorok), hanem directe 
a dynamogépből megy a fővezetékbe, továbbá 
a központi telepen a lő gőzmotoron kivüt 
egy 40 lóerejü tartalék gép é3 kazán is lesz 
és ezek 2 működésben és egy szintén 
tartalékban leendő dynamogéppel lesznek 
kapcsolhatók, tehát üzemzavar előrelátható 
tag nem lesz A központ gépházából egy

csavarelforditással az összes lámpákat áram
mal el lehet látni illetőleg meggyujtani é3 
éjfélkor, illetve reggel szintúgy eloltani.

A magánvilágitásra vonatkozó főbb 
szerzödézi pontok a következők :

27. §. A migánosok lámpái a megren 
delő kívántára az egész éjjeli vagy féléjjeli 
áramkörbe kapcsolandók.

28. § A vállalkozó azon magánlámpák 
számára, melyek árammérővel vannak össze
kapcsolva, 2 órával a közvilágításra megál
lapított időpont előtt és után tartozik áramot 
szolgáltatni. Áram-mérővel nem biró ma- 
gonosok lámpái részére pádig a közvdágitásra 
megállapított időpontban és időpontig 
(délu án napnyugtától — reggeli napkeltéig) 
köteles áramot szolgáltatni.

29. § Azon magánfogyasztók, kik 
napnyugtától — éjfélig vagyis a féléjjeli 
áramkörbe való kapcsolást kívánják, havon
ként e g y  f o r i n t  h e t v e n  k r a j e z á r  
átalányárt, kik egész regge’ig kívánják az 
az áramot, havonként k é t  f o r i n t  átalány- 
árt fizetnek, utólagosan.

Árammérővel kapcsolt lámpák után 
lámpánként és óránként 2Va krajezár dij 
fizetendő havonkénti leszámolás mellett.

30 § Minden magánfél jogosítva van 
áram mérőt saját költségén beszerezni, de 
ha a magánfél kívánja, a vá lalkozó köteles 
árammérőt állítani, melyért évenként 10 
forint alaplijat, tíz lámpáig 2 frt, húsz

i  Juraku" tárcsája
É r d  o !

Sietek hozzád lombos, árnyas, dalos erdő !
Valami úgy von személyedbe, úgy kívánta'jn 

l e ’em zö'd színed pompáját, fenyőid, virágaid 
illatát, árnyékod hűvösségét, madaraid danáit, 
lombod értelmesjsus igásál! — Az emlékek vonzása, 
vágy, kívánás; a gyönyörökre szomjazás, mikre 
Cr-ak a te íor»ásod nyujdrd enyhítést.

Nem, nem felejtettelek el I Az áhítat szivdob 
bánását érzem, ha oszlopos s^entegyházadra gou- 
dolok, melyben mi lió virág tömjénbe/, annak 
fűszeres illattal, ki ivei alá tér vezekelni ; fülembe 
zsong imaszerü susogá'od, vihartól felvert zúgó 
hymnusod.

A hívőt messzire, messzire vez tle az életút. 
Uj vallás hívője leltem, uj imát tanu'tam ; szivem, 
szeretetem, lelkem minden vágya, reménye, bol
dogsága ez uj vallás hívőjévé keresztelt mind a 
sírig. — Nem veheted zokon lombos, árnyas, 
dalos erdő I Az ragadott el tőled, mi hozzád fü /ött; 
mit meg nem magyarázhatni annak, ki nem érezte 
sohasem; mi törzseidre fűzi a folyondárt, ágot 
ágba ölt sátorodban, mi árnyékodban láthatlan 
kézzel himzi tarkára szőnyeged, mi dalt fakaszt 
madaraid ajkán ...

Az út, mi hozzád vezet ezentúl, c«nk zai An
dok ut. Nem is a tied egészen, azoké, kik'ől akkor

Ivettem búcsú*, mikor tőled, kik vágytak utánam, 
kik sírtak utánam.

E z.irándoku'a' nem egyedül járom ; valaki 
lesz velem — uj hívőd, uj ismerősöd. Neve a 

j ’ied, bája szépsége fáidon, virágaidon megoszlott ; 
kinek leikével, szivével egy az enyém; életem, 
czélorn, erőm, munkásságom, gyönyöröm, boldog
ságom — mindenem

...Ha látogatni szegélyedbe térünk, fogadj 
majd szívesen. Úgy, mint mikor piros hajnalon 
harmattól ragyogó pompádat megcsodáltam, vihar
ban síró zokogásod hallgattam, vadaidat ü/.teui, 
patakod futását néztem, s a szürke alkonyóráo 
madiraid d'.lát kilestem — egyedül.

Oh, hogy fogja szeretui virágaidat, az én 
virágaimat, ki minden virágot szeret ! Az én vi
rágaimat...! Mennyire mások azok idegen tájak 
virágainál! Növésük ugyanolyan, levelük, s/.irmuk, 
színük ugyanaz; de van valami rajtuk, valami 
kUjönös pompa, illat. — rövid múlt gyönyöréuek 
pompája, az emlék illata — az én virágomon. 
Én o t t  »udiam meg, hogy milyen virágaim van
nak, ö o t t  fogja megismerni az ő virágait!

C ak akkor legyen jókedved, csak akkor 
légy vig. nagyon vig árnyas, dilos erdő. mikor 
mi látogatunk el hozzád. Na félj, nem rontjuk 
meg harmóniádat ! Ujjongó viszhangot keltünk 
árnyas zugaidban, pajkos susogásod meg nem 
zavarjuk, daiodat dallal köszönjük viszont, hiszen 
úgy értjük, miért vagy vig. miért vagy dalos, 
zengő, pompázó, ékes ftikadásod, tavaszidöd idején.

— — C-ak akkor tárd ki pompádat, szép
ségedet. báajdaf, csak akkor no légy fukar s/.innel, 
illattal*... Ne, ne tedd 1 A pompa, fény a mi

lelkűnkkel idegen. Talán nem is szeretnénk, ha 
volna tarka hang illan papagályod, gránátalmád, 
lótuszod. Kevés legyen a s/ined, több a hangod. 
A hang a lélek formája, színe; s a lélek az ur, 
a Mindenható.

Így fogadj, igy örtt'j ha látogatni szentélyedbe 
térünk lombos, árnyos, dalos erdő 1

Hzombatfai.

Doiült az ófr.
Derült az ég — nincsen felhő — 
Tisztán ragyog fenn a nap — 
Sugárítól a zöld erdő 
Gyönyörű szép árnyat kap.

Elvonulva a világtól —
Az i!y helyet kedvelem,
Itt legalább sajgó szivem 
Dubánatát felejtem.

Elmélázva szemlélgetem —
A hűs patak (odrait 
Elfeledve a múlt árnyát 
Boldog vagyok újra itt.

Ámde haj !... e boldogsági is 
Böpke, tünde álom kép ..
Csak néhány perc« s elenyészik,
Mint vizen a buborék.

F a i kaps K&roly.



könnyebben a spekulatív etetés alkalmává 
hajthatjuk végre Módja a következő :

Valamely erős törzs alá, alája tevén 
egy mézzel telt tányért; a mézre legelőbb 
a legfiatalabbak rohannak rá. Alig öt perez 
múlva tele lesz a tányér méhek kel Most 
felemeljük a kast s kivesszük a tányért és 
méhestől együtt alája tesszük a gyenge 
törzsnek Ezen méhek mézzel lévén meg
rakodva, szívesen fogadtatnak- De tudjuk 
azt, hogy a fiatal állatokat az öregebbek 
általában nem szokták bántani, mintegy 
semmibe sem veszik. Itt is az az eset van, 
mert a tányérnak neki esett és az idegen 
kasba átvitt méhek fiatalok lévén, — azok 
az idegen kas méhei által nem bántatnak.

Van még a kiegyenlítésnek egy má
sik módja is* Az tudniillik, hogy egy szép 
meleg napon, a midőn a méhek a déle 
lőtti órákban, úgy 10 — 12 óra tájban a 
legjobb járásban vannak, — akkor a gyenge 
kast az erőssel kicseréljük s az á’tal azt 
megnépesitjük Mikor t. i. az erős kas kint 
járó gyűjtő méhei terhükkel hazatérnek, a 
régi helyükön a gyengébb kast találván, 
abba mennek bele és annak népéhez c<at 
lakoznak. Minthogy pedg ezek sokkal töb
ben vannak, a gyenge kas általuk megné
pesedik Ellenben a gyenge kas kint áró 
méhei kevesebben lévén, habár azok az ő 
helyükön levő erősebb kashoz csatlakoznak, 
mégis azok az erősebb kas által vesztett 
népséget pótolni nem tudják, — az meg
gyengül. Ezen cserélgetést folytatni lehet 
mindaddig, mig a gyenge törzsek is éppen 
olyan erősek lesznek, mint a többiek. Igaz 
ugyan, hogy ezen kicserélés alkalmával 
megeshetik, hogy a kicserélt kasokba jutott 
idegen méhek az ott talált, s rajok nézve 
idegen anyát körülfogják és megölik. De 
ezen bajtól, miután, az anyátlanságon köny- 
nyü szerrel szerrel segíteni tudunk, — nem 
nagyon félünk.

f) Az anyátlan törzsek meganyásitá^a
(Folytatás).

e) a törzsek kiegyenlítése
Habár az eddig előadottak szerint 

csupa e ős törzsek nevelésére tö ekedtünk : 
mégis akadhatnak töizseink között gyen
gébbek, elmaradottak. Ezeken okvetlenül se
gítenünk s azokat a többiekkel egyenlő 
erősekké kell tenntik A kiegyenlítést lég- í

D a 1.
Nyugat felöl jön egy felhő -  
Fekete...
Jaj Ltenem az eső be 
Kellene!
ügy kellene az e»Ö már 
Mindennek,
Mint a vigasz Bojgó, vérző 
S/ivemnek.

Hűvös szellő kerekedik 
Nyugaton —
Hajtja a port fellegként az 
Utakon,...
Eső helyett por-zépor száll 
Mindenre —
Van-e leány, ki engemet 
Szerelne ?

Eloszlott a sötét felhő 
Tisztára —
Esőt kér a mezők kinyílt 
Virága...
Én Istenem ! Éa Teremtöm I 
Adj esőt I
»Nekem pedig igaz s?ivU 
Szeretőt !■

Farkaša Károly.

A fentebbiekben már elmondottuk,! 
hogy miként lehet az anyátlan törzseken 
kora tavasszal segíteni Akor t. i. másként, ; 
mint tartalék anyával segíteni azért nem 
lehet : mert ha nevezetnénk is a meg 
anyátlanodott méh törzszsel fi fal anyát, 
azzal még nem segítenénk rajta ; mert még 
akkor herék nem lévén, — a fiatal anya 
nem párosodhatnék s nem termékenyUlh tne 
meg, Azonban április ha ában a meganyá 
sitást már tartalék-anya nélkül is végre
hajthatjuk. És pedig kétféleképen ; ugyanis 
vagy kivágunk egy rendes állapotban levő; 
törzs lépéből egy darab ék-alaku lépet, a 
melyben friss peték vannak s azt a szá
mára kivágott helyre az anyátlan törzs lé- 
pére oda illesztve megerősítjük. Az ezen 
lépen levő friss petékből a méhek maguk , 
nevelnek maguknak anyát; s ez által se
gítve van a bajon, mert már majd akadnak 
herék is Jobb természetesen, ha kész anya- 
bö'csőt, melyben már anya áleza, vagy 
legalább pete van, adunk be az anyátlan 
törzsnek, ilyenkor azonban tanácsos, az 
anyaházat kupakkal befedni, mert a méhek, 
ha fiúsítást kapnak, a kész anyaházakat 
ki szokták rágni és uj anyabölcsőt épite 
nek. Vagy pedig segítünk úgy, hogy az 
anyátlan törzset kidoboljuk egy üres kasba. 
Azután ennek a kidobolt anyátlan törzsnek 
helyére beledobolunk egy anyás, teljesen 
rendben levő törzset. Most psdig az anyát 
lan torz et beleQtjilk a Hasítással telt kasba 
A jó anyáju törzs folytatja munkáját uj 
lakhelyén ; üres lépeket kapván, nincs dolga 
a fias !ás ápolásával, sok mézet bori. Az 
anya pedig iparkodik sak petét tojni ; csak
hamar isméi a régi jó erőre jut Mig el

lenben az anyátlan törzs eok .Hasítást kap* 
ván, az abból kikelendő méhek által meg
újul ; s hogy tökéletesen rendbe jöjjön, uj 
anyát is nevel magának.

(Folytatjuk).
D öm ötör L ászló .

K ü l ö n f é l é k .
R en d k ív ü li hangverseny. Mint már lapunk

utóbbi számában jeleztük, J á s z a i  Ma r i ,  
a nemzeti színház nagy tragikája H i I g e r- 
ra a n n L a u r a, a m. kir* operaház éne
kesnője és P o l o n y i  E l e m é r ,  ismert 
nevű zongoraművész — művészi nagy 
körútja alkalmával — f. é. junius hó 8-án 
Csáktornyán is hangversenyeznek. Hogy 
milyen élvezet vár a résztvevő közönségre, 
mutatja a műgonddal összeállított mű^or, 
melyet ide jegyzőnk : f. Ballet réfezlet az 
»Alceste« dalműből Gluck Saint Siténs,-elő
adja Polonyi Elemér. 2. »Jehovah« költe* 
mény irta : K'ss József, szavalja Jászai Mari.
3. a) Ária a 16-ik századból Alessandro- 
Slradella, b) Bölcsődal Mozart, c) »Hagyj 
álmodni szerelemről« szerzé Hubay Jenőt 
énekli Hilgermann »Laura. 4. a) »Etude« 
Paganini-Liszt, b) »Scherzo« Chapin előadj 
Polonyi Elemér 5. »Költemények«, szavalja 
Jászai Mari. 6. a) »Ismered ama hont« 
»Mignon« dalműből Thomas, b) »Ősszel« 
Franz, énekli Hilgermann Laura. 7. a) 
»Berceuse Grieg, b) »Magyar ábránd« 
Polonyi előadja Polonyi Elemér. A nagy- 
érdekű hangversenyre jegyek előjegyezhetők 
és előre válthatók Fischel Fülöp könyvke
reskedésében Csáktornyán.

— g in e v t irs . Ifj Huf József soproni 
törvényszéki jegyzőt 0  Felsége az alsó* 
lendvai kir. járásbírósághoz aljárásbiróvá 
nevezte ki.

— (E ^ g y d s  Pollák Samu, Csáktornyái 
könyvelő e hó 22 én jegyet váltott Dob* 
rokon Freyer Eelka k- a., Freyer Jakab 
kereskedő kedves leányával.

— J;{á ld o zás  Pecsornik Ferencz, Pe* 
csornik lgnácz hlyb-di vendéglős fia e hó 
23 án 33 éves korában hosszas szenvedés 
után elhunyt* Temetése 24-én d. u. ment 
végbe a közönség őszinte részvéte mellett. 
Áldás az elhunyt porain !

— $< u kö :y -fé le  Csáktornyái magyar ze- 
n kar ez idiszerint Horvátországban és 
Boszn ában körúton van. Ma egy hete 
PetUuban játszott a stayer orsz. dalárverse 
nyen Sárközy útjában 87ép sikereket arat.

(Esküvő  llosonberg Gyula, volt Csák
tornyái kereskedő e hó 24-én vezette o l
tárhoz Szombathelyen Tolnai Eszler k. a.

— M * a 7 ei Atrek. Z a l a m e g y é b e n  
az időjárás április vóban száraz volt gya
kori szelekkel s kevés csapadékkal, A 
légnyomás maximuma 756 2 mm. mini
muma 741 6, havi közép hőmérsék -f- 10* C ; 
a csapadék havi összege 6 9 mm A köz
egészségügyi állapot a megye nagyobb 
részében teljesen kedvező volt. Néhol hu- 
rutos betegségek, továbbá roncsoló torok- 
’ob észleltetett. — Bonczv'zsgálat 9, bulla* 
űzetnie 4 esetben volt. — A m e g y e i  
tör vény Ír.'tósági utak 1*92. évi bevételei
nek főösszege 239,666 frt, kiadásai 231,125 
frtot teltek. — A B a l a t o n n v i d é k i  
fillokszera ellen védekező egyesület a földm 
minisztériumtól 80000 Uiparia Sauvaye, 
20 000 Uip Portala és 10,000 J quez



— Jožek ! sinek i lopov moj, odpe- 
lamo se na krestovski otok 1 viknul je 
oteč.

— Za vami japica otidem makar na 
kraj svéta !

Oteč se primeknul sinu, ter mu je 
prifieptnul : — Glavno je: materi niti 
jedne rčči od toga 1 Ni jedne rčči!... jeli si 
razmel.

— Japica kaj ma nepiznate? pital 
je sin suznimi, očmi.

Tiho bum kak grob.
On se je onda vudril vu prša ter 

preobladen čustvom , zagrlil je otca.
Još su se dugo oteč i sin klatarili po 

krčmah, dali su i foringasu da pije, napa
jali poleg iduče, razbijali kupice i Bog si 
ga znaj, kak se je dogodilo, da su je né 
žandari vlovili. — — —

Drugi den, ob sedmi vuri stala je 
mati suznimi očmi pred svojim sinom, 
koji je *pal vu postelji, ter ga budila. On 
se dodu e budil, nego prebudil se nije. Ona 
ga prime za glavu, ter ga zdigue. Sin je 
skočil, ter je jeden čas stal kak prež duše, 
a onda ec opet zrušil vu pcstelju.

— Obriši se s tim mokrim rudnikom 
(obrisačem) ter mi odgovaraj dragec moj.

O a je m m očla ručnikn vu vodu 
ter mu njim otra lice. Sin si je sel vu 
postelji i počel je k sebi dohadjati.

— G de si otca ostavil, ti magarec ?
— Kojega otca ?
— Svojega otca, ti pijanec ! Svojega 

otca ! Ode je ?
— Pak gde bi bil ? Domaj 1
— Kak domaj, kad sam ja i ekala 

célú noč, a njega néga. Govori lopov ! 
Kaj ne, vlovili su ga žandari ? Ako je 
v reštu, moramo ga osloboditi. Ali vi pi
janci, vi ništarije !

— Kak ? Kak nije morti oteč domaj ? 
pital je sin.

— Bože moj ! Pak još pita! Gde ste 
se tak opili 1 Govori ! Gdé ? Jm morti né 
pri zaručnici!

— Pri zaručnici nismo ni bili.
— Anda gde ste bili ?
— Zabludili smo, odgovoril je sin, 

koji se je španciral po liiži i nekaj si pre 
mišljaval. Čudna pripovest! rekel je on

Meni je tak, kak da smo se povračajuč 
skupa vozili. Kam je samo dospel.

— Milostivni bože, kak se more čo- 
vék tak opiti! Rodjeni oteč... a on nežna, 
gde ga je izgubil! zakri'a’a je mati sklo 
pivši ruke. ter je briznula plakati.

— Mamica, vmirite se! Nije oteč 
igla... našli ga budemo véé.

Čekajte, dok se zmislim .. Čini mi se, 
da je na koli ostal. Ja sam izšel iz kol 
ter sam ga zaboravil Foringzg ga je od« 
peljal brž čas k sebi dimo, ar je i foringaš 
bil pijan. Vmirite se, on je vsikak na koli 
Taki budem dopeljal.

Sin je zgiabil kapu, ter je otisei k 
foringašu, koj ih je včera vozil. Jožek se 
nije vkanil, oteč je bil za istinu v koli.

Vtč se je bil prebudil, pak se je ve 
svadil s kočijašom vu dvorišču. Više njih 
vu dvoiiš u stali su okolo njega, ter[su se 
strašno smejali Cule su se ičči; „Hej 
g ospen ítacunar, nejma sumnje, izebrali 
su ljepo spanje." Sin je pristupil plaho 
k otcu.

— Do el sam po vas, japica! Idemo 
dimo, rekel je sin.

Kad je opazil sina, stisnul je oteč šaku 
ter nar je prišeptnul :

Kaj si s menőm napravil, ti hunevut? 
Zakaj si me né prebudil ?

— Ja sam kriv japica ! Bil sam
pijan

— Jeli zna mati ?
— Ona me je sim poslal«, da vas 

poiščem.
— Velim ti, Jožek... niti jadnu reč 

negovori od harienisticalr.
— Znam, japica, znam I Oteč i sin 

oti-li su iz dvorišča.
— Štacunar! Hej štacunar! Treba 

platiti kvartira za spanje ! vikali su kočija i 
za njim.

Peter Veselkovih nije nikaj odgovoril, 
nego je samo poklapljerr idei dalje,

— Ah vi ništarije ! pozdravila ga žena
| Poglednite se samo vu zercalo!... Izgledate, 
kak da su po vami mlatili zob. Sveta 
majka božja! S kim ste zatukli noč? S 
lantovitim sinom? Jeli to igdo jo5 čul ?...

: Evo ti tvoje prošnje 1 Evo ti bogate zaruč 
niče! L;epi ste mi ljudi oteč i s in !.. No

dievojka, je svoja mladu vučerreu tak pri
jateljski i Ijubrzno prijeli, te ju je pelala u 
jiepu zmalttu st-b cu rszniin eri tjem i 
fuksijami na obloku, te izgledoui na Bre- 
zar8ki s piCisti turen, da se je mati posve 
umitem domov povruuli i poslie opetovanog 
iet'ri varaog m rša svoje ostale Perše, na 
jeinem razkrižju, do kam su materi naproti 
došli, svetnula.

Poslic jednodnovnog razstanka, bilo jc 
veselje veliko opetvidjenjs, ali tak veliko, 
mislila si je Peri-evkp, ipak nebi moralo 
biti, da su sc sve četiri kőért podjöiuom 
smej ilc, ter dapače i sam Periš sc je sada 
u svojih starih lietah podjednom posmehoval, 
a bez razlega, i tak jako, da se je njegovo 
periško tielo negda negda znalo stepst', kak 
nerod kad naglo veter spulme.

„Kaj vam je, Vi bedaki svi poprek, da 
se podjednom kesite ?“ — zapita kakti uv- 
redjena. — „Ja mislim, da to ipak nije ni 
kaj smiešnoga, ako človek svoje najmlajše 
diete dade od lr ž 3 daleko, a Bog zna gda 
bu je videl opet, k tomu niti nežna jeli bu 
ostalo dobro u vatašu, gde su navek kaj 
kakve pogibrlji za tikovo ni dnino stvo- 
renje."

Misli, koje je dobra mati pri ovili rie- 
Oih imala, tak su ju obuzele, da se je pri

čela žuhko plakati i potok suzah bi mozbit 
bil c elu okolica poplavil, kak v jutro skoro 
željezuičkoga nasipa, da nije iz zaklona jeduc 
vrbe njeziuo nedužao stvorenje joj na jedan 
krat u naručaj skočilo.

U Zijčuii, u oooj liepoj sob ci sa fuksi
jami na obloku, počela je, pri odhodku ma
tere, žalost u srdcu Suzikinom onak prav 
poMeno rovat'. Špčastoga brezurskoga turna 
je dugo gledala i opl&k i vala, dok joj se je
čiuilo, da joj namiga n  i k sebi zove. Cirkvi 
pak je ona vej pri krstu, dok je još bila 
diete v povojcu, vekiveöuu viernost i po
slušnost obečala. — Oja neiclajuč nikakove 
komedije uiti oklevanji . . . kol »dvor jo bil 
blizu, a u domovinu ju je samo nekaj vleklo, 
čemu sc protiviti nije bila moguča, — — 
ona je morala domov, te tak jc mnogo vrie- 
mem još prije matere, koja je pešce iflla, 
u Brczuru doila / a i dobro je trcfi'a, jer su 
svi od veselja skakali, kad su ju zgledali, a 
mati najbolje, kad jc opet svoju Suziku 
imala. Oi povratka k švelji Zijici za sad 
više nije bilo govora.

Em Kollay.

n/>am li vam taki rekla, da nejdite-pr 
matere devojku prositi? Nagadjala sum ja 
to, nagadjala !

-  No dosta je, prestani! rekel je 
Veselkovič, mesto da bi kaj odgovoril. Oiidi 
rajši vu kuhnju, očisti jednoga haringa, 
deni k tomu zelje s uljem i donesi žga- 
nicu ar me glava strašno boli.

I otiš’a je žena vu kuhnju.

K A J  J E  N O V O G A ?
Srebrne krune.

Kraljevski magjarski minister financijah 
izdal je sljedeču naredbu : „Na osnovu spo» 
razumljenja s ministrom financijah vu rajlis - 
ratu zistupanih krunovinah i zemljah zapo- 
čimaju kraljevske m tgjarske orsačke blagajne 
(kaše) kak i cesarsko kraljevske austrijanske 
orsačke kaše 16. majuša 1893. izdavati na 
;eduu krunu glaseči srebrni penez krunske 
vrčInosti Srebrne krune magjarskog i anstri- 
janskog kova imája sc vu smislu zakona ra
čunati i primati po svojoj nouainalnoj vred
nosti, a kod plačmjah vu austrijskoj viélnosti 
po 50 krajcarov. N'gdo medtuntoga nije 
dužen, da primi srebrnih krunah vu vekš»i 
vrčdnosti od 25 forinti, odnosno vu svoti 
od 50 kruuah kakti platež ; samo orsačke i 
javne kaše dužae su, da srebrne krune pri- 
maju kakti platež vu neograui enoj svoti. 

j Kraljevska magjarska centralna kasa, budirn- 
peštauske i zagiabečke ors čke kasé kik i 
porezni uredi vu Djbreciuu, Os ku, vu 
Fíumi, Gjöru, Kašši, Kološvaru, Sebenu, 
Pužunu i Segelinu priraaju na izmena ostali 
zakoniti peuez za srebruo krune.

Zaruki vu carskoj hifi.

Vést o zarukah nadvojvole Jožefa 
Angustina s princesom Augustom bavarskom 
potvrdjuje se. Bečke uovine javljaju, da su 
zaruki vtč 13, majuši skromno obavljem. 
Mladi zaruönik siu je nadvojvode Jožefi i 
nadvojvodkinje Klotilde, t r je rod jen 9. 
augustuša 1872. Zaiučnica Jaliabeta Marija 
Augusta, roijena je 8. januara 1874. k a U11 
kči Leopolda vojvode bavarskog i piincisc 
Gizelc, rodjene nadvojvodkiu^e susti ijske 
Mladi zaručuik stigel je vu jutr o iz Pcžuna 
vu Beč, i odšel je vu hotelu „k. magj. 
kralju,* ali se je več o poldan preselil vu 
cesarski dvor. Istoga dneva prispeli su vu 
Beč princ Leopold bavarski, nadvojvodkinia 
Klotilda i njeziua kči naivojvodkinja Ma
rija Dorotea.

Dolazek velevojvode he3enskoga vu Beč.

Velevojvoda Ernst Liudevit bosenski 
došcl jc vu Beč. Na banhofa dičekal ga je 
cesar i kralj Ferenc Jožef, za tim nadvoj
vode Karlo Ljudevit, O t», Ferdinaud, Lju
devit Viktor, Ferenc Salvator i Jož f August, 
sborni zipovednik feldcajgmojster baron Šon- 
feld, varafiki zapoveduik, namestnik i do
deljeni mu oficiri, Mladi velevojvoda, imp - 
zantna liönost od 25 ljet, došel jc iz D.až I djanah, gde se je predstavil kralju. Kad jc 
cug stal, izišel je velevojvoda na peron, ter 

: je pofiéi izravno k čaru, s kojim seje srčno 
pozdravil i rukaval. Poklám kara su pred 
stavljeni velevojvodi, nadvijvodc i nazočni 
odličnici, ter čaru pratnji velevojvoiina, 
odpeljal se je visoki gost vu carski dvor, 
gde je bila dalnja predstava dostojanstve- 
nikah To poldan bil jc obiteljski dvorski 
v bed, a na večer svetima predstava 
yu teatru.



Najkrajša pravda za rastavu ženitbe.

Lateranski navučitelj udvarske ob 'eni 
vo szatraurskoj vaimegjiji Štefan Somogyi, 
oženil je pred dvemi Ijeti tamodnju poštarieu 
llonu Kovač. Tovaru î se medtimtoga nisu 
slagali ter je ona izkala iazpitanje ženitbe, 
— ali je ni mogla dočekati. Nazadnje je 
ostavila tovaruša, a 11. majuša naš i su ja 
s prestreljenorn glavom vu postelji. Tak je 
najkrajšim putem dokončala pravda.

Su$a vu Englezkoj.

Londonske novine „Times* piše: „Suša 
zadnjih jedenajst tjednov po vaoj priliki 
bude podpanoma na nikaj spravila vnogo 
englezkih gospodarov.

Jeden terno i šestdeset ambah.

Pe-tanske novine javljaju, da je hižni 
pazitelj Wenkheimova imanja vu občini Kí
gyós, Békés varmegjija, pri zadnjem bu 
dimskom vlečenju va maloj lutriji dobil na 
jedno terno i šestdeset ambah svota od
30.000 forinti. Srečnorau lutriašu več je 
šuma penez pri orsačkoj kaši izplačena.

Šalamonska osuda.

Vu Nju-Orlansu tuien je bil nekoj č>  
vék sudu, da je po noči prevalil vu hžu i 
ptčiuil kradju. On je prevrtal luknju vu 
zidu, prevljekel črez luknju gornji dél téla, 
da more doseči stvari, koje je hotel odnesti. 
N egov branitelj fiškaljuš je dokažuval, da 
okrivljeni nije predrl vu hižu, nego komaj 
jeden dél obtuženikovoga téla. Na proti tomu 
iziekel je sudec sljedeču osudu. Okrivljena 
polovica, namire gornji dél téla, obsudjena 
je na Ijeto dni regta, a nedužnu polovicu 
sluboduo mu je odrezati ili sobom vzeti.

Sedem hižah prepalo.

Meteoroložkomu zavodu vu Bukanštu 
javlja učitelj vu Gaesc*, da je v noči 27. 
priia komad zemlj e od 20 do 25 hektara sa 
sedam hižah vu občini Hulubsci vu Kotaru 
Dan bovicza prepái vu zemlju i to vu glub 
blinu od 40 do 50 metrov. Pokehdob je 
dva di.i pred tim bil silen potres, ostavili su Stanovniki svoje h že tor uigdo od ljudih 
ülje nattradal životum P/epalo je nekaj blaga.

Vu Budimpešti 3. majuša.

Izvttčc o nóvum fertalju financijalnog 
gospodarstva orsaga izkazuje 100 milijunov 
dohodkov i 130 milijunov izdatkov.

Kradja vu palači grofa Flandrijskoga

Prvoga februara počinjeno je vu Bru- 
seliu vu paači grofa Flandrijskoga, brata 
belg jskoga kralja* Dok su grof i grofica bili 
na dv<Tskom plesu, orobljen je po nepozna- 
tih tatovih njihov dvor i vkradjeno odnud 
dragega kamenja vu vrednosti od 1 mili jun. 
Kak vezda iz Amerike javi a:u, pošlo je za 
rukom policiji, da odkrije krivce. Vsi su 
tali vi vijeni. Bilo ih je vu družtvu šest 
Engiiancov, a vodja njim je bil nekako? 
James White. Wlnte je vu Bruselju stanu* 
val vu oštariji „Hot 1 du Nor»lua, a ostali 
vu bližini palače grofa Flandrijskoga \Vh te 
se je vu noči ob 11, vuri riošlujal vu dvor, 
ter je oDdi vkral dragrcčnu škatulju s 
dragulji (s kinči). Dmgoga jutra odputovalo 

je cčlo družtvo preko Ojtenda vu London, 
a iz Londona vu Ameriku, gde su je napo 
kou i vlovik

1 Kardinal Tomaso Zigliari.

Vu Rimu je 10. msjuši ob 2 varali 
po poldan nakon dugotrajnog beteguvanja 
vomrl je 60. ljetu kardinal-biákup vu Fras*; 
catiu 1 prefekt kongregacije študijah Tomaso; 
Zigliara. Z;gliara rodil se je 29. oktobra 
1833. vu Sin Bonifaciu na otoku Korziki, 
počem si ga, akoprem je bil Túliján, računali 
med fraucuzke kardinale. Papa Leon XIII. 
kreiral ga je vu prvom svom kons'storiju 
12. majuöi 1879. kardinalom dijakonora, a 
vu poslednjem konsistoriju ob 16. januara 
1893. kardinalom biškupom vu Frascatiu. 
Pokojni Zigliara bil je kotrig reda Orato- 
rijancov, a poleg Talijana Capecelatra i 
Španjolca Gonzaleza najodličeneši filozof kar
dinalskega sbora. Kakti pristaši aristotelsko 
tomističke Škulj bil je osobito mil papi, a 
osobito nepočudon modernim liberalcem. 
Zigliara je šesti kardinal, ko;i ie vumrl ovoga 
ljeta, a 92. koji je vumrl za Leonovogo pon
tifikata. Vezda ima sveti sbor samo 58 
kotiigov.

Krvavo delo.

Iz Perjamoša vu Magjarekoj javljaju : 
Meštri Karol Fiksmer, Ferenc Heine i Fe 
renc Hirš ostavili v nedelja na večer krčmu 
vu nekaj pripitom stališu. Putem su sc pos- 
vadili. Fiksmer je bežal vu občinska hižu 
po občiuskoga sudea, a ov je grubianski 
Fiksmeru odgovoril, da zakaj ga je tak 
kesno iz sna prebudil. Napokon je išel s 
njim, da napravi na vulici red. Kad su uz- 
pored stopali (išli), iz vadil je najenkrat 
Fiksmpr noži iz žepa ter ga porinul sudeu 
vu trbuh. Na sudčevu viku dobež*li su 
H ioc i H iš  vu pomoč ter su hoteli 
Fiksmera zvezati. Medtimtoga spuknul je 
Fiksmer noži iz sudčevogi trbuha, ter ga je 
pornul Hiršu vu trbuh. Videói to Heine, 
po/uril se je po žandare, koji su bésnog 
Fiksme/a zvezali i odpelali vu rešt. Ubedva 

ranjeni vumtli su još iste noči.

Nadvojvoda Ferenc Ferdinand.

Nadvojvoda Fereuc Ferdinand prispel 
je na svojem putu okolo svétft na ladji „Gi
rica Jalžibeta" 5- majuša na otok Thursdav, 
koji spada pod Australiju. Nadvojvoda je 
najboPeg zdravja ter hude se vozil vezla 
proti australskora kopnu.

Papinski konzistorij.

Iz Rima javljaju, da bude papa po- 
Cetkom meseca juniuša držal konzistorija, vu 
kojem bude predal kardinalom di Pietru, | 
Galimb rtiu, Vaszaryo, Meignanu i Sancn 
kardinalske škrlake. Vjerojatno je takaj, da 
bude papa imenoval tri do Cctiri nove 
kardinale.

Vihri i poplave.

Iz Ohia javlaju, Ja več tjeden dni 
bčsne silne oloje (vihri zdeždji). Na jezeru 
Erie potonula je jedna prevozna ladja i dvé 
barke. Za vezda se zua, da se je vtop lo 12 
ljudih. Na raznih Stranah zemlje porušili su 
se mosti i stanja Vsaki promet je spréöen, 
léke (vode) su nabijale i poplavile silna 
zemlj šča.

Samoubojstvo gospodje.

Iz Trsta jaaljaju 18. majuša J Denes 
po poldan se je vu ovdefinjoj ruskoj kupeli 
nu via Giulia vubila nekakva nepoznata gospa,

' koja je došla vu elegautnoj opravi vu ku-

[pelj, a za tim si vu kadi zavdala nožem 36 
ubodali. Do vezda nije pošlo za rukom kon- 
Statovatii gdo je ova gospa i odkud je.

Nove srbske poštrske marke.

Iz Belgrada pišu, da se budu ovili 
dnevov izdale novo srbske poštanske marke, 
za koje je vič priugotovljen portret mladoga 
kralja vu generalskoj uniformi. Na dovez- 

Idašnjih markah vidi se još déöaéka glava 
Aleksandrova, koja se je zadnjih Ijetah 
jako preobrazila.

Kratke novosti.

Magjarski primas kardinal Vaszary vodi 
od 18. majuša iz Budimpešte veliki broj 
hodočastnikah vu Ki n. Papa ih je 25, ma- 
juša prijel.

Vu rimskoj Campagni i vu Algiru po
javili su se kobilica (skakavci) vu tolikoj 
vuožini, da su vse sétve i trave uništ«le.

Njegovo Veličanstvo podelilo je bečk< m 
družtvo za podporaaganje odpuščenih kažuje- 
nikov kak takaj i za familije prež krivice 
zaprtih iz čistog dohodka 28. drž. dobrot- 
vorne lutrije svotu od 10 000 for.

(Nekaj za kratek 'čas.
O k o l o  n a  o k o l o .

Doktor : „Cini mi se, gospa, tam pri 
peči sedi nekakov čudotvorui doktor; kaj 
ste se več ko j put osvedočili od copreue 
njegve jakosti ?

Krčmarica: „O je, gogpon doktor. Naj 
se uedelaju norca, im ja neverujera vu cop- 
rj e, nu za gdč koje stvari izvrsten je to 
doktor. VidTe, kada mi je teca bila betežna, 
prepisal jc ov recepti našemu slugi, taj re
cept sam dala načinih za svojega mužeka, 
moja k<i je vzela medcinu a meni je po 
mogla.u

M é s t o  l i s i c e  v u k .

Plebnoš : „Ako se lokanja ne kaniš, 
te budeš tam dospel gde ogenj n:gdar nev- 
gnsne i vckivični plamen goii! — K«m 
bežiš ?*

Muž : „Vu krčmu, gospon plebanuš — 
s vaših vručih r< č h dobil sam siluu žeiju.*

D o b e r  t o l n a  č.

Žena: „O mrj Boža! Muž mi jc vumrl 
— kai bum vezda počela, — kaj bi 
činila ?*

Buseda; „Najbolje bude, da ga poko-
pate 1“

P r o t e s t

Egžekutor: „Došel sam vao egž)- 
kvirat !*

Pokopič (koj je ravno jamu kopal na 
grobju): „Tak! No tője ipak preveč — 
niti vu grobu n m: čivčk mira !“

T a k  b u d e .

Gospon : „Kaj veli doktor k betegu 
vaše žene ?•

Mu/.: „Mi nemarno doktora.u
Gospon: „A zakaj ne?*
Muž; „Ar oua jošče neče vumreti.*

B a t r i v e n j e .

Žena tovarušica: „Oh jaj meni tuž* 
noj, kaj hí ae opet napil ? To nesrečno 
vino spravilo te bude v grob*



sima vesszőt kapott, Tina Antal igazgatót 
és Keszler Gyula tanárt pedig a hazai re 
constiualt szőlőtelepek tanulmányozására 
küldte ki. — K e s z t h e l y  v á r o s  
területén 1460 három-tizennégy éves 
óvoda és tanköteles gyermek van. — A 
n a g y k a n i z s a i  dajkaképző tanfolya- I 
mot megnyitották; csak 10 egyén jelent
kezett. — S z é p l a k i  N a g y  Sándor, 
íöldb'itokos 63 éves korában Badacsony 
Tomajon, Vöröss Bé'a peüg Keszthelyen 
19 éves korában elhunyt — B a u e r  
József, ke-zthe'yi huszár főhadnagy oltárhoz 
vezette várbogyai B o g y a y Irén urhöl*! 
gyet* — A t a p o l c z a i  gazd felső 
népiskolának hat osztályú polgári iskolává 
leendő átalakítása érdekében mozgalom in
dult meg.

— "V ízá lló  r a g a p z a n v a g  e lő á l l í tá s a .  
E czélra czellulaiug keverteiik össze proeinanyag 
(chodrin, glutin. enyv, viz albumin,'kaséin, fibrin) 
oldatával és e keverékhez highott kénsav, vagy 
egy reagáló só (timsó vassulfát) oldata adatik, 
miközben a vízálló ragaszanyag kiválik.

— A  t r i e s z t i  á l t a lá n o s  b iz to s itó  
t á r s a á g  (As^icurazioni Generali) í é. május hó 
6 án tartott öl-ia közgyűlésén terjesztetlek be az 
lb9'2. évi mérlegek. A zárszámadási jelentéséből 
látjuk, hogy a társaság é l e t b i z t o s í t á s i  
d i j t a r t a i é k a  2817.742 írt 02 krral szapo- 
rittalott, minélfogva 1892. évi december hó 31 én 
34.C62.383 írt 61 krra emelkedett, mig kár- és 
nyeremény részesítési tartalékok czimón 910.197 
írt 70 kr. vezettetett uj számlára elő. Az 1892. 
évben 20 469 779 írt 9) kr. erejéig köttettek uj 
biztosítások, melyek óllal az 1892. deo/ember 
3t-én érvényben volt életbiztosítási tőkeö<szegek 
141.870.438 Irt 70 krra emelkedtek; az életbizto
sítási ágban az év folyamán bevett dijak 6.792.410 
frt 13 krt tettek. A t űz-  é s  s z á l l í t m á n y -  
b i z t o s i t á s i á g a j k b a n  a dij és il'e'ék bevétel 
9.139.397 frt 44 kr. vo’t, miből 2.371381 írt 28 
kr. mint díjtartalék és 771.233 írt 35 kr. mint 
kártarialék leit minden tehertől menten a jövő 
évre átvitelezve, holott az 1892. decve nberhó 31-én 
éivónyben volt biztosítósokért a jövő években 
esedékessé váló dijkötelezvóuyek összege 2ő 791131 
frt 60 krra e ne kedet\ Károkért az 1892 ik évben 
8 .m;;14:i6 frt 69 krt fizetett ki. Ehhez hozzáadva 
az előbbi években teljesített kárfizetés ke . a tár 
saság alapítása óta károk fejében 253 09.1.377 frt 
58 krnyi igen is tekintélyes összeget fizetett ki. 
Ebből a kártérítési összegből hazánkra 47.689 2G2 
Irt 01 kr. e ik, melyet a társiság 150 805 káresetben 
fizetett ki. Az értékpapírok ártolyam ingadozása 
fedezetére a akitott tartalék 1892. dac/ember 31 ón 
1.8C2 79Ž frt 95 krra emelkedett a mailett, hogy 
a sor-olás alá eső és a névértékükön beválható 
értékpapírok csakis névértékűkul vétettek fel a 
mérlegbe, mig a nyereség tartalék alapszabályszerú 
mérvében, a részvénytőke fele összegében vagyi< 
2625.000 írtban, az ingatlan tartalék 1-239 430, 
Irt 92 krnyi ö szegben s végre a kstes követelések 
tartaléka 80.000 írt fenntartatott. Ezen nyeremény 
tartalékok enoé'fogva összesen 5.797273 frt 87 
krt tesznek ki. A lárstság biztosíték alapjai az 
az idei átutalások ío’ytán 40.523.568 frf 02 krról 
49.162 470 írt 81 krra emelkedtek és elsőrendű 
értékekben vannak e helyezve, melyeiből több mint 
14 m i l l i ó  m a g y a r  é r t é k r e  e s i k .  Az 
elért 793.850 írt 71 krnyi tiszta nyereményből a 
társaság osztalékul részvényenként 120 Irtot arany
ban vagyis 300 frankot fizet. A közgyűlés egyhangú 
lag és lelkesedéssel határozta e>, hogy Jókai Móri, 
ki az igazgatósági tanács több óv óta tagja ;>0 éves 
iiói jubileuma alkalmából üdvözli, neki szerencsét 
kíván és egyúttal a társaság büszkeségének ad 
kifejezést, hogy igazalósági tagjai sorában e b»g- 
Unnepeltebb magyar Írót üdvözölheti.

— <$* nyelvű s iótár. Robicsek Zsigmond 
budapesti könyvkereskedő kiadásában és 
Somo vi Ede szerkesztésében igen érdekes 
és valóban hézagot pótló vállalat indult 
meg A vállalat czime; Öt nyelvű szótár 
és felöleli a magyar, német, angol, franczia 
és olasz nyelvet Amüben fontos és gyakori iti 
újítást tapasztalunk, a mennyiben mind az 
öt nyelvnek szókincse egyetlen folytatólagos, 
megszakítatlan ábéczerendben van f Idol- 
gozva, a mi lehetségessé tette azt, hogy 
minden egyes szó valamenyi több* négy 
nyelvre le van fordítva. Hogy némi forgalmat 
nyújtsunk a szótár használhatóságát ól > csa 
azt jegyezzük meg, hogy az aránylag ezük

tér daczára összesen körülbelül 800.000 
szót fog tartalmazni. Az egész mű 32 fü
zetben fog megjelenni és egy füzet ára 30 
kr. Mindazoknak, a kik idegen nyelvekkel 
foglalkoznak, melegen ajánljuk e közhasznú 
mü megszerzését.

— TJj te a . A népesség legalsóbb rétegében 
is, mint népital szerepel már a tea. Izgatott 
temperu'umu személyeknek meg kell magukat 
fosztaniuk a rájuk nézve iga/.gatólag ható tea 
élvezésétől, mivel ennek megivásának következ
ménye : as álmatlanság és a kezek reszketése. 
Gyakran az is megtörténik, hogy a teának vigyá
zatlan készítésénél a fellépő csersav a különben 
kedvencz ízt maróvá és vis-zataszitóvá teszi. 
Mindezen különböző hátrányok mellőztelnek a 
Snelling A. H szabadalmával, amely szerint sa
játságos előkészített komló teával oly módon 
kevertetik, hogy a keveréket semmiképpen sem 
tudjuk a tiszta teától megkülönböztetni E czélra 
a komlót megszóritjuk és megfe'elő módon szel
lőztetjük ; e közben 6 —8 óra lelolyása után puha 
és hajlékony le*z. Ily állapotban hatalmas hen
gerekkel, mintegy 15 perczig hengereljük, azután 
asztalokra kiterítjük, nedves ruhával betakarjuk 
és saját levében 2 —3 óráig erjedni hagyjuk. Ezen 
erjedés melyet a lé kisajtoló hengerlési művelettel 
vezettünk be. nagy befolyással van a komlólapra, 
mivel az erjedés az, a mely a komló s/.áraz ke
sernyés izét megváltoztatja, sőt részben meg is 
semmisei. Ezen művelet után a komló egy különös 
szárító berendezésben,az úgynevezett „sirocciban* 
150° j C. meleg légáramban ki ‘lesz szárítva. 
Hogyha ilyen komlót a.közönséges teához keve
rünk, az jeletékenyen megjavítja ennek izét és 
maláta zamatot kölcsönöz neki. A keverék nyug- 
tatólag hat az idegekre, lóhát a közönséges teának 
káros befolyását, mintegy keresztezi és üdi:ő ha
tásánál fogva emeli az izmok és idegek működését, 
ami által az emésztés lényegesen elömozdittatik. 
Dr. Adams a „Soeiety of puplic Analysis of the 
United Kingdomu elnökének állítása szerint e/en 
uj tea megbecsülhetetlen jótétemény mindazon 
sze négyekre nézve, akik a közönséges tea élve
zéséről rendkívüli izgató hatása folytán lemon
dani voltak kénytelenek,

g a z a i  hírek. A m ú l t  v a s á r n a p  
volt a fővárosban ama kegyeletes ünne
pély, melyet az 1848-ban Budavár ostro
mánál elesett honvédek emlékének rende
zett a nemzet kegyelete. Ekkor leplezték le 
a Zala György szobrász által készített hon
védszobrot a képviselőház, főrendek, a 
honvédegyesületek kü'döttségei s nagy kö
zönség jelenlétében. A szobor egyike a fő 
váró 3 legszebb és legsikerültebb szobrainak. 
— A z o r s z á g o s  t o r n a  v e r s e n y  

ünnep első é* másodnapján ment végbe a 
tanügyi felsőbb körök élénk érdeklődése 
mellett. A nézőközönség körében neracsaka a 
kultuszminisztérium vezetője s tagjai, hanem 
közéletünk kimagasló alakjai közül is többen 
ott voltak. — T ö b b  v á r m e g y e  fölirat
ban fogja szóbahozni a főrendiház reformjá
nak szükségét. -  A m a g y a r  d e l e g á  
e z  l ó  elnökévé gr. Andrásy Aladár, alelnökévé 
Széli Kálmán választatott meg; továbbá 
megalakultak az egyes albizottságok. A 
király tegnap fogadta Bécsben a delegáczió 
tagjait.

C S A  R  N  O  K-

Szerkesztő úr.. •
(A „Murakö»“ liz evés fennállásának emlékére) ♦

Szerkesztő úr, oh megbocsásson 
Hogy félbemaradt dalolásom,
Megkezdem újra, perezre bár! —
Üteme sánta, rósz a rime —
Nincsen dalának bája, szine,
Ha kalitban fogva a madár.

Oh, volna tárgy, oh volna ihlet,
Van olyan kit mél»ón megillet 
Csengő-bongó rövidke dal, —

* F T ó  18-ikán Volt tizedik évfordulója annak, 
hogy lapunk legelső száma megjelent. Sióik.

De jobb ez öröm, ha szét nem repdéto, 8 4 
Jobb hogyha néma, szótlan, csendes,
Jobb hogyha suttogásba hal !

Más az, mi most daliásra késztet,
Rimet kerestet, ütemet méret:
A tisztelet, a hódolat 
Szerkesztő úr lapja fejére 
— Legutolsón vevém csak észre —
Az »évfolyamhoz- X-t nyomat.

Tíz év nagy idő mai napság,
Midőn sok kétes, apró nagyság 
Minden hónapban jubilál;
Tíz évig élni lapnak — érdem,
Hisz' a publikum oly fösvényen,
Oly nehezen prenumál.

Hja, sok az ember, kevés a fóka,
Sok lapnak kevés olvasója,
S ha pártolásra nem talál :
Mint nehéz beteg elél egy hóig,
S mikor elér a koporsóig,
Az uj körforgó is megáll.

Sok kis lapnak jól fest a sorsa,
Bejut az illatos szalonba,
Fel női kezecskék vágják.
Mind mellékes tárcza, vezérczik,
Ki vette el — mind csak azt nézik —
X. Y. kedves leányát.

A tárczának jut olvasója,
A feledéstől néha ójja 
A kisasszony rövidke verse.
Jósol nyomban a família 
Hogy Ella. Bella avagy Lilla 
Egy uj Beniczky Lenke. — —

Mily más a »Muraköz«-nek sorsa.
Száz irigy szem les minden sorra,
S hamar kidől a béke.
Okot keresnek, bárminő áron,
Száz kéz nyúl által a határon,
II)gy megfenyítsék érte.

S mig küzd elszántan, sújtva, védve.
Nem hallgat el higgadt beszéde :
Tanítva szólal ajka.
Nyomorban élők könyörgése 
Szól benne. S ezerek sebére 
Gyűjt gyógyító frt hangja.

Nem írtak belé fölkenettek,
Kiktől közölni egy-egy verset 
A kis lapok divatja most.
Közkatona volt végtől végig,
Kik eszmekincsük szűkén mérik 
S bőven töltik a papirost.

S hogy sikert érlek, küzdtek, s győztek,
Hogy nem csak dorong érte őket,
Diadaluk is volt elég :
A vezér az kié ez érdem,
Ki kitartással, eltökélten,
Bizton vezette seregét.

De ne tovább l — Csak az kívánom 
A tizedest ott a határon 
Ne hagyja el jó sorsa ; —
Minden számát sok ezer várja,
Kevés legyen sajtóhibája 
S áldását bőven oszsza! . . .

Szerkesztő úr, oh megbocsásson,
Hogy ennyire nyúlt dalolásom! —
Hattyúdalom dalolva most 
A »tizedest« én felköszöntém,
Legyen majd, ki egy század jöttén 
Felköszöntse a »századost« !

Baja, 1893- május 21.
Szombatfai Bálint.
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8 urednikom moči je »vaki dan 
govoriti med 11 i 12 vurom. — 
Sve poiiljke tünde se radržaja no- 
vinah, naj se poiiljaju na im« 
H a r g i t a i  J o ž e f a  urednika vu 

Čakovec.

f *
l*re«l p  hit na  vena  fc :

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

i po vne l) i v i list za p u k . j
nedleljui

Regule življenja človečanskoga 
ter műdre i istinite izreke.
Skupec spravlja isti^abog brižljivostjuno 

svoj imetek, ali ne za sebe, nego za svo;e 
herbe.

Zločestim ljudem dobro činiti, zna 
menüje toliko, kak njihovo zločestoču pod 
pomagati.

Budi strpliv, jer svaka stvar ima svoj 
konec.

Pristojno, uslužno i dobrostivo pona
šanje je najljepši kinő za človčka

Jezik na vuzdi zdržali, je velika bas?n 
za človčka.

Sad dobročinatva je zahvalnost, ne' 
zabvalnost nasupiot na nikaj spravlji dobro 
cinstvo.

Dobročinstvom se pribavlja Ijubav i 
nagneoje ljudih.

Konec istine'je zveliOenje, konec laži 
nasuprot sramota.

Čuvaj se onoga, koga ne poznaš.

Lehko je pravi put k cilju najti, ali 
je težko a njega nikad neizajti.

Kaj god činiš, pazi na vék, kakve 
budrf posljedice tvojega (ina i jeli se ne 
budeá možebiti s njega žaluval ? „Skorom

budem mrtev“, misli sam vu sebi „a 
Ouda je kraj i konec vsemu, samo ne 
duši mojojtf.

Pravičnost je najplemeniteše svojstvo 
človčka.

Pravoga prijatelja budeá spoznal naj
bolje vu nevotji.

Kak su išli oteč i sin
dčvojku prosit.

III.

— Ah, brate, Jožek, mi smo i odviže 
prosti. Nečeju iti vu naše družlvo ! rekel 
je oteč-

— Gdo ? Mi preprosti ? viknul je sin 
Ne, japica, nismo mi njim preprosti, nego 
se nismo dobro posla poprijeli. Kaj se 
morti tak pozivaju fra;lice ? Nigdar ? Ho
čete li, da za čas vse retiri sim dopeljam ? 
Treba to samo drugač početi. Dajte donesti 
dve ilaše finoga vina !

— Ajde!
Sin je otišel k barfenislicam, ter se je 

do skora povrnul
— Vse je pripravno .. Izvolite samo 

otiti vu onu hiž cti, naručite v no, i one 
budu odmab doš’e ! viknul je on, narav 
najuč si kapu na hilaj.

— Ah, ti pseto ! Prokleti dečko ! rtkel

je oteč, te je otišel opoletajuč se vu hi- 
žicu. Misül sam, da je nedužen kak dete, 
a kad lam, glej g a !

Fertalj vure kesne e sedeli su oteč i 
sin vu hižici, a pole' njih harfenistice. 
Stol je bil pokrit jelom i pilom.

— To je moj sin, moj las!oviti sin, 
pripovédal je oteč pijanim glasom harfe- 
nisticam. To je moj sin, a ja ga neodur- 
javam, več živim žnjim kak pajdaš s paj- 
dašom. Gde je takov oteč? He ?... Moči ib 
je po b lom dnevu s lampašem iskati. I 
cčlu noč budem žn im zatukel. Bog si ga 
znaj? Vid S ovdi mojega kabelara?... Vse 
burno zapili. Samo peneze za foringaša 
čuvali burno. Vzemi peneze za njega, Jj-  
žek, a ostalo burno z • p ili!

— Ah japica, takva mi je došla volja, 
da bi zrušil ovu hi icu ili pak slola.

— Stola zrušiti ? R uši! Ja platim 
vse ! viknul je Veselkovič i prvi pokazal 
s dobrom példum.

Za čas bil je stol prehičen, stolči raz
biti, forhangi zdrapani. Oteč i sin stali su 
ruševini, ter su i ostalo posud e razbijali. 
Harfenistice su pobegle prestrašene. Dru
žina, koja je dobežala, nastojala je, da 
vmiri nemirnjake.

— Račun ! Vse budemo platili! lar- 
mali su oteč i sin, odhadjajuč Svečino iz 
h*Žice.

Vse, kaj su razbili i potrli, bilo je 
plačeno. Otišli su iz krčme ter si seli 
vu kola

Z A B A V A .

iieljeziiioke prlpovesti.
X. Želja za domom i željeznica.

U Brezuri je varaški polgar-mester u 
svojoj kancelarii, za pomoč jod imel jednoga 
jediuoga pisara Martina Periša, jednoga oso 
bito štovanoga, vimioga i neumornoga po
močnika, te bi naš dragi Martin, pošto mu 
njegov piedpo8tavl,eni nije više naprtil, nego 
je ov mogel nosit*, bil najsrfčneši človek 
pod ovim suncem, ako bi njegova plača bá
réin samo dielomics stala u razmerju k pod- 
jedno rastnčoj familji. Za onda (pred tr»- 
desetemi lieti najme) se po kancelariab još 
nije toliko spisavalo koliko danas. Mnoge 
stvari su bile jednostavno ustmeno riešene, 
p»k ako je i kada pero moralo iza vulia 
naprvo dojti, tak je bilo s malim zadovoljno 
u svojoj djelatnosti, — jedna stran arkula 
je za onda toliko povedala, koliko danas ciele 
lupe spisov ; te je na taj način naš Martin 
Periš zadovoljen mogel biti s poslom, a da 
ne b*! sam, t .  j. ne< ženjeu bez diecc, bil bi 
i svojum maluro plačum.

Njegova žena mu je rodila pet kčerkib,

te sad bude svaki dogrnntal, -da je tu bilo i 
ter kak točooga ra una s njegovimi dve sto 
petdeset forinti plače vodili, ako nije hotel, 
da razmerje plači sa brojem familije u 
8/adju nedospe tc da materi niti u snu nije 
na pamet došlo, svoje kčeri za lengubajuče 
se varaiké frajlice odliranj va'i.

oprave u dielo, k kojemu öve, [jer su bile 
'uogateše, niti znauje niti volu nisu imale.

Simo z najmladjum plavovlasnom Suzi- 
kum bilo je jodn > raab) težko, , to nas baš 
vodi u ono dobi, kad je ieljeznica stoprv 
dva tje Ina med Zajčurom i Brezarom ruž č 
sim tam b-tela.

Dieca su od svoje slabe malosti več* 
morala svigde u k uči, na koliko im je jakost 
dopuščala, dielo u ruke vzeti. V č» dieci su 
morala manju vmivati, oblačiti i nadgledat*, 
a kad su za školu bila te i Dju prerasla, 
onda su se ta dieca izobrazila za étied 1 j ve, 
delavne i raz a ru ne h*žne gazdaiice tak, da 
ib je blo milota pri dieiu gledat*.

7 i \  opravu hí fal nabaviti, koja ali bi i 
zvanju gradjanskth devojkah odgovara'a, — 
jer varaáki pisar Martin Periš bil je skupa 
i gradjan — otišla je najstarija kčeika u 
Zijčuru, gde se je pri jeduoj vrloj év el ji 
baš liepo Šiiati naičila, a basen ovc probe 
je familiu nagnula na to, da su zaključ.li, 
sve kčerke jednu za drugum, svake godinc 
drogu, u Zajčuru u navuk za šivanje opravah 
pošiljati.

Kad bi se imala Suzika k šivajučoj 
Zijici u mvuk odpelati, nije b lo mogočo 
njeziuu mater, jednu pr prostu žinčicu, nag i * 
vorit', da se za to putovanje posluži vrlo 
priličnum i fal ieljeznieum. Niti za cieli svet 
ju nebi nitko nagovoiil.

Mati i kči vzemu svoje navezke na 
ruke, pak na tarskih vrancih, kak nieko' 
Peter Konjak sí oipute vuzduž poleg 
željezu čkog nasipa zbogom u Zijčuru.

Suzika kakti najmladja kčerka, bila je 
ljubimac sviuli pri hi/i, te je razstanak od 
otca. matere i sastarah bil takov, da bi sc 
isti kamen b i zmekčal. Suze su tekle, i j"š 
na putu tak guste, da je fteljezn č k i  nasip 
svaki Čas stal u p g belji poplave, a mati 
je bila zadovoljna, da je piršico iduč imala 
birera vriemeua kčeiKi si batriveti.

I stvar je dobro izpala, jer prikladne Konačno je ipak i ta; tižki poiel z i  
dievojke su se izvrstno navrilc šivati, te su rukum izpal, zviranjki suzih su prcsnšilif 
dapače pril čnu »umu novac time zaslužile, željeznički nasip si je odehdul, a Zajica 
da su prevzele od drugih svojih vršnjakinjah švelja, jedna več pristara, poštuvauja vrieduft
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