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Szerkesztővel értekezni lehet min* 
dennap 11 éa 12 óra között. — 
▲ lap szellemi részére vonatkozó 
minden közlemény M a r g i té t  

J ó z s e f  szerkesztő nevére 
kfildecdft. MURAKÖZ

Fisehel Fiilop könyvkereskedése. 
Ide küldendők az előfizetési dijak 

nyiltterek és hirdetést.*.

Hirdetések jutáDjosan számíttatnak.

HA6YAR és HORVAT NYELVEN IIE G U Ő  TÁRSADALMI, ISMERETTERJESZTŐ és SZÉPIRODALMI HETILAP.
__________M ^ aJp len ik  h e t e n k h it  ogjM ier: v a sá r n a p .
A »Muraközi tiszti önsegélyző szövetkezet«, a »Csáktornyái takarékpénztár«, a »Muraközi 

takarékpénztár« sat. hivatalos közlönye.

■télsatéal Arak:
Egész é m  . . . . 4 frt 
Fél érre . . . .  I  frt 
Negyed évre . . .  1 frt 

Egyes szám 10 kr. u

Hirdetések méf elfofsdtataak I 
Bidapesten: Goldbsrgsr Á. T. is
Eckstein B. hird. Írod. Béosbemt 
Schalek H., Dnkes M.f Oppelik A., 
Danbe G. L. és társánál áa HerndL 

Brönben: Štern M.

Nyílt tér petit.tora 10 kr*

A  párbaj ellen.
A közelmúlt napokban járlak a kor 

mánynál a íő és székváros kaszinóinak 
küldötte avégből, hogy a párbaj megszün
tetésé ügyében lörvényhozásilag történ
jék intézkedés.

Valóban itt volna az ideje, hogy a 
párbaj mint a középkori istenítéletek ma
radványa s az úri sportnak egyik kiegészítő 
s barbár neme kiirtassék a társadalombó ! 
Az érzelmek minden foka kell, hogy bele- 
vonassék a küzdelembe: a megdöbbenés 
és iszonyat az áldozatok lölölt ; a szánalom
nak az áldozat hozzálartozói iráni, a ha
ragnak a párbaj előidézője ellen, a nevet
ségnek, a párbaj nem ritkán nyilatkozó 
komikuma fölött. Hát csak iszonyodjunk e 
barbár szokás véres halottainak láttára; 
mig álszemérmünk és a társadalom buta 
előítélete nagyobb mint igaz ságszeretetilnk : 
addig krakellereké lészen amegsüvegeltetés 
kiváltsága és sokszor ifibe fogsz harapni 
a lársadalmi kényszer alatt álló emberiség.

Elég sok áldozatot követelt már a 
buta előítélet, mennyi anyai és özvegyi 
könycsep omlott azért, hogy elmondható 
legyen miként »az X és Y között felmerült 
»ügy« a lovagiasság szabályai szerint el- 
intéztetelt. Ez az állapot immár larthalat 
lanná vált. Annyi dőre félszegség rítt ki e 
rósz szokásból, annyi iszonyatos és mégis 
nevetséges oldalát mutatta meg : hogy lü 
nedeznie k e l l  a társadalomból az álszé 
gyennek és előítéletnek.

De mit tehetünk róla, ha még se »U1* 
nedezik«.

Teljesen osztozunk abban, hogy a pár* 
bajmániát csak a társadalom szüntetheti 
meg. Hisz épp a miatt íog a párbaj még 
igen soR>AHüzatot követelni, mert erőssé
geit a társadalom és részben a nevelés 
íélszegségeiberr találja. Angliában megbirta 
tenni a társadalom, hogy himpellérek hep- 
ciáskodása ki van zárva, de hogy mi hogy 
jutunk ennyire, az nagy kérdés.

Radikális kura kell ide ! A társaskörök 
egyenesen tiltsák ki azt, aki becsülete meg , 
reparálását párbaj után kisérti meg. az 
erkölcsi egyesületek pedig vegyék föl alap

szabályaikba, hogy akár a kihívás vissza I utasításával, akár a párbaj mellőzésével, a 
, tag kényszerítő kizárása fenn nem forog.

A  közig{izf?íit;\8i bizottság ülése.
A megyei közigazgatási bizottság feb

ruár havi ütését Svastits Benó főispán el
nöklete alatt folyó hó 13-án tartotta.

Az alispáni havi jelentés helyeslő'eg 
tudomásul vétetett.

A Nagy- és Kis-Kanizsá közt levő ka 
nálison tervbe vett magán fürdő létesítését 
a közigazgatási bizottság jóváhagyta.

Nagy-Kanizsán a vasúti utczában a 
kongó ut végétől a pályaudvarig vezető 
útnak a déli vaspálya társaság részéről 
eszközölt helyreigazítására vonatkozólag a 
városi tanács felhivatik : intézkedjék az iránt, 
hogy a szóban forgó ut oly állapotba ho -

zassék, a mely a közforgalom érdekeinek
i teljesen megfelel.

A közigazgatási bizottság úgy a keres
kedelemügyi m. kir. minisztert, valamint a 
balatoni gőzhajótársulatot megkeresi oly irá
nyú intézkedésre, hogy Keszthelyivel a gőz- 
hajójárlat julius és augusztus hónapokban 
a múlt évihez hasonló módon — hetenkint 
négyszer — történjék, azonkívül május hó 
15-től junius végéig és szeptember 1-től 
október 15-ig hetenként kétszer.

Az államépitészeti hivatal főnöke j e 
lentést tett a vármegye területén az 1893. 
évben eszközölt kazánvizsgálatokról. A lu- 

; domásul vett jelentés szerint 39 kazánt 
vettek vizpróba alá, mig 224 et szemléltek 
meg.

Előterjesztetett Hackl Károlyné Csáktor
nyái lakos kérvénye egy iparvágányi átjáró 
létesítése érdemében. A beadott kérvény a 

| járási főszolgabírónak kiadatik, az érdekelt 
raktár íészvénytársaság és gróf Festetics 
Jenő urodalmának meghallgatása és az ered 
mény bejelentése alkalmával annak jelen
tése végett is, hogy a szóban forgó ipar
vágány bejárása alkalmával miért nem lett 
a kérdéses helyen átjárókról gondoskodva?

Kir- tanfelügyelő jelentése szerint ezen 
időszakban meglátogatta a perlaki kisded
óvodát és iparostanoncziskolát, a dráva- 
egyházi r- k. iskolát : kétszer volt személyi 
ügyekben Tüske Szent-Györgyön, valamint 
Perlakon a tantestület személyi ügyei miatt 
másod Ízben is megjelent; ugyanott Tóth 
Sándor igazgatónak a földhitelintézet által

A „ M m k i : “ l á m á j t

Muri után.
(Bohózat egy felvonásban.)

Zombori Lőrinc, ftzv. Mucsynó, Lőrinc anyósa,
Ele', neje Juc«i, szobalány,

Dobry Mihály, agglegény.

I. Jelenet.
rA  o m  l> o r  i e g  y e <1 ü 1.

(Díszeden berendezett sálon, egy chaise longueon 
ül Zombori fáradtan, álmosan, egy mutatásban 

átvirrasztott éjszaka (élreismerbelíen jeleivel.)
L 5 r i n c z. (Ásitozva.) No Menczi, most 

helűtötiól magadnak ! Légy elkészülve egy kemény 
erkölcsi predikáczióra, szivet ficsaró könnyekre s 
legalább két hétig tartó durczáskodásra. Majd hallom 
nnegint: „oh anyám, anyám, bárcsak szót fogad
tam volna neked, ki semmi áron nem akartál 
beleegyezni, hogy ennek a korhelynek a felesége 
legyek,u

Korhely ! Én Istenem, tökéletes igazsága 
van; az ördög hozta ezt a Dobry Miskát az 
utamba 1

Haza készülök a hivatalból, mikor a tyuk- 
u'ca szögletén találkozom evvel a hírhedt lump 
tráterrel.

Igyekeztem szabadulni tőle, de oly meggyő
zően fejtegette, hogy egy házas emberre nézve 
valóságos veszedelem ha untalaD a felesége kö
tényéhez köti magát, hogy — hogy épen hajnali 
öt óra volt, mikor haza vergődtem.

Szerencstólenségemre legnap az anyósom is 
megérkezett, az a hárpia, kit a/, isten csak azért 

' teremteti, hogy engem boszanlson.
Betéve tudom már, mit íog mondani : Tisz

telt vöm uram. ha a megboldogultam ilyen lump 
ember lett volna, rögtön a Tiszának mentem 
volna. Egy korhely elöl képes volnék a „Fidsi- 
szigetekre szökni a kannibálokhoz.u Oh miért, 
hogy olyan messze vannak azok a fídsiezigetek ! 
Csak utána volnék már, de hah I lépéseket hallok, 
ez ö. a feleségem. (Fejét lec^üggeszti, kezeivel 
elíödi arczát, fogai közt :)  Lesz most nagy 
mosás!

II. Jelenet.
Z o m b o r i ,  E t e l .

(Zomhoriné reggeli pongyolában, kaczér íökötővel, 
boldogságtól sugárzó arczczal közeledik férjéhez )

E t e l .  Édes Lenczikém, visszatértél már ? 
(félre). Istenem, mily ór/ö szive van (férjéhez). 
Hát csakugyan meghalt ?

L ó r i n  ez.  (Felemeli fejét, meglepetéssel). 
Meghal' ? Kicsoda ?

Et e l .  Oh ne titkold. Rósz ember, ugyebár 
azt hiszed, hogy csakugyan szerettem azt a bol- 

| (Jogtalan Palit, kihez mama erővel akart feleségül 
adni s nehogy szivemnek bánatot okozz, eltitko
lod. (Bánatosan). Nyugodjék békével! de igazán 
nemes szívre vall, hogy feláldoztad egy éjszaká
dat, hogy egy haldokló barátodat, kit ok nélkül 
bár, de vetélytársnak tartottál, utolsó óráiban 
vigasztalj.

L e n c z i. (Félre). Érti az ördög, (nejéhez). 
De hát kérlek . .  .

Et e l .  (Szavába vág). Csak az nyugtalaní
tott, hogy nem te értesítettél, hanem Dobry urra 
bíztad, hogy nevedben is tudósítson kimaradá
sodról, de aztán természstesnek találtam, hogy 
Dobri ur keresi az alkalmat, hogy velem bizal
masabb összeköttetésbe kerüljön (bizalmasan). 
Lenczikém, milyen ember ez a Dobry ur ?

L e n c z i. (Növekvő bámulattal). Bizalmas 
összeköttetés ? Dobry ur ? (télre) ember legyen, a 
ki ezt érti.

E t e l .  Mama ugyan alig 46 éves, de azért 
mégis nagyon csodálkozom, hogy újból férjhez
megy.

J u c z i .  (Az ajtón bedugja fejét.) A nagy
ságos asszony kéreti egy perezre a nagyságát 
(visszahúzza tejét). (Etel távozik, zsebéből levél
buli ki).

L e n c z i. (Feláll). Én ittam egész éjszaka, 
és ez az asszony beszél össze Ittoskötbogarat 
(észreveszi a levelet, felveszi). Ab, levél, ez még 
az imént nem vo't itt, most ejthette ki a zsebéből 
Etel, nézzük na (olvas s felkaczag) Nol itt a



faiskola kezeléséért adott 200 frt jutalmat j 
és diszokmányt kézbesítette; meglátogatta a | 
hodosáni állami és kemendi községi iskolát; 
volt Mura Királyon a gyermekmenedékház 
szervezése, Turcsiscsén és Hrástyánban az 
iskolázás rendezése miatt; személyi ügyben 
volt Rotorban; főispán részvételével a vá
rosi képviselőtestülettel, iskolaszékkel és vi
déki érdekeltséggel értekezletet tartott Ta 
polczán az ottani felső-népiskolának polgár, 
iskolává átalakítása ügyében.

Kaczun Ignácz mura-szerdahelyi közs. 
elemi iskolai tanító dijlevele megerősít letett

Mura-Csány képviselőtestületének ha
tározata az iskola fűtése ügyében megfelelő 
eljárás czéljából a kir. tanfelügyelőnek ki 
adatik

Kir. tanfelügyelő bemutatta Wreszk 
Györgyné félévi özvegyi járandósága érdé 
mében történt intézkedések adatait. A Csák
tornyái járás főszolgabírója felhivatik, hogy 
úgy a község, mint az özvegy eltérő állí
tásainak okmányos igazolása után, az elhalt 
tanító dijlevelének alapján az özvegy félévi 
járandóságát a beteg tanító ide nem tartozó 
viszonyaitól függetlenül a legsürgősebben 
állapítsa meg s haladéktalan kiszolgáltatása 
iránt szigorúan intézkedjék.Kü l ö n f é l é k .

-  § r. Wlassics Gyula kerületünk oraz. 
képviselője e l i ó  2t-én a képviselőházban 
majdnem egy órán át élénk helyesléssel kisélt 
beszédet tartott, melyről úgy a kormány- 
párti, mint az ellenzéki lapok is nagy di ( 
csérénél emlékeznek meg A »Magyar 
Újság szimü napilap úgy nyilatkozik, hogy 
Wlassits Gyula beszédét ritka szép alapos 
tudománya és széles ismerete alapján, a 
szónoki hév melegével és a meggyőződés 
lelkesedésével mondotta* A beszéd nagy ha
tást kellett s a szónokot beszédje végén 
számosán, a többi között maga az igaz 
ságügyminiszter is üdvözölte. Az egyetemi 
polgárság Wlassits Gyulát nagyszerű beszéde 
alkalmából az egyetemen büntetőjogi elő 
adása kezdetén élénk ovatióban részesítette. 
Amint a napilapokból értesülünk, Wlassits 
gyula képviselőnk Zalavármegyéből és Mu j 
raközből beszéde alkalmából számos üdvözlő 
táviratot és levelet kapott, mejyben emel 
kedett beszédjéhez gratuláltak.

titok kulcsa. (Hangosan olvas). Nagyságos am o  
nyom I E perczben találkozom férjével, kit szabad- 
kozása daczára magammal viszek egy közös ba
rátunkhoz, Szendröy Palihoz, ki a halállal vivő
dik. A szegény fiút a szerelmi bánat ölte meg. 
Egyébiránt holnap tiszteletemet teszem, hogy a 
nagysád által bizonyára ismert ügyben a leg
közelebbi teendő >et megbeszéljük. Késéit csókolva: 
Dobry Mihály löldbirtokos.

Post scriptum. Férje alkalmasint csak reggel 
érkezik haza.

Ha, ha, ha 1 No ez felültette a feleségemet, 
elhiteti vele, hogy egy haldoklónál virrasztók. 
Van is annak eszeágában, hogy meghaljon. Meg
halt ott biaony egy kicsit a íérfihüség.

(Aggodalmasan). De mit jelent a levél utolsó 
passusa ? Ettől a Miskától minden kitelik, felül
teti az egész világot, nekem pláne azt hazudta, 
hogy házasodik s ez a muri búcsú a legény- 
élettől.

Ili Jelenet (Bejön)
E t e l .  (Ünnepélvesen). Dobry Mihály ur s 

menyasszonya kívánják tiszteletüket tenni.
(Kitárja az ájtót, bejön rajta
Dobri Miska s őzv. Mucsiné).
L e d o z i. (Álmólkodással, aztán a helyzet 

teljes felismerése után).
Fogadjátok áldásomat (félre). Kanibálok jöj

jön el a ti országtok.
Aeskulap,

— Köszönstnyilráaltás. A Muraközi Ta 
karékpénztár a helybeli polg. iskola ifjúsági 
önképzőkör tőkéjének gyarapításához 5 írttal 
volt szives hozzájárulni. Midőn ezen össze
get a nyilvánosság előtt is nyugtázom, hi
vatalos kötelességemnek ismerem, nevezett 
intézet igazgatóságának e helyen is az ifjú
ság nevében hálás köszönetemet nyilvání
tani. Csáktornyán, 1894. febr. 20 Pálya 
Mihály, igazgató.

— Als6»&enJva és vidéke fiatalsága 
által fo/yó hó 17-én rendezett koszorúcska 
-  daczára a böjtnek, igen szépen sikerült 

és igen disztingvált közönséget hozott össze 
a „Korona* szállód* dísztermében A kö 
zönség csak a késői reggeli órákban hagyta 
el a táncztermet, a hol a legjobb kedv 
uralkodott. A rendezőség a hölgyeket igen 
csinos tánczrenddel lepte meg. Jelen voltak, 
asszonyok : Gayer Pálné (Pórszombat), 11a 
jós Mihályné, Horánszsky Bé áué, Huf Jó- 
zsefné. özv. Iso5 Alajosné (Z.-Egerszeg), 
Isoó Ferenczné, Józsa Fabiánné Király 
Mórné, Nuszer Jánosné, Nagy Sándorné, 
Román Dánielnó (Barabás), Smodics Győ- 
zŐné, Sanveber Józsefné (Baksa), Stein An- 
ta'né, Wollák Adolfné, Leányok ; Hajós 
Ella, Isoó Juliska (Za’a-Eger zeg), Isoó 
Vilma, Román Mariska (Barabás), Stein 
írónké, Poszvék Olga (Szatmár).

— állandó gazdasági tudósítói tiszttel 
bízta meg a föidmivelésügyi miniszter Lite- 
ráti István lipcsei haszonbérlőt

— Jűz volt Hodosanban e hó 17-én d. 
u. 1 órakor. Kerzmár Mátyás földmi vés 
istállója és pajtája égett le a takarmánynyal 
együtt, valamint egy kas kukoricza- Az 
épület biztosítva Volt. A vész helyén gyor 
san megjelentek a hodosáui, mura-királyi, 
perlaki és mura csányi önk. tűzoltó egyletek 
tagjai, valamint Cáehovecz község fecsken
dőikkel, kiknek sikerült a tűz tovaterjedését 
megakadályozni. A tűz kitörésének oka is 
meretlen.

— (§eküldetett az Alsó-Len Ivai Taka* 
rékpénztár XXI-ik évi üzletének kimuta' 
tása és mérlege az 1893 évről. E takarék- 
pénztár veszteség- és nyeremény számlájá- 
nak egyenlege 66247 frt 47 kr/ a mérleg
számla egyenlege 841254 frt 93 kr. Nye 
remény 11619 frt 75 k r , osztalék részvé
nyenként 24 frt. A társulat 400 drb rész
vénye 84 lészvényes birtokában van. Az 
évi rendes közgyűlés márczius 17-én d. e 
lesz megtartva

M egyei hírek. A megye teiületén 
január hóban 126500 frt gyűlt be kincs 
tári illeték gyanánt. — A keszthelyi ipar- 
egyesület tisztviselői lettek : tbeü elnök 
Nagy István v- bíró, elnök Lang János, 
aRlnök Braun Rudolf, pécztárnok Salamon 
J»nos, könyvtárnokok Hajdú János és 
^cseiber József — Jókai Mór szives hangú 
levélben köszönte meg Vidor Samuné el
nökhöz intézet levelében a nagy kanizsai 
lzr. nőegylet jubileumi üdvözletét, a tisztvi 
selők részére pedig 4 drb a czképel kül 
dött emlékül. — A tapolczai ga/d. felső 
népiskolát la*in nyelvű tanfolyammal 6 oszt. 
po'gári iskolává fogják alakítani, a vinczellér 
iskola továbbra is fönnmarad. — Zala- 
Egerszegen, ha az idei próba répatermelés 
jól sikerül, két czég ajánlkozott a czukor- 
gyár fölépítésére. — Gróf Festetics Tasziló 
sport istállójában 22 lovat gondoznak, me 
lyek az idén írnod sik pályán fognak ver
senyezni.

— $alavánv egyének az 1847 49-tkl sza 
badságharczban mi szerepe volt s mLő 
események színhelye volt a megyei terület ? 
Aki ezt tudni óhajtja, részletesen leírva 
megtalálja N o v á k Mihály könyvében 
(Kapható a szerzőnél Andráshidán, u. p

Zala-Egerszeg). A munka terjedelme 176 
lap, ára — bérmenteeen küldve — 1 frt. 
Egyetlen történeti munka sem tárgyalja oly 
részletességgel megyénk és Muraköz akkori 
eseményeit, és sok eddig ismeretlen törté- 
neti dolgot derített fel és örökitett meg a 
könyv Írója. A napilapok is elismeréssel 
szóltak róla mint pl a „Budapesti Hir)ap“, 
nEgyetértésM, „Pesti Napló41 stb. Igen szép 
volna, ha az iró törekvését, buzgóságát tfl. 
meges megrende ésével jutalmazná Muraköz 
intellinencziája és a megye közönsége.

— ffaiai htrek. Munkácsi Mihály, h* 
zénk nagy fia Párisból f  hó 20-én nejéVe] 
együtt Budapestre érkezett, hol müve, a 
„Honfoglalás* tegnap lett kiállítva. — \  
bét kimagasló eseménye a polgári házasság 
lói szóló törvényjavaslat tárgyalásának meg
kezdése ; kerületünk J képviselője, Wlassita 
Gyula kedden szép és tartalmas beszédet 
mondott a javaslat mellett — Baross szob
rára 17 pályamű érkezett be, melyek mától 
fogva nyilvánosan ki vannak állítva ; hazafias 
adakozásból 94 ezer forint gyűlt össze — 
Ungmegyében éhínség uralkodik. -  Jókait 
hétfőn avatták föl doktorrá. — Kassán 
becNÜletsértési pör van folyamutban egy — 
papagály ellen,

— tfasvármegye levéltári anyagának 
kiválóan érdekes és értékes részét képezik 
azon genealógiai, család-töríéneti, harald cai 
és általános történeti adatok, melyek várme
gyénk nemes családjaira vonatkoznak Évek 
munkájával összegyűjtöttem ezen adatokat 
s .Vasvármegye nemes családjai* czimmel 
egy műben dolgoztam föl, részint azért, 
bo^y a felsorolt tudomány ágaknak szerény 
szolgálatot tegyek, részint pedig azért, me t 
ügy vagyok meggyőződig hogy kedvesen 
veszi a jelen nemzedék, ha megnyitom em 
lékét az ősöknek, kik iránt haló porukban 
is kegyelettel viseltetünk. Munkám két részre 
oszlik ; az ehő rész magában foglalja vár
megyénk főrendü nemes családjait, azon 
nemes családokat, melyekről régibb jegyző 
könyveink s levéltári okmányaiuk emlékez
nek, továbbá azokat, melyek a múlt században 
megejtett nemesi vizsgálatok alkalmával 
kétségtelen names csa’ádoknak találtattak. 
Munkám második része azon családokat, 
tünteti föl. me'yeknek czimeres nemes levele 
vármegyénk levéltárában eredetiben vagy 
másolatban föltalálható Minden egyes csa
ládnál előadom, hogy ki adta, mikor, s ki 
kaptft a nemes leve'et ? Ezt követi a czi- 
mer pontos leírása, s végül azon családtagok 
neve, éve és lakhelye, akik az okmányt a 
nemesi vizsgálatok alkalmával vagy a ne
messég bizonyító pörben fölmutatták. A 
munka terjedelme nagy nyolezadrétben meg
haladja az 500 oldalt s a folyó 1894 évi 
április végén jelenik meg. Ara 5 forint. 
Szombathely, 1894, február 8-án Balogh 
Gyula, Vasvármegye főlevéltárnoka.

C S A R N O K .

N é p d a l .

Tündérország rózsakertje 
Kivirágzóit hajnalra i 
Madárdalos rózsabokra 
Virágit rám hulatja- 
Rózsavirág, lündérharmaf, 
Hulljatok rám édesen, 
Álmodjam meg alattatok 
Szeret e a kedvesem ?

Őszi szellő bugásával 
Altat el a temető, 
Dérharmatos falevélből 
Hull reám a szemfödő.



8 nrednikrm moči je svaki dan 
govoriti med 11 i 12 vurom. — 
Sve poSiljka tičuce se zadržajano* 
▼inab, naj se pošiljaja na ime 
H a r g i ta i  J o ž e f a  urednika vu 

Čakovec.

Izd&teljstvo:
(n jiia ra  Fischel Filipova kam s« 

predplata 1 obznane poSiljajn.

mA
P r e d p l a t n a  c e n a  J e :

Na celo leto . . . 4 tri
Na pol leta . . . S frt
Na četvert leta . . 1 írt

Pojedini broji koltaja 10 kr.

Obraar i m poleg Zgodbe i fkd 
računaj a.

n a h o r v á t ik o r  i i m n g ja rsk o m  j e z ik a  iz la z e é i d r u ž i v e n i z n a n s tv e n i i p o v u e lj iv i l is t  za  p u k . i
I I z l a z i  © v a l c U ' t I 3 e d . e n  J e d .e n l c r a , t  I  t o :  v u  S T ra lc -a . n e d L e l j ia

Službeni ' >*ik . Mpiljimurskogn jtodpomagajnčega činovničkoga druživa* C ..Cakoveéke špnrkasse“, „Medjimurske sparkasse'*. i t. d.G o s p o d a r s t vo.
Gnojite vočke

Sigurno se za niklju bilinu vu gospo
darstvu tak malo nečiui, kak za vočke 
(sadje), od kojili se ipak vsakoga ljeta očekuje 
da rode, da davaju prihod. S tim da vočke 
rodiju, jemljeju branu iz zemlje, a rčdko 
je koji gospodar, koji bi tu hranu zemlji 
opet povrnul, da more vocka i dalje roditi. 
Osobito vu mladosti, dok vočka još nejma 
tak razvijenoga korena, da bi mogla iz 
glubljine uzimati potrebitu hranu, mora se 
vo ki davati dovoljno brane, da se more 
razvijati Zato treba vočke gnojiti i dobro 
gnojiti, želimo li, da vočke dadu dovoljno 
ploda Vočka za svoj razvitek treba vsake 
féle tvarina, n pokebdob se uvék nežna, 
kojili tvarinah ima zemlja vu seb5, a kojih 
nejma, zato je dobro, da se gnojenje sadja 
upolrebljuju i vHake fele tvarine, da nebude 
vu zemlji jednih preveč, a drugih premalo 
Za sadje dobra bu sljedeéa gnojiva :

1. Stajnki gnoj, koji je osobito dober 
za jabuke i hruške, ako je več za dosta 
sprhjeni. Najbolje se upotrebljuje za taAko 
tlo. Za koščeno vo6*, n. pr breskve, man- 
dalice i ti d. ne valja, ar vočke rado dobivaju 
smoliku, osobito ako je »-tajski gnoj fitižek.

Mésanec je gnojivo sastavljeno iz vsake 
fele tvarinah, ter pomöían sa zemljom laj

gnoj vrlo je dober za vse fele sadja, osobito 
pako za ko-čeno voče, za koje sta ski gnoj 
tuli ko nevrédi. Mešanec gnoj mora se višekrat 
prekopali, polejati sa gnoju com, da dobro 
sagnjije, ar čim bolje je sagnjit, t m se leže 
raztvara i tim bolje deluje.

3- Seinljeti pažlji i melja od kostih 
vrlo su dobra gnojiva za voéke

4. Krv dobro je gnojivo, osobito za slabe 
betežljive vočke.

5. Kalij (pepel) Vu tlu, gde je dosta 
kalija, vočka dobro uspjeva, pod se ljepo1 
razvija^ ter postane slastneši.

6- Gnojnica iz zahodah i gnojiš :a tu- 
likajše je jako dobro gnojivo, ali se mora 
uvék upotrebljivati istom onda, kadaje več 
podpuno prevrela i zegnjila, drugač e to 
gnojivo prejako ter more vorkam i naško 
diti. To gnojivo nek se upotrebljuje osobito 
za gnoje je starih vočkah, iroje se budu 
opet hitro opravile, ter rodile. Ako je gnoj
nica prejaka, nek se pomeša vodom.

Najbolše vréme za gnojenje vočkab 
(padja) Je od kesne jeseni do ranog protu 
Ijet a Sa tekuéim gnojem jako dobro je 
gnojiti onda, kad su se pupolji za buduče 
Ijeto več razvdi, t. j. meseca augusta.

Vrlo važen je način, kak se vočka* 
gnoji. Vu tom se < in ju višeput velike falinge 
Za gnojenje sadja izkopa se vu jeseni ili 
preko zime navadna jama okolo stebla vočke, 
ter se napuni gno fm, pak opet pokrije se 
zemljom- Negleda se ua to, gde se nahadjaju

oni déli korena, koji branu upijaju, najrare 
koreni sisaljke. Njih ima najviie na okrad- 
njem kraju korena, a najmenje ih ima na 
kreou okolo stebla. A pravltam, gde sisaljke 
nejma, se gnoji, tak da gnojenje malo ili 
nikaj nebasni, dapače more i škoditi, ako 
nije bil gnoj podpunoma zegnjili, ili da ima 
vu gnoju kukcov, koju moreju okolo stebla 
ozlediti (raniti), ter zrokuvati, da počnn na 
različnih mösüh gnjiliti i prouzro iti beteg 
ruka na d:vetu.

Za gnojenje moraju se jame okolo 
vočke prirediti tak, da gnoj do de prav vu 
on predel okolo vočke, gde se nahad aju 
sisaljke. Po izprobanju ide koren vočke tak 
na í iroko, kak idu grane (svršje) na krošnji. 
Zato nek se jama okolo vočke za gnojenje 
izkopa tak na široko, kak na široko se 
razvije krošnja vočke- A gnoj nek se onda 
dene najviše na skrajnji kraj jame, jer tam 
bude na više sisaljkah, koje budu hranljive 
tvarine usisale, ter tak vočki dati najviše 
hrane. Jama naj izkopa tak, da gnoj ne* 
dojde neposredno na sisaljke, nego da nad 
sisal|kom jo- malo zemlje. Gnoj nek se 
jednakomérno vu jami porazdeli, ter pokrije 
zemljom .

Ako se za gnojenje upotrebljuje tekuči 
gnoj, on'a nek se vu onom okrugu, gde se 
nahadjaju sisaljke željezom naprave 3 0 - 4 0  
ctm gliboke luknjice, ili se pako postave, 
vu zemljo cévi za drenažu (glinaste cévi) 
po kojih se vljéva tekuči gnoj, da ae luk-
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njice kesneáe opet zemljom nezatekneju, nek i domače za zimsko céplenje. Stari trs vu Barun Otto Seefried.
86 pokriiu deščicom ili ciglom. goricah more se preč niti. Počimlje se ,. . . . . . .

Koliko gnoja treba za pojedine Točke, cépljen> američke loie. Zadnjih brű*J vol“0’narodb°S 1,8 a ,a*
to zafisi od zemlje kak velikoče vodke. Vu da Nj. Veličanstvo baruua Otta Seefneda
dobrom tlu gnoje se vočke menje, nego li vu Povrčarstvo. (tovaruáa princese Elisibete bavarske) imeno-
tlu, koje je tvrdo i slabo, i gde vodke mogu valolajtnantom vu pješ. regimenti čara Ferencz
svoj koren tele razvijati. Mlade vodke mo Vu klila ili na tople gredice posije se Jožefa br. 1. Regimenta je va posadi vu
raju se takaj viSe put gnojiti, jer njihov češnjak, Salata, vugorki, spinjači itd. Priredi Opavi.
koren nije jod vu glubljini, odkud bi mogel se zemlja za nasade sparge.
dobivati hranu. Da hrana vu zemlji more ” lasi 8 dvora
i razstvariri i da ju mogu sisaljke usisati, _ . TT ,. . . . . ..
zato je neohodno potrobit zrak, toplina i a  o  Vel,Can®tv“ cara 1 rftJa bl|
vlaga, koje stvari moraju dojtivu glubljinu K A J  J E  N O V O G A  ?  je ov,h dnevov vu bečkom dvoru dvorski
Minije, da mogu raztvarati i delovati. To obed komu su izključivo pnsustvovali visoki
se pak more polučiti tim, da se barem Mj e o o v o  Veličanstvo na Rivieri. vojnioki častnic« T . ,
vsako beto i to fu jeseni, zemlja okolo vodke M,egOVO Ye" an8tV° "* ~  Nadvojvoda Karlo Ljudevit potuje
prekopa, ter prerahla, da je odprta za ulaz s  nih *8tran suffla8no se iavlia da 8a tovaro0,COI“ vu 8V0J dvor B°ttensteia kod
iraka,' topline i vlage'. bu I  c a /  kraljFerenci’ Jo- MertDa> ^  2 % * "  S * ? 'Dnhro ie da se vodke vifle nut nre- , V ’ vencau?lvo car i *n»ij r erem* ju _  Nadvojvoda Ljudevit Viktor odputo-Dobro je, aa se vocae vise put pre žef d 0  skora ,gej na francezt u Rivieru. . . d nekim: daevj ua du ž 0  vremena
kapaju, ar t.m bol,e «e bodu raiv.jale Kra|jica bu najmre ovih dnevov na povratku '* “o1""1' dneT,na auž9 vremen*
..saljke, ter t.m leže up.jat. hranu va se ,  Madeire pri8pe|a vu Ninu ili vu Mentene, va U ,) EQele2ka Ura,iica Viktorija doide
Tak njegovane vodke dale budu i vékái nalc nfl0rfldia da Ni Ve ičanstvo svoiu “  ^ nglezKa li,a,J,ca viKtonja a°)aennhod Pak 80 naSadJa.’ , , 1 . ,ve icanst o s oju 2 4  rrarciuáa vu Firencu, gde bude ostala
Pnnoa* _____  visoku tovaiuáicu kak 1 lam pohoditi hode megec dni

ter nekoliko dnevov odmora sprevoditi na
poljedelstvo. Onoj cvetnoj obali Tvrdi da bu kralj Vjenčanje prež dozvole.

,T , , , ... x. .. ved 26. februara doflel na Riv»eru.Vu mesecu februaru nek se žito čisti,
nezdravi ili pokvarjeni krumpir nek se Piaika vojnička oblast zamotila je ko*
odstrani. Nek se čiste jarki na polju i seno* Nadvojvoda Otto VU Egiptu. tarski sud vu Esztergomu, da presiuáa tamoš*
koftah. Gnoj se podorava, a zemlja se pri* uieg plebanuša, dra. Jalia Fehéra, ar je isti
redjuje za sijanje zobi, lena i mrkve. Iz Kaira javljaju : Nadvojvoda Otto nezdavnja prež dopuádenja soldadke obLsti

bil je nazoden vu vsake fele zanimivih zdaval jednog husarskog oberlajtnanta. Sud
Vodar8 tvo. vadasijah egiptonskog glavnog grada, a na« je proti plebauuáu povel kaznenu iztragu,

pokon je bil nasočen kod velikih vojnih
Vodke se moraju čistiti od gusenicah vežbali, kaj su izvodilo englezke posadne K putu Nj. Veličanstva,

i od mehnja. Vu biži počimlje se zimsko dete vu okolici Geaire. Piece de resistance
cépljenje vočakah, jabuka, hruške. Ako je bil je juriá (áturma) na utvrdjeni tabor, Be ke novine jivljaju, da se budu Nji-

vrčme povoljno, mogu se i vočke preša kaj su ga kakti mladistički soldati preoble* hova Veličastva kralj i kraljica zestali i
diti isto tak i ribizlin i ogrozd. Ceni Englesi branili. Na koncu tabora dignut nastanili na francuzskoj Rivieri i to na rtu

lagumom vu zrak. Nadvojda je bil nazofien sv, Martina izmedju Mentona i Monaka, gde
Vinogradar8 tvO. obedu 7-og  gardskogdragunske regimente vezda boravi i cesarica Eugenija. Rt sv.

Pred par dnevi odputoval je nadvojvoda erez Martina hvale kakti jeiou od najljepáih i
Počimlje se obrezivanje vinograda (go pustingu vu Kafr-Davar, da pohodi slana najzdraveš h točkah Cčle Riviere. Rt sv. 

rice), priredjivati ključeci amerikanske lože jezera, Martina leži zahodno od Mentone, vu divuom

Z A B A V  A  vas bo^e jednaki kup zlata na put, dana dr goga leta hotelo odpočinuti, dojde
dok si sam ne steče peneze i sam se neob- vsaki zdrugi strani svojim darom u hitu ot-
skrbi. Leto dana ostaj vsaki vas u svetu: činsku. Sledeče jutro dojdu pred otca koji je

## za leto dana mora se vsaki u hižu povrnuti pozdravil i jednako srednačno upita: „Nuder
Najbolji d a r . i donesti s puta dar. Koj donese najbolji dar, sinki moji, jeste li donesli obečaue darc ? a

on bude po mojoj smrti gospodarnega budu os- Odgovorili su sini: Jesmo !
Bil je star otec# a vrlo bogat. Kad bi taii imali pos’uáati i zajeduički imetkom uprav „PtLtupi anda k meni vsaki na poseb,

izi el pred hižoa vrata, vse kod bi mu oko Ijat. Hoču, da imetek moj ostane nerazdelen, pak mi piipovedaj, kaj si u svetu dož vel i
doseglo, bilo je njegovo, zvuo toga imal je u ar deli se lebko razpadnu, a ja bi rad VU' predaj dar, kojega si mi donesek Najstareii 
Skrinji a komori zlata i srebra, da nije sam mreti stim uvjerenjem, da se ono, kaj sem po redu počrni.M
znal koliko. A neje on to herbai od svojih vam ostavil, nrče reztepsti i reztrofliti* Neznana Tu pristupi najstareii Bin, kuáne otca u
roditelja, ni dobil požene; nego on hebral od zbil ja, kojemu da z med vas ostavim imetek. desuu ruku i počnae pržpoved&ti: 
otca i matere tri dobre viastilosti za Ž<vot: Vsaki ima dobro vlastitosti: idite anda; Iduč putem dc del Bern u zemlju, kojom
zlatoo najmre marljivost, željeznu uztrajuost najbolji s puta doneáeDi mi dar bude odlučil! se valja široki Dunav. Bila uprava vojna na 
i podhvatljiv duh, i tim steče sebi i deci Jeate li zadovoljni z mojom odlukom ? TuiČiua; nekiščanskih vojuika u toj zemlji
svojoj veliko bogatstvo. Iz von toga bogat- 1 odgovorili su vsi tri u jeden glas: bilo jako vnogo, iáéi sem med je, a oni, stis• 
stva imal je pako još i drugo blago, a ovo 1 »Zadovoljni smo oteci* kajuč mi ruku, rekli su :
su bili tri sini, koje je brižno odgojil i od A na to stari oUc: „Evo vam dakle „Oj, junački sinek, ti imadeá zlata, 
kojih je u stare svoje dane imal vse to vekfiu na put moga blagoslova ! u hajde, zapijmo ga, a onda pojdimo u rat, i
radost. Nu nije od njih imal samo radosti, Sini poklekoeju pred svojim otcem kuá* veruj dobro ti hoče znami biti, siuko 1 
nego je imal i brige., jer kojemu bi od njih neju mu desuu ruku, a on blagoslovi vsakoga Bog i duša, merili smo mi posle bitke 
ostavil imetek, da ž-njim dobro upravlja, toga za put. Za tim se razideju zlato i biserje ua mere, a nesmo nosili svilu
radi stari joá nije odločil, ar je vsakiod siuov Život je čovečji na zemlji kak život u mra- i kadifu na telu kak Turki, uego nosili smo 
imal posebne dobre vlastitost O tom je stari viüjaku. svilu i kadifu u cipeljah za obojke. I dal
oteč dan i ned razmiiljaval. Napokon zezvavái Bega se to i znoji za tim božjim krutem sem Vojnikom polovicu zlata, da ga zapijejeju, 
Boga n pomoč, očisti dudu svoju od greha i prež odmora. Jedni se muče, briniju po ves a polovicu sam si zadržal, ako bi mi bilo 
domislise. život, a drugi živiju iz obilje, koje su im kada treba.

Jedoo jutro razloži na stolu jednake tri pokojni roditelji ili rodjaci ostavili lééi sem u boj; oteč bogati su Turki, a
kupe zlata, pozove Bine svoje, pak im reče Ali blagoslov Božji počiva samo na delav- mi smo je šekli i otimali im blago i bogat* 
ozbiljno : nih rukab, prež kojih bi se vse razpalo. Pak Btvo Kad se je več leto naguulo kraju, 6kup

Sinki moji 1 nije dosta, da je človek ipsk poljeg vsega toga borenja znojenja beži spravim bogatstvo stečeuu u ratu, pre menim 
dobro odhranjen, on mora u ognju izkustva vreme, nigdar neprestane i prvo nego li se vse u zlato, srebro i drago kamenje, koje sem 
očistiti dušu svoju i Čelikom košnje očeliCiti kadjarao, složni mora kosti svoje u zemlju Iti donesel kakti dar iz svega puta.* 
srdce svoje. Odhrauil sam vas sebi na radost, bogataš i siromak, ovaj ponajviie čistom svest
ali je več vreme vreme, da pogledate u svet jum, da nije zabadavo živel, a onaj kako tako '  onec 8 , 6
1 stečete izkustva, jer ovo je msjka modrosti ' I trem sinom staroga otca preteklo jo Priredil: J. Cirkvenčic
Cujte me, prvo negoli pojdete u svet 1 vsaki leto kufluje kakti voda i kad je suoee prvoga _

S v



amfiteátralnom zaljeva. Odzada dižo se visoke 
Alpera rt sam siže daleko vu raoije sa evő 
jrn svjetionikom. Tu je dívna šumica i novi 
eleganten hotel, Cesarica Eugenija sagradila 
si je ondi sama svoju vila (kaštelj).

t  Kardinal Gonzales.

Rima, da hude ruska vlada doskora stvorila 
zaključek, da vredi pri svetoj stolici svoje 
ataluo diplomatsko zastupstvo. Kod Vatikana 
se nadaju, da se bude stim mogel najuspjoá- 
nije delati za pobolfianje stanja rusk'h kato- 
likali, a opet s druge strani, da bude Rasija 
glede političkib pitanjah imala oslona vu 
Rimu.

Komaj uaknadno dohadja nam glas, da 
je vu Madridu 2. februara vumrl kardinal 
Gonzales, najznameniteši filozov suvremene 
Španj ilske. Zefirino Gonzales y Diaz Tunon, 
rodil se je 28. januara 1831. i po sjajno 
svrženih navukah postal je profesorom teolo
gije i filosofije, ter uapokon nadbiskupom vu 
Sevilli Na tom ga je mjestu odlikoval papa 
Leon X III. 10. novembra 1884« kardinalskim 
škrlakom, ali ga je kesneše na njegovu 
mólba zaradi beteguvanja résil nadbiškupskih 
funkcijah, ter je Gonzales živel v tihoč'. Pred 
par Mesecih pošel je on vu Berlin, gde mu 
je rak rana vu licu operiral profesor B erg
man, ali je fpak ovomu betegu podlegel Za 
pontifikata Leonova Gonzales je 95. peminuli 
kardnal.

Na santi (kopi) leda.

Iz Helsragfursa telegrafirali bu 17. feb* 
rnára: Včera je cd finske obale odkinula 
ogromna krpa leda, velik do 100 vrstah, a 
na njoj ge ;e n a lazilo okolo 400 ženah i 
déce. Finci, koji su opazili pogibelj, za vre
mena su se oslobodili, dočim su stradalnici 
vek i dél iz Ingermaulandije. Pučanstvo poleg 
obale na6toji, da nesrečnikom dopelja kruha, 
oprava i drva, kaj s tim t*že, jer je morje v 
noči izmed obale i krpe lepa zamržmeno. 
Ipak se nadjaju, da budu nesrečne oslobodili.

Drugi telegraf čki glas : Ledena krpa, 
koja se je od breg i oikinu a, razbila se je na 
dva dóla. Vekfli dél s više stotina ljudili 
kreče se proti Hoglandu, a menjši se 76 
ljud'h i 18 konjah udarjen je samo 6 kilo
metra!! od obale (brega). Ingermanlandci oslo
bodili su ove ljudi, Vojae oblasti iz Kron- 
stadta poslale su pomoč.

Nastradali anarhista.

Vu sobotu smo javili, da je 15, febru 
ara vu Greenvichu us'jed eksplozije bombe 
nastradal nepoznat éovék, koga d>že za 
anarhistu. Denes je stvar več razjaSujena. | 
Neznanec agnosciran je po lastov tora bratu 
i prijatelju. Ime mu je Mariid Bourdin, star, 
je 22  Ijeta, ter je pred šestimi Ijetmi došel 
iz Fraocuzke vu Englezku, gde je s bratom 
bil ánajdar. Bourdiu je vnogo p i to val i bil 
poznat pol-ciji kakti pogibeljen anarhistu ki 
agitator. Po vsib se pojavih zaključuje, da je 
Bourdiu nameraval glasovitu zvezdarnicu vu 
Greenvich u dignuti vu zrak, ter j j vu tu 
svrhu došel na večer onamo. Pri seti je imal 
silnu bombn, koja s« je medtimtoga pred 
vremenom razpršila ter amrg Bourdina raz- 
mrskala. Pri njem su nafili peoez i glažuatih 
lominab Eksplozija piipetila se je samo 30 
moirah od zvezdarnxe. Bourdin je dan pred 
eksplozijum bil vu britskom muzeumu, gde 
je študiral iz jedne knjige ptskave stvaii*

Glasi iz Rima.

Kak javljaju iz Rima, papa Leo 
XIII. odlučil je vu najskorešem vremenu iz
dati na s tétlo izjavu vu prilog katolikah vu 
Rusiji. Vu vatikanskih krugovih se pogovara, 
da bodo izjava odlučno zagovarjala vérsku 
slobodu katolikah vu Rusiji, ali ali če poleg 
vsega toga izbegavati, da nepovréii osjet- 
Ijivosti ruske vlade. Rusija dčla sa vsimi 
silami, da vatikan predobije na svoju stran, 
er je pred nekoliko vremena izjavila vu

Žuta zimica na c. 1 kr. korveti .Zrínyi*.

Iz Rio de Janeira stigla je 17. febru- 
ara sliedeči telegraf; Zapovednik c. i kr. 
ratue ladje „Zrínyi* vumrl je včera od žute 
zimice. Ustanovljeno je 1 više slučajevah be- 
tegov na ladji. „Zrínyi* odplovil je denes vu 
llhu grande, 70 morskih miljah južno od Ria, 
da se ondi desinficira, ter bude za četiri dana 
pošel vu Montevidio, da premeni zrak.

Komaudant korvete „Zrínyi* bil je 
fregatski kapetan Ivan Holeček, koji je vse 
do odlazka na put bil predstojnikom 7« poroor- 
skoga odsjeka vu pnlju. BU je 48 Ijet star, 
a ostavil je ienu i troje déce. Korveta 
„Zrínyi* ostavila je 1. septembra prefitnoga 
ljeta Pu!y s sposadom od 160 moruarah i 
jedniin tíélom [lanjakoga ljeta izvučenih po
morskih kadetah. I/, Ria imala je korveta 
poči ua Kap, a odonud poleg zahodne obalo 
Afrike vu Gibraltar i dimo, Medtimtoga je 
vu Braziliji buknula revolucija, ter je vlada 
odredila, da „Zrínyi Čuva i brani trgovečke 
interese Austro-Magyarske vu Rio de Jamru 
Poleg kapetana Holečka zbetežali su i tri 
mornari, koji su odmab i prenešeni vu Spital 
sv. Sebastijana.

Grof Zichy vu Dunavu.

Gif Ferdinand Z cby posjeduval je sliku 
(kipa) svoga nezdavnja vnmrloga tasta, grofa 
Edmuuda Zichia, koju je vu naravnoj velčini 
naslikal ('»tmalal) pokojni Makart. Sliku je 
imal kopirati jedeu slikar (malar) vu Budim
pešti, pak se je stoga 16 februaru na kolib 
prevažalo iz Budiraa vu Peštu. Kad sn kola 
rfošla na sredinu dunavskoga mosta, vlovila 
je bura (viher) kipa ter ga bi tila vu Dunav, 
koji ga je odnesel Grof Zichy odredil je vse 
shodno, da se k p oslobodi. Makart je dobil 
za kip 10.000  f rinti.

Bugarska knegija.

(ji ui se, ca se je zadnjih danov beteg 
bugarske kneginje Matije Louise pogorsal, jer 
su još vu sobotu telegrafič li pozvani iz Beča 
vu Sofiju tri doktori i to: dvorski sav jetnik, 
profesor dr. Gustav Braun, gyniikolog Scbauta 
i proftsor Neusser. Misli se, da se je po 
porodu kneginja ponovno prehladila.

Občšen oberMajtn&nt.

Pitanje o špijonstvu vn ruskoj vojski joá 
je uavčk na dnevnom relu, a išče vsevdilj 
aldovov. latom kaj so nezdavnja zaprla zemlja 
nad smaknutim oberstom Šepkinora, kad je 
evo več i drugi visoki častnik, oberst-lajtnant 
Grigorjev zaradi istoga grélia obsudjen i obé* 
Sen. Oberstlajtaant Grigorjev slutil, je vu 
dragunskoj regimenti vu Kieenjevu Nezdavnja 
su ga pozvali k vojnom zapovedničtvu vu 
Opesu. Cim je otišel, preduzel je zapovednik 
žandarmarije vu Kišeojevu vu njegovom kvar- 
tiru premetačinu ter je odkjil gotova pisma 
na glavni štop jedue stranjke vlasti Iz tih 
pisraah tvrdi se, da se je dokazalo, da je 
Gregorijev več dvé Ijeti stal vu službi ove 
stranjske vlasti ter zvršaval za nju špioniranje 
a dobival za to 24.000 frank, na Ijeto. Na
dalje dokazano, da oberst lajtinant Grigorjev 
lani odprl službeni paket za odsudnosti avog 
sefa, kaj je dozvoljeno samo vu vremena tabora.

Vu tom paketa bili fia točni podatki za mo* 
bilizaciju ruske vojske uz pruzko-austrijsko 
rumunjsku medju, zatira točni plannmi mitri- 
janskih festungah vu Galiciji itd.^Iztraga je 
vu vsemu trajala samo četiri dana. Peti dan 
postavili su Gregorjeva pred ratui sad. koji 
ga je obsudil degradaciju i na smrt na galgah. 
Sedmi den obelili su ga vu Odesi.

$ e k a j za k čas.

Povišena cčna.
Goipon: „Evo Vam 5 krajcarov za 

podbrivanje."
Brijač: „Prosim joi 6  krajcarov*.
Gospon l „ A kak to, po Vašem céuika 

plača se samo 5 krajcarov.
Brijač: „Ali molim, Vi ste sedali na 

obedve strani podbriv&ti*

Stara dobra vremena,
O ia : „Ali je denes iparno. Kak mi se 

čini, nečemo još za dogo iraati dež 1 ja !“
Oa; Burme nečemo. Negdt va starih 

vremenih, dok su bile bélé hlače vu modi, 
bilo je zevsema drugač. Človek je trebal 
samo bélé hlače obleči, pak eto tski deždja.

Gde je bil ?
Sodec: „Vi ste obtuženi, da ste vužgali 

Matjašov škedenj,|jeli se morete izkazati, gde 
ste vu to vréme bili?*

Obtuženi: „Kad je plamen bukóul, ja 
sam odnud več zdavuja otišel.*

Ljubopitl ji vost.

Sudec: „Ja se vam čudim, čemu Vi 
molite za odgodu iezprave i pribavu brani
telja fiikaljusa, kad su Vam tolike silne 
bradje dokazane. Nezuam, kaj bi branitelj 
f škaljud tu još mogel povedati 1*

Obtuženi; „Vidijo, gospodio sudec, to 
je prav ono, kaj bi ja sam rad čuti.*

Gospa: (svojoj dekli) „Pak je to gefro* 
renes? — im se je ves po tanjiru rezigel.

Dekla: Čuinovito je to, im sam pak ja 
barem tanjira prejdi na iporhertu stopila.

Gospon: Ti M ika, meni se tak vidi, 
da ti jako fratiš moje vino i cigare.

Miška: latina je, prosim Ijepo, ali to 
prišparam pri biksu i pri petroleumu-

Priredil:
GlAd F eren c«

Jegen debel človek približaval se je 
kesno na večer k varaiu i pital jednoga va- 
rošana, jeli bu mogel kroz vrata va varog. 
Ja mijlioo, reče varošan, kak moru čes vrata 
kola sa senom, brščas bute mogli i Vi.

Jeden pe9 vgrizel je jedna jako vmanjn 
žemi. Ni se je znalo, jeli ov pes bil stekli; 
E j ! veli nekoj človek, ako nije bil slekli, 
vezda segurno bude, kad je vu ovu žena 
zagriznul.

Pet let star sin jednoga plemenitaša, 
dal je svojoj francuzkoj oavučiteljici pljuska 
z levom rukom, To je mati videla i rekla: 
Ali Imbro ! opet z levom rokom: ka) U 
nikaj z desnom rakom nemreš včiniti.*

K- f.

,
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»The Gre8ham»
Pri »The Greeham» zvanom london- 

skom druttvu (va Čakovcu je upravničtvo 
pri Graneru stacunaru), je moči životo si 
garati. Tojest plati, gdo si hoče iivot osi- 
gorati, po letu vekéu ili menjéu svotu i to 
poleg toga, kak je gdo star i kak svotu hoče 
da dobi, pak ako bi vumrl, herbom imeuuto 
društvo zplati onn svotu, na koju je bil ist 
osigureu, ili ako doživi na p. 1 5 —20 let.i 
njemu daju istu svotu vu ruke. Tak je moči 
iivot ženskah i decah osigurati. Ovo družtvo 
ima svoje glavno upravničtvo va Budapeštu.

3£—-------------------------------------------- ;— mKöszvény és csúzban szenvedőknek ezennel a "  
legtágabb körökben

Horgony-Pain-Expeller
elnevezés alatt dirsérőleg ismeretessé vált Tinct. 
Capsici comp. ajánlólag legyen emlékezetbe hozva. 
Ezen népszerű há/.iszer 25 óta, mint logmogbizhatóbb 
fájdalomcsillapító bedörzsölés ismeretes és mindnyájak 
által, a kik használták igen kedveltotik, úgy hogy 
további különös ajánlásra nem szorul. Üvegje 40 kr., 
70 kr. vagy 1 f. 20 krnyi áron a legtöbb gyógyszer- 
tárban kapható. Azonban a „Horgony** védjegyro ugye 
lendő, mert csak a vörös horgonynyal ellátott üvegek
valódiak. Ha a valódi l ’ain-Expeller helyben nem ____
volna kapható, akkor forduljunk a gyártók gyógy
szertárához: Richter gyógyszertára „az arany 

in  oroszlánhoz14 i'rágánan vagy Török József 
in2________ gyógyszerészhez Budapesten_________

Z u  v e r l t a i i f e n .
50 Meterzentner H e  u und 150 Meterklafler

»  11 C II E H I IO L Z
an dér Strasse gelegen in ViziSzt.-György (oskolahegy) Bergab nach Csakathurn.

Daselbst sind auch 14.500 Gulden auf nur nachweisbar soliden I. Satz 
Inlabulation auszulethenAdresse: FRANZ MFYF.R „POSTFACH** in CSAKATHURN.

N y o m a t o t t  F i s c h e l  F ü l ö p  l a p t u l a j d o n o s n á l  C s á k t o r n y á n .
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