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9 I

Kéziratok.
Voltaképpen a meg nem jelent kéziratok 

mit sem jelentenek, mert elvégre minden kézirat 
nem jelent meg, c*ak róla mustráljak — Jókai 
xzava szerint — a „közkatonák a kultura par- 
lagán,“ vagyis a nyomdászok az ólombetűket s 
igy nyájas olvasóm te reggel nem Í9 kéziratot 
betűzöl, de a garmoodok szorított vagy megritki- 
•ott sorait, itt-ott helecsőrditve a a kompaktok 
ideget kavard lázával, ha teszen — Milánról 
van szó.

Pedig hátalmaaahb volna, ha a kéziratokat 
kapnád meg. Erről alapos és bájos fogalmát 
szereznél arról- hogy milyen őrületen házban szü
letik meg a lap; csak itt olt kapnál valamennyire 
is nem hveroglifokat, de a legtöbb esetben eüga- 
zouhatlan szarkalábakat.

Szerencsére a nyomda mindont dűlőre visz 
* hogy mégis fogalmukat szerezz e kéziratokról, 
eme néhány sor tájékoztató volt.

Gyönyörű kézirata két Írónknak Tan, J ó* 
ó é i n a k  és M u r a i n a k .  A kéziratok gyönyö* 
őségét teszik gyöngyszemekhez hasonló betűik, 
melyek között lapok és lapok után nincs egy 
fikarc* korrekczió se. Biztosra veszem, hogy 
Jókai a „Tengerszeme hölgyet," Murai a „Hu



c) Adományok és ajándékok.
d) Az egylet javára rendezett mulat 

Ságok jövedelmei.
6. §. Az egylet tagja lehet minden 

tisztességes és fedhetlen életű férfi és nő.
a) Tiszteletbeli-tag az, kit a közgyűlés 

az egylet körül szerzett érdemeinek elis 
méréséül megválaszt, ki azonban a kötele
zett dijak fizetése alól fel van mentve.

b) Alapitó-tag az, ki az egylet czél- 
jaira egyszersmindenkorra legaláb 20 irtot 
fizetett az egylet pénztárába, mely 4 rész
letben is fizethető.

c) Rendes tag az, ki legalább havi 10 
krajczár, esetleg nagyobb összeg fizetésére 
kötelezi magát, s azt havonkint előre az 
egylet pénztárába befizeti.

7. §. A tagok kötelezettsége meg
szűnik :

a) ha az illető tag elhal,
b) ha a városból elköltözik s ki nem 

jelenti, hogy az egyletnek továbbra is tagja 
akar maradni,

c) ha az illető tag kilépését a vá
lasztmánynak azon év május 1 ig bejelenti, 
melyben a kilépés történik.

8. §. Az egylet hatóságai! a közgyű
lés, a választmány és egyes teendők vég 
rehajtására kiküldött bizottságok.

9. §. A közgyűlés.
a) Közgyűlés m:nden évben legalább 

egyszer január hóban tartandó, de az el 
nőknek jogában áll azt bármikor összehívni; 
10 tagnak Írásban benyújtott kérésére pedig 
köteles összehívni.

b) A közgyűlés határozatképes, ha a 
tagoknak legalább '|4 része jelen van. Ha 
az első ízben egybehívott közgyűlés nem 
volna határozatképes, akko- a más dizben 
egybegyült tagok tekintet nélkül számukra, 
határozatképesek.

c) A közgyűlésen minden egyes tag 
egyenlő szavazati joggal bir.

d) A közgyűlés a tagok közül 3 évi 
tartamra választja az elnököt, jegyzőt, 
pénztárost s 10 választmányi tagot. A vá
lasztás titkos szavazás utján történik.

az A c s á d i lgnáczé, a ki legalább is kétezer 
vezércikket vall a magáénak. Egy pillantás belé 
a esküdni mernél, hogy t ö r ö k ü l  van írva. 
Egy vidéki napilap, hova évekkel előtt szintén 
cikkezett, egy szedőt c s u p á n  az ö kéziratai
nak tartott, mert a többi nem tudott azon el
menni.

A minő szép gondolatok vezették az í r  A- 
n y i tollát, olyan tormát is adott neki. Valóságos 
mézeskalácsul osztogatta ki őket az ujságkötős 
faktor az ö kéziratát legénysége között. Világos 
végig; belük megcsonkítása, eltorzítása nélkül, 
és hozxá sokszor .spekkes,** a mi a nyomdászok 
napi imádsága, vagyis, hogy minél több k i k e z- 
d é s s e l  írott legyen.

Kétségtelenül azonban legveszedelmesebb 
fajtája a kéziratoknak azonban a k ü l s ő  v i 
l á g b ó l  érkezett Ismeretlen kezek gondos kali- 
gre fiája. Hosszú tapasztalat tessi bizonyossá, 
hogy a gondos kéziratok többnyire végtelen 
ü r e s s é g e t  takarnak s igy a legtöbb eseben  
„blindre a szerkesztői köztemetők h »Ionjaiul 
múlnak ki, annyi meg annyi rémballadák társa
ságában, szerkesztői — papírkosárban.

Azért szerelmet tápláló ifjú lélek, ha 
, Hozzá.* „Neki" czimmel verset akarsz elkövetni, 
valahogy ne túlságos illatos legyen a kéziratod s 
ne valami kaligrafikus betűit rajzold a kézira
todra.

Mert az kész veszedelem.

Vórtepsy Lftsaló.

e) A közgyűlés hatáskörébe tartozik
még:

f , a költségvetés helybenhagyása.
2., az évi számadások felül »izsgálá 

sára kiküldött 3 tagú bizottság megvá 
lasztása.

3., a számvizsgáló-bizottság és az évi 
jelentés meghallgatása után a felmenlvény 
megadása.

4, Az alapszabályok módosítása és az 
egylet feloszlása iránti intézkedés

10 §. A választmányt az elnök, alel- 
nők, pénztáros, jegyző és a 10 választmányi 
tag képezi.

Hatáskörében tartozik a közgyűlésnek 
fenntartott ügyeken kívül minden más 
ügyben intézkedni; jogában áll egyes mun
kálatok végrehajtására a maga kebeléből, 
esetleg más szakértők meghívásával b zott 
Ságokat kiküldeni.

Üléseit a szükséghez képest tartja, 
melyeket az elnök hiv össze, de a választ
mány 3 tagjának kívánságára köteles az 
elnök bármikor összehívni. Határozatképes 
az ülés, ha az elnökön kívül 5 választ
mányi tag (beleértve a tisztviselőket is) 
jelen van.

11. § Az egylet tisztviselői és a 
választmányi tagok fizetésre, vagy tisztelet - 
díjra nem számithalnak.

12. §. Az elnök, vagy annak akadályo 
zása esetén az alelnök képviseli az egyletet; 
ő őrzi annak pecsétjét a köz- és választ
mányi üléseken elnököl és a kiadásokat 
utalványozza

A gyülésektn rendszerint nem, csakis 
kétes esetekben szavaz. Gondoskodik, hogy 
az általa és a jegyző által aláirt jegyző
könyvek hitelesíttessenek.

13. § A pénztáros anyagi felelőséggel 
kezeli az egylet vagyonát; beszedi havon
kint a tagsági dijakat s kifizeti az elnök 
által utalványozott összegeket. Hagyomá 
nyok, valamint 100 irtot meghaladó pénz
készletek hasznos elhelyezéséről a választ-1 
mány gondoskodik ; jogában áll a vá’aszl- 
mánynak a pénztár állapotáról bármikor 
meggyőződést szerezni.

14 § A jegyző vezeti a gyűlések 
jegyzőkönyveit, teljesiti az egylet összes 
levelezéseit és az egylet levéltárát őrzi.

15 § Az egylet közgyűlése védnököt 
is választhat, kinek tisztje mindaddig tart, 
mig az egylet fenn áll, vagy mig az illető 
azt megtartani hajlandó. Jogában áll, min
den köz- és választmányi ülésen résztvenoi, 
olt szavazni, az egylet iratait, kezelését 
megtekinteni; miért is minden gyü’ésre 
meghívandó

Különfélék.
Kérelem Kérjük t. előfizetőinket, 

szíveskedjenek a második negyed alkal
mával előfizetéseiket megújítani s a 
hátralékokat beküldeni!

— Qfántortanltó v i asztás, A dekanoveczi, 
üresedésben volt kántortanitói állásra múlt 
hó 28 án Tiszai Kálmán ugyanottani se
gédtanító választatott meg.

— cflöktlő isküvő ment végbe f. hó 
2 án Sümegen. Ezen napon vezette oltár
hoz — városunk által is előnyösen ismert 
és közszeretetben álló — dr Bárdió György 
sümegi kir közjegyző a bájos és kedves

Eitner Annuskát, Eitner Sándor sümegi 
földbirtokos, Zala-Szt.-Gróth volt ország
gyűlési képviselőjének és neje liotter J ú 
liának leányát. Nagy és díszes násznép és 
a templomot zsúfolásig megtöltő közönség 
vett részt az egyházi szertartáson, melyet 
Mild Mihály sümegi prépost-plébános vég
zett s adta áldását az uj párra. Koszorús 
leányok voltak a menyasszony unoka nő
vérei : llubinszky Nellicza, E hardt Ma« 
riska Zaraegerszegről, Fehér Nel ike Kis- 
Mártonból és Glasz Ilonka Zalafától. Pom
pás lakoma és reggelig tartó mulatság, 
táncz az örömszü ők úri házánál fejezte 
be az ünnepélyt. Tartós boldogságot és 
szerencsét kivánunk az uj párnak.

— <£z q,ls6-dombomt olvasókör f hó 
8 án a légrádi evangélikus templomban 
tartott isteni tiszteleten rótta le kegyeletét 
a nemzet nagy halottja iránt. A gyász
istentisztelet a „Haza szeretetéiől* czimü 
bánatos étekkel kezdődött, utána Szilvágyi 
Gyula evangélikus lelkész megindító haza
fias beszédben emlékezett meg a nagy el
hunytról. Végül nrndnyájan a hymnuszt 
énekelték el állva.

— getöiis es lopás Konlrecz Lénárd 
alsó pusztákoveczi lakos kamráját e hó 
6-án éjjel ismeretlen egyének feltörték s 
belőle nagy mennyiségű gabonái vit
tek el.

— Hránecz Iván mura c-»ányi 
lakos h t éves Zofa lánya e hó 4-én a 
szántóföldön többekkel füvet szedett. A 
gyeremkek tüzet raktak és melegedtek kö
rűié. A kis Zofa szerencsétlenül oly közel 
állt a tűzhöz, hogy ruhácskája meggyu- 
ladt s testének súlyos égési sebei következ
tében e hó 8 án ki is szenvedett.

— &  Qsáktoriiya-ükki voualon má.us 
elsejétől kezdve gyorsított személyvonat 
fog közlekedni. Ez a gyorsított személy vo
nat csatlakozásba hozatik Kis-Czellen a 
Budapest-gráczi gyorsvonattal.

— Csáktornya őr ház- Mozgalom indult 
meg Csáktornya közönsége között, hogy a 
Perlaki utcza végén lévő őrháznál Csák- 
tornya-őrház elnevezésével vasúti megálló
hely létesítések. A felhívás az aláírások 
gyűjtésére e napokban meg ndittatik, mire 
a város képvise'őtestülete lesi hivatva 
ezen, a vát(8 fejlődésére és az ut»zó kö 
zönség kényelmére nézve tagadhatatlanul 
font 8 ügyben a közigazgatási bizottsághoz 
feticionálni.

— <£jáirtornya városnak a képviselőiéi 
tülete elé terjesztendő 1893 évi számadá
sai szerint vagyoni kimutatása a követ 
kező : Bevétel 26,769 frt T ö '^ k r . ,  kiadás 
35,314 frt 62'/., kr., pénztári maradvány 
455 frt 13 kr ; cselekvő vagyon 80 663 
frt 25 kr, tiszta vagyon 437,825 írt 
13 i/j kr. — A községi , iskolai-, szegény
házi vagyon és a szegénypénztár számadá
sainak megvizsgálására Granicz Miksa, 
Ilirschmann Leó, Nu^sy Mátyás, Szilágyi 
Gyula és Ziegler Kálmán képviselőtestü
leti tagokból álló bizottság küldetett ki. — 
A városi gyalogjárók és kocsiutak tataro
zására szükséges anyag beszerzésére 6(j0 
frt lett megszavazva ; Ziegler Kálmán in
dítványára a közgazdasági viszonyok javí
tása és a murhatenyéáztés emelése szem 
pontjából kiváló, nemesebb fajú tenyész
állatok beszerzését határozta el a képviselő
testület.

— Sárkőzy tgándor jeles magyar zene
kara 1894 évi április hó i5-én — vasárnap 
— este 8 órakor a »Hattyú«-szálloda 
helyiségében hangversenyt tart, A zenekar 
tagjai e helyen is kérik a t. közönség párt - 
fogását.



— M ii? *1 hírek K e s z t h e l y e n  
a főutczát KoHnuth utczának nevezték el.
— A N a g  y-K a n i z 8 á n levő dél- 
zalai tkptárnak múlt évi nyereménye 357 
ilib- lo  frco* arany, 236 drb c«, és kir. 
arany a 14 213 írt volt. — B a l a t o n -  
F ü r e d e n  uj ipát testület alakú t B - 
Füred és vidéke iparteslülete czimmel , a 
tagok száma 211 iparos. A K e s z t h e l y -  
ba l .  s z t - g y ö r g y i  v a s ú t  márczi- 
iisi bevétele 2724 írt 53 kr volt. — A 
t a p o l c z a i  i p a r t e s t  ü l e t  elnö 
kévé Mojzer Ferencz, jegyzővé pedig Se
bestyén Mihály választatott meg.

— gazai hírek A p o l g á r i  h á z a s 
s á g r ó l  szóló tjavaslatot csütörtökön fo
gadta el általánosságban a képviselöház ; 
a javaslat mellett 281 képviselő szavazott, 
ellene 106, az összes többség 175 szavazat.
— A k i r á l y i  k ö n y v e k e t  (libri regii) 
BécsbŐl a napokban haza hozták s az orsz. 
levéltárban helyezték el — Az E m ke 
népiskolai czélokra Kossuth nevét viselő 
10 000 frtos alapítványt tett s a Kossuth 
szoborra 200 irtot adott. — S z a b ó  
József egyetemi tanár f hó 10-én meghalt 
Bpesten. — Z á g r á b  u j  é r s e k e ,  
Posilovics csütörtökön tette le az esküt 6  
felsége kezébe. — A z á g r á b i  p á l y a  
u d v a r o n  egy podgyász, melyben 3 kilo 
lőpor és fegyvertőltvények voltak, felrob 
b án t : két alkalmazott halálosan megsérült.
— Z u b o v i c s  Fedor kapitány afrikai 
utjából 10-én visszaérkezett.

— (gossath &ajos f.) Most, midőn a 
magyar szabadságharcz halhatatlan após 
tola : K o s s u t h  L a j o s  sirba szállott, 
a különféle vállalatok nemes versenyre 
ke'lnek egymással, hogy a nemzet nagy 
halottjának vonásait az utókor számára 
megörökítsék Ezen képek közül különösen 
kiválik egy » K o s s u t h  L a j o s  é s  
az  a r a d i  v é r t a n u k  m e g d i c s ő i -  
t é s e “ czimü allegóriái kép, mo'y Kozics 
Ferencz hazánkfia, hírneves müncheni aka
démiai festő eredeti festménye után húsz 
szinti remek olajnyomatu kivitelbe sokszo 
rositva lett. Ez a kép, melynek láttára 
imádatszerü ihlet szállja meg a honfi keb
let, oly diszesen és oly fenségesen örökíti 
meg allegorikus csoportozatban Kossuth 
Lajos és a 13 aradi vértanú halhatatlan 
alakjait hogy méltó reá, miszerint azt 
minden magyar ember megszerezze és o l
tárkép gyanánt lakásának díszéül meg 
őrizze A kép háromféle nagyságban meg
rendelhető miuden könyv- és müke-eske- 
désben, vagyis közvetlenül Sebők Lipót 
mükereskedésében Budapesten, VI., Aradi 
utcza 8. sz. következő árakon : az I. nagy 
ságu, melynek hossza 95, szélessége 63 
czentiméter darabonként 4 írtba, — a II 
nagyságú, melynek hossza 63, szélessége 
43 czentiméter, darabonként 2 frtba,
a III. nagyságú, melynek hossza 48, szé
lessége 32 czentiméter, darabonként 1 
írtba kerül

— gossuth (fjOjos hamvainak a Csák
tornyái pályaudvaron történt ünneiélyes 
átvételét ábrozoló, sikerült f é n y k é p é  
s z e t i  f e l v é t e l e k  nagy 4-cd rétü 
alakban — daiabja I írt 50 kr — Kap
ható : Fischel Fülöp helybeli könyvkeres
kedésében.

— gőmegs őles villamossággal Nagyobb 
városokban oly nagy tömegekben szállítják 
a gazdátlan kutyákat a rendőrséghez, hogy 
London és Párisban, a tu ajdonosok által 
rövid időn belül el nem vitt állatokat 
gyors eltávolításuk végett, eddig egy lég
mentesen e'zárhaló kalitkába tették és 
abba szénsavat vezettek be, úgy hogy a 
kutyák gyorsan megfultak. L költséges

eljárás Londonban immár villamos kivég 
zéssel lett helyettesítve; a szegény hazát-1 
lanok e czélból egy ketreczbe vitetnek, 
melynek talapzata sodronyszövetből van.j 
mely egy dynamógép Baroksodronyaival 
áll összeköttetésben. Ha a fémpadlózatba 
az áram bevezettetik, akkor az állatok oly 
erős villamos ütést szenvednek hogy a 
halál fájdalom nélkül azonnal beáll.

galaczkok elver éléséből, melyek élvezeti, 
vagy gyógyszerek helyett mérges folyadéko-! 
kát tartalmaztak, már sok baj származott; 
sajnálatos példa volt erre nézve legköze 
lebb Angolországban Tyndal tanár halálai 
Igen figyelemre méltó tehát az ango 
Jeífries javaslata, a ki oly méreg-palaczko- 
kát szabadalmaztatott, melyek olyan belső 
beosztással bírnak, hogy a mérges folyadé
koknak való helyén kívül, még egy máso
dik rekeszük van a megfelelő ellenméreg 

I felvételére, úgy hogy baleseteknél a segély 
I rögtön kéznél van. mig különben az el
lenméreg beszersére sok időt igényel, sőt 
gyakran alig lehetséges.

Közgazdaság.
** <£z első magyar általános biztosító 

társaság f hó 7*én tartotta évi rendes 
közgyűlését gróf Csekonics Endre elnöklete 
alatt az előter e-ztett igazgatósági jelentés 
konstatál a, hogy a lefolyt üzleti év a 
legkedvezőbbek egyike, melyet a társaság 
fennállása óta e'ért. Az üzlet folytonos 
haladásról és terjedéséről tanúskodik a 
tavalyi tüzosztályi díjbevétel, mely az 1892-ik 
évi 4,998.540 frt 76 krral szemben 6,165.901 
13 krt, vagyis 167.560 frt 37 krnyi 
többletet tüntet föl ; az ebben az üzletágban 
elért nyereség pedig az 1892. 277 300 frt 
50 krajczárral szemben 328 614 frt 76 krra 
rúg. A mérleg szerint a nyeremény 1 234 237 
frt 39 krt tett ki. A nyereményt a követ 
kezőkép osztották e l : 60 száza'ók 239.280 
frt 20 kr. után az életbiztositottak nyere 
ményrészeül 119 640 frt 10 kr , 10 száza
lék 1,233.159 frt 81 kr. után a külöo tar
talék részére 123 316 forint 98 krajczár 
5U|„ 1 233 159 forint 81 kr. után igazgatósági' 
nyeremény osztalékra 73.989 frt 58 kr. 3 
százalék 1,233.159 fit 81 kr. után a 
tsztviselő nyereményosztalékára 36.994 frt 
79 k r , 2 százalék 1,233*159 frt 81 kr 
után tisztviselő nyugdi|alapra 24 663 frt 
19 kr Az ezután fenmaradó 855633 frt 
75 krból minden ré z ény után 230 irtot, 
vagyis 690 000 fórintot fizetnek ki, mig a 
fenmarsdt 165 633 frt 75 krból ped g í 

I 9849 frt 73 krt az i i^i rendkívüli közhasznú 
czólu adakozások fedezésére tartalékba he
lyeznek és a végre fenmaradt 156 684 frt 
2 krt a külön tartalék további gyarapítására 
utalják át, mely ezzel 280.000 forintra rúg 
A  Magyar franczia b ztositó részvénytársa
ság részvényeire vonatkozólag az igazgató 
sági ielentés felemlíti, hogy a részvényeket 
az 1893 január 13-iki rendkívüli közgyü* 
léstől nyert felhatalmazás alapján vásárolták. 
Az ekként a táriaság érdekkörébe vont 
magyar franczia biztositó részvénytársaság 
élére állított uj igazgatóság már eddig is 
sikeres tevékenységet fejtett ki abban az 
irányban, hogy e társaság ügyvitelében is 
ugyanazok a takarékossági és üzleti elvek 
gyökeresedjenek megi a melyek az általános 
biztosító táraságnál annyira beváltak. A 
társaság ez évben jótékonyczélra 10 575 
irtot szavazott meg, mely összegből 6000 
frt a honvédőitek leány-árvaházának, 
2600—2500 fit pedig Kossuth szobrára és 
a milleneumi kiállítás költségére jut. A 
közgyűlés a jelentéseket tudomásul vette
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és úgy az igazgatóságnak mint a felügyelő- 
bizottságnak a felmentvényt megadta, mire 
a közgyűlés véget ért.

C S A R N O K -

„A  magyar nemzet ffyászdala*
(Szövegét és zenéjét irta : D a n k ó  P is ta .)  

Megjelent Valentin Károly fia könyv
éé zenemű kereskedésében Pécsett Ára
50 kr.

A Budapesti egyetem polgárainak ki
váló tisztelettel ajánlva

Oh nagy Isten mutass nekünk,
O yan magas hegyet,
A melyről mi közelebbről,
Láthatjuk az eget,
A melyről mi elérhetjük,
Azt a nagy csillagot,
A mely minden magyar szivre, 
Bubánatot hagyott.

Réges régen sajogott már 
Szivünkben a bánat,
De még ilyen fájdalommal 
Soha fel nem támadt,
Meghalva jön a „legnagyobb,"
Borulj le hát arczra,

De tán még se, ne borulj le,
Emeld fel a fejed,
Nézd meg negyvenöt év után,
A csillagos eget,
Nézd, hogy ragyog, hogy tündököl,
Le a magasságból,
Most is hozsannákat hirdet,
A szent szabadságról.

D a l o k .
Zöld erdőben bolyongtam 
A nap leszálla rég,
Felcsillant a lombokban,
A csillaghimes ég . . .  .

Sötét volt lent körülöttem,
És im a lomb megett 
Felgyűl a sürü zöldben 
Egyszerre kék szemed.

Álmomban most is látok 
Bűbájos lángirásl.
Fejemben őrült álmok 
Hajszol|ák egy a mást.

A régi álmok üdve,
Az álmatlan jelen,
Ott játszanak fel s letűnve 
Tündöklő neveden.

P ek ry Károly.

Kis köuyvemhez.
E edj kis könyvem a világba 1 
Ti szerelmes, bobó dalok! 
Hirdessétek, hogy boldogságom 
Elértem és ezé nál vagyok.

Miket ezután fogok írni,
Az*>k más kötetbe valók.
Ott már a rythmus pontosabb lesz 
S a hangulat vigaszta'óbb.

Kritikusok jobbnak találják,
De nem lesz bennök már soha :
Az ifjúságnak üdesége,
A szüzesség him pora.

B rá d y  A lbert.
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8 urednik >m moči j« ivaki dan 
goToriti med I l i  12 varom. — 
Sva poiiljka tičuče se zadržajano* 
Tinah, naj na poiiljaja na ima 
H a rg ita i J o že fa  urednika v« 

Čakovec.

Iidateljstvo:
ftijiiara  Fiaclial Filipova kam aa 

pred pl at a i obznane poiiljaju.

1’r e d p la tn a  v e n a  Je :
Na celo leto . . . 4 frt 
Na pol leta . . .  2 frt 
Na čet vert leta . . 1 frt

Pojedini broji koitajn 10 kr.

Obznane aa poleg pogodbe I fal
računajo.

u n  h o r v á t i k o r  i i i t i n g j a r s k o m  j e z i k u  i z l a z e é i  d r i i ž t v c n l  z n a n s t v e n i  I p o v n é l j i v i  H a t  z a  p u k . ^
^ T z l a z i  s^als:it>tl3©d.en j e d e n k r a t  i  9 v a J g v t rLeaelj-q.______ _

TTlužbeni glasnik : ,.Mcdjimurskoga podpomagajučega činovničkoga družtva C .Čnkovečke Spnrkassp“, „Mcdjmmrskp sp.-irk:tsse‘*. \ t. d

Zdravoslovje.
Zdravje je najljepši dar božji. Nikoje 

blago na Bvétu ga nadomestiti nemre ; 
prež njega neima sreče, prež njega život 
nevrédi nikaj. NajljepJ dari uma betež 
niku su blago prež ikakve vrédnosli, ar 
betežnik ne samo da nije moguč makar 
čim hasniti, on je i rodbini, a i sebi na 
terh.

Pak koliko je dragocéűo blago zdravje, 
to se ipak malo ceni i uvsiuje, lakoumno 
se kvari i ruši. Kad je čovčk betežen ili 
kad mu je jako zlo, onda veli ; „neima 
nikaj prež zdravja,w ali malo gdo zdrav 
misli na pogibelji, koje ovomu dragociS 
nomu blagu naškoditi ili ga sfondati mogu 
Covek dok je zdrav, navadno najmenje 
céni zdravje, kaj više, ponajviSe ga menje 
čuva, nego svoju opravu. Komaj kad ga 
je izgubil, pak zbetežal, vredi mu zdravje 
vise, nego vse drugo, no navadno samo 
dotičas, dok trpi beteg; kak ozdravi, opet 
je stari lakoumnik-

Kreden i priroden način života naj 
bolje i najtrajneše bude nam zdržal i oj a 
čil zdravje, ovo najljep e zemeljsko dobro. :

Ima doduše ljudih, koji misle, da je 
suvišno davati im regu’e (pravila), po 
kojih da živiju; nu ako je i kője tčlo 
moguče, da podnaša pogreben život du/e 
nego s’abo t lo, to se ipak prestupak 
proti zakonom prirode kad taj osvečuje ; 
posljedice nevrednoga života nikada ne 
izostaju.

Regule, po kojib tréba živeti, nisu 
zakoni po miloj volji, nego ih izkustvo 
(izprobanje) i razum prepisuju, a priroda ib 
zapovéda.

Vsakomu je anda potrebno znati, o 
čem njegovo zdravje ovisi, kak lehko ga 
more izgubiti i kak da ga čuva. Nežna li 
to, more ga jako lehko izgubiti ili mu bar 
jako naškoditi i ovak znatno svoj život 
prikratiti.

Nu rekel nam bu gdogod morti, da 
nemore svaki živeti po zdravstvenih re- 
gulah, »r mu to njegvo zvanje nedopušča 
Istina doduše, ali vsaki mora i more toliko 
za svoje zdravje včimti, da bar najvekše 
povrede njegove odstrani. Moreš se doduše 
navikom na povrede zdrav.a navčiti, tak 
da se čini, kak da ti ne kode ; ali zevsema 
je opravdano pitanje, nebi li vnogo zdra- 
veši bil, da uvék po zdravstvenih regulah 
živiš.

Ovi redki pokazali budu, kak da 
upotrebD ono kaj ti je potrebno za tvoj 
telovni i duševni život, da ga tim zdravo i 
vugodno sprevodiš.

1 Z d r a v i  č i s t  z r a k .

Zrak je prva 1 preka polreboča za 
život, prež kojega čov* k nemre živiti.

Dihanjem čistimo krv ovak ; udisa- 
njem primarno vu pluča ziaka koji svojom 
najvažnijom sastojinom, kisikom, petvara 
čmu, izkvarjenu krv, koja je vu plučima, 
vu zdravil i čerlenu, koju srce vu vse

strani i dčde téla pošilja i tim ga o/ivljuje 
pokreče i hrani Izdisanjem pako izhičeju 
se iz téla pokvarjene i nepotrébne sasto- 
jine, naročitu uglji nu kiselinu.

Ako dišemo vu čistom zraku, bivamo 
krepčeši, živci nam se jačiju, sladje je 
demo, a sen nam je mirneši i čvrsteši ; 
zato je od znatne važnosti, da li je zrak 
čist ili nečist, prost ili zatvoren, frižki ili 
pokvarjen.

Zrak se lehko kvari :

a) Vu sobah i spavalnicah, gde ima 
vnogo ljudi, dé'om izparivanjem kože, délom 
opet izdisan em.

b) Vu nizkih, vuzkih slabo preluftanih 
pr štorijah, ar zaprti zrak izkva-i se, ter 
nikak negodi čoveku. Treba tilda sve sobe 
vsaki dan vu vsakoj dobi Ijeta dobro pre- 
luftati.

c) Vu stanovih, gde se pedi kade 
lampice (o’enjke) gore i gde ima jako 
smerdečih stvarih, naravno je, da vu pluča 
dohadja vnogo nevugodnih i škodljivih 
zmesib, ab o se te prostorije gustograt 
nepreluftaju.

d) Vu bižah, gde se odviše kuri. Na
šemu zdravju najviše godi umjerena top
lina. pokehdob ona našu kolu steše i tim 

ju jakŠa, kalanje (cirkuliranje) sokovah 
pospješuje, a probavu olekšava. Jaka 
vruC'iia naproti razteže našu kožu i mo 
nas slabi, pokehdob se jakom vrudintim

Z A B A V A .

Zabrioati birov.
Jeli se je taj dogodjaj dogodil negda 

ili sada, ili se stoprv bude dogodil, to je 
meni sve jedno; ja na to ni*t nepazim,| 
nego samo svoje tiram i pripovest piiem/ a 
vredni Ctevci ja neka čteju, te se, na koliko 
bo mogoče, zabavljajo.

Po Medjimorjo so poti zločesti, blata 
dosta, jer je tlo nizko a pruda malo, — 
izvau u miestih blizu Drave i Mure leže
čih—, te se je stoga Zaladska varroegj'ja 
pobrinula, da ljudem olakša občenje med 
sobom, za nekoliko novih putev.

U Egerszegu je odredjeno, da ima 
Comissia sa mieruikom na lice miesta iziti 
te načiniti put iz Hod* š^na mimo Vente do 
trnavskoga melina a od onud k Muri. Iz 
Goričan opet mora dojti put, koj se s ovimi 
prije rečenimi puti, malo pred melinom ima 
spojiti te zajedno s onim prvim, — kak je 
več rečeno — k Muti voditi.

Comissia anda izide na lice miesta i 
mieru’k započme svoje dielo. — On meri,

te kud meri, tud popikati dade svoje 
mierničke količa, te je svojim m erenjem 
i količov popikavanjem b i u subotu popol
dan gotov. Ali oo iz vlastitog izkustva zua, 
da kroz nedelju, kad k̂  j kakovi mladi 
prokšenjaki idu iz krčme, zna u takovi po 
miernikih popikani količi zginuti te je onda 
njihov cieloga tj e d u a posel zabadava

Zaradi toga veli, po dovrsenom poslu, 
mlernik birovu : „Glavna stvar je auda go
tova I Sad samo pazite, da popokani količi 
uebudu črez nedelju pokradjeni, a u ponedeljak 
bum doiel i dalje delal. •

Birov odgovori: „Nikaj se nek neboje 
gospon inžiriir, sve bu u redu !“

Nedelja projde i u ponedeljak točno se 
miernik postavi na svoje miesto, hoteči dalje 
poslu vati Ali se čudim začudi, kad nenajde 
niti jednoga — ali bas niti jednoga jedin 
catoga zapiknjenoga količa, na cieloj liniji, 
kud je prolii tjeden meril.

Da dozvati birova te se srdito otrese 
na njega: „Jeli Vam nišam u subota rekel,! 
da pazite, da mi tko kroz nedelju neoduese 
popikane kolč*, jer je drugač ves bivši posel 
zabadav, a eto sad — gledite 1 — 8vi su 
pokradJeni — niti jednoga neima* 1

Putajno se posmehavajučki mu birov 
odgovori : „Sumo ne tak naglo, gospon 
iDŽmer ; niti jeden količ nije vkradjeni. — 
Ja  9am sem dal sve vun skupati, pak sem 
je dal u sta i u za ipricalku spraviti te su svi 
o podpunem broju u staji.*

Nezadovoljan seljak.
Nieki seljak je u šumi drva cepal, te 

jer je to dosta težki posel a najmre pako po 
lietu u vročini mučiti i tropiti, dok drugi 
liepo u hladu na svilom preoblečenimi stolči 
ili kanap ji počivaju te se zlatom igraju više, 
nego ja siromak s-kufrom Ah siromaku samo 
ua vek zlo ide 1 Zakaj nisem bogat ?M

Dok si on ovak baja, zasvieti se na 
daleko okolo njega nekakovora nebeskom 
svetlostjum, te se neizmerno vugodna duha 
razprostre- Seljak se siromak prestali te 
plaho gledi okolo sebe. — U tom se na 
jedan krat pred njim stvori jedan dečarec 
sa plavemi rudauimi vlasi, o srebernoj opravi 
oblečen, a držeči u ruki zlatuu paličku, te 
mu reče :

„Bog stobom! Ti siromaiki nesrečni 
Čoviče ! Cul sem tvoje zdihanje te sem dožel.



sokovi razredjuju, odvise naglo kolaju, 
mi se znojimo i tim miitavimo i sla 
bimo.

c) Vu hižah, gde se kuha, pere, suši. 
kak takaj i vu novo napravljenih hižah i 
vu sobah, koje bu na novo pofarbane ili 
ribane

To v r  di za zrak vu sobah.

(Drugi put dalje)

Mlinar i vrag.
i

Posred sela Dibrovca tekel je potok i 
gubil se tam negdi dal-*ko vu dumi. Izmedju 
iame i sela na zgodnom mestu stal je stari 
derveni melin deda Mihalja, zvali su ga 
Mihaljov mflin. Nigdo vu selu zmiáljava se, 
jeli je stareši mehu ili mlinar, vsaki ih je 
joi malih nog onakve zapametil: mlinar bél, 
nizek, navék zdrav i dobre volje, mehkoga 
srca i dobre dufie: a tak i melin, od negda 
isti : na ljevi strani malo nagnut, sa svojimi 
četrtimi na pol sljepimi obloki, s cifrastimi 
težkimi vrati i sa onom debelo n hrastovom 
klupom, pod kojom je ležal veliki bunda , 
javljnjnči se od Časa do časa piskutljivim 
lajanjem, — takov je eto on stal ovdi, kak 
da nigdar nebi mislil prepasti. A okolo inelina 
žaburile su Ijepe pisane race i plavale kakti 
su ég bélé guske céli dan se k u paj uči i 
gačuči. . • •

Tak je bilo pred desetimi Ijetmi, tak 
je bilo lani, tak je i den denes.

Za mliuara Mihalja znalo se je na da 
leko, da je p<>štenjikr kakovi se rčdko
rodi ju ; vsaki dan je mlel, céli dan je delal, 
a ipak ni je imel skorom uikaj, do ono kruha 
i slanine, kaj pojel, i ono postelje, na kojoj 
je kakti zajec uoč preboravil* B lo ih je 
dodu*e, koji su govorili, da ded Miha j ima 
negdi pod kamenom vu vodi sk«i tu kesu zlata, 
ali to su govorili samo onakvi ljud«, koji su 
o sebi misli da bi oni tak napravili, da
na mlinarovom mestu ; vékái dél naroda znal

je dobro, da ded Mihalj nejma nikaj, ar 
meru jemlje komaj ouoliko, koliko mu je 
dosta, da se prebrani i popravi melina, a 
vse ostalo daruval je on sirmakom joi vékáim, 
nego li je i sam bil. No vu dnu svoje duše 
on je skrorom vžival, kaj mkaj nej na, a 
ipak je čutil, da je bogat, — a to bogatstvo 
bila je njegvoga milosrdjem i ljubavjum na- 
dehuuta duša. Nikoga ou nije imel svoga, a 
opet mu je b.lo vu duši, kak da je ves 
svét njegov, kak da je vsaki čovjek rodjeni 
mu brat, kak da je vse kud okom pogleda, 
vse njegovo. Takovo čuvstvo more samo iz 
zadovoljua i srečna srca iznikouti.

Za toga našega mliuara Mi halj znal je 
i sam črni vrag; za njega i razbijal si zdav* 
nja več glavu, na koji bi način zapeljal mli 
nara s pravoga puta i premamil ga na svoju 
stran Spreviuce je ku-al, da mu ntme ono 
zadovo!jUvo iz srca, — ah vse mu ie bil«» 
zali man ; ar ded Mihail ostal je jertiik«« 
zadovoljen kuda, je imel puno i karta je imel 
malo za mleti; pak kak je gort vr g nagadjal, 
mlinar je ostal navčk jeden ter isti, niti se 
je srdil, niti Simfal, nego je samo rekel ; 
Hvala Bogu : kak hoče on i njegova sveta 
volj«, onak h u d e ! . . .  A črni ouaj vrag/ 
koji je našpinčil kosmata svoja vuha, da 
uzmogne čuti i isto kucanje mlinarovoga 
srcu, vrisnul je na ove mlinarove reči od 
larta i muke , vsakiput mu se prav protivno 
dogo lilo od onoga, kaj je 01 midii i slutil, 
a to ga je peklo. , . • Pohadjujuč po svótu, 
znal se je vrag vsiko 1 je to b * r jenk at na 
vrnati k Mihaljovomu meliuu, da pokuša 
denes ovak, zutra ouak, ej da bi mu pošlo 
za rukom mlmarovu d šu vu čruu svojo 
knigu zapisati. Kinga ta orna i debela, od 

I jake volovske kože, bila je puna prepuna 
imena; samo jeden kraj bil je več prék sto- 
tinu Ijet prazen, a to je bilo ono mesto, koje 
je vrag (Uval za mlinara M• halja. Kadgod 
je vrag oiprl tu knigu, pak je videl panu 
punenu imeni, a to su vse izgubljene duše, 
kojira je on več namenil posel i muke vu 
svojem temnom cesarstvu, vsaki put se je od 
miliue nakestl ; ali kak je opazil ono prazne 
mesto, okiselilo mu se lice, pak ga vsa radost 
prešla, kaj se več tak dugo muči a još ipak 
nemore, da zapiše ime deda Milialja.

N je ga vu taj čas niti to veselilo, kaj

vu njegvoj knjigi bliataju sjaj ia imena, kojimi 
se na zemlji pol svéta klanja; imena, kofa 
se tobože diče sa svojem pobožnostjum, a 
potajice i pod plaščem te pobožnosti čine 
najvekše rugobe; niti ona imena, koja na 
zemlji slove sa svoje pravičnosti, a vu istiaa 
počinjaju najvekča bezzakonja; niti out 
imena, koja svét diči zaradi neizmernih 
dobročinstvali, a vu nutriai duše niša ti ljudi 
kadri niti očutiti, kaj je pravo dobročinstvo 
i kaj je sirotinja. . . .  I još puno i puno 
tak vib imenah bilo je vu toj knigi, a prav 
takovi ljudi su se vragu najbolje dopadali, 
ar ou najrajše lovil ljudske naistareše misli 
i namjere, on je za svakom dobrom šutal 
makar uajedeo trenutek zla ; za vsakom 
I ubavlju gledal je ou nenavidnost i m ržiju ; 
za vs»kim po£rtvovanjem licemjerstvo . .

O i jn v8»ki dan študiral Üsfinu gréha, 
ali ni e ’noga nije m<»g*>l podmetnut« ml n*ru 
Miha j i ;  n je ven stotinu I jet listal po svo 
im kujižutiuami, iz k« jib se vučil, kak treba 

ljude loviti i rivati ih vu g>éh, ali niti vu 
lednu od tih svojih mržah nije mogel vloviti 
deda Mihalja.

Kada je tak več vse mogučo načine 
izprobal, a ono mesto vu knigi mu još uavek 
ostalo prazno, zmislil se nap kon, da odstrani 
deda Mihalja sa »veta, da veó toliko 
nemanjguje zaradi njega, ar je posla imel i 
preveč. A nakaml je, da ovak odstrani 
mlinara Mihalja : vu sredini Ijeta, kada i 
onak povsud pritisne suša, a komaj ovdi 
ondi kapne kapljica dežijeka, počel se vrag 
spin jati po obokih i o it iška vati ih, samo da 
sc nepreliju nad selom Dobrovcem, I več je 
tak dalko d« tiral, da vu cé'om selu nije bilo 
kaplje vode, u ti melin melje, niti marha 
marha ima, da se do sita napije, ar ono 
mulo vode, kaj prék noči vu z'enca doteöe, 
razgrabi se još vu rano zorju, kak da je te- 
k uče zlato. Pašniki su se osmodili, sadje od 
silne vručiae popadalo, a oranice izgorele, 
kak da bi je s pepelom posipal. Vsaki dan 
se je oblačilo, oblaki su se kakti črne stra
hote vsaki dan naganjali, kapnult je i po 
put gdé koja kapljica, ali dežij nije hotel 
padati, — ar kad god spravilo na deždj, 
vrag je razdvojil oblake ter se je opet 
razvedrilo,

(Drugiput dalje.)

po vekioj moči poslan, da ti u nevolj' 
pomorem. Zahtievaj sada kaj goder samo 
tvoje srdce želi, i želja ti bude izpunjena.M

Seljaku se pred očima meglilo, drhtal 
je od straha na cielom tielu a raznovrstne 
misli su mu hotele raoždjane preobrnuti. — 
On svoju kosmatu kapu potegoe iz glave 
nakloni se ponižno i odgovori :

„Oh ti nebeški de arec, koj si poslan, da 
mene siromaka sre< noga včiuiš, i jer imaš moé, 
da raoju svaku šelju izpuniŠk učiui, da sve 
kaj svojimi rukami primem, postaue zlato — 
čisto, suho zlatou.

Dtöarec se na to čudnovat m posmehom 
nasmije te mu reče : „Ja sam hotel, da si 
nekaj boljšega izabereš, ali kad je to tvoja 
volja, nek li bude izpunjenol* — Zatim se 
ga svojum zlatnum paličkum dotekne, u 
tom se hipu zablisikne, strašno zagrmi, te 
dečec sa nebeskum svetlostjum i ugodnora 
duhom znikue, te se povrne prvašnji oblik 
Sume i u njoj ves zapanjeni, začudjeni, 
prestrašeni jo| svoju kosmatu kapicu u ruki 
deržeči seljak, kojemu sad stoprv prav nije 
asno, kaj se znjim i okolo njega dogartja.

Za kratko viieme dojde k sebi, te 
peičme na svoju želju i dečaicevo obečanjc

misliti: „Ja sam si željel, da bu sve zlato, 
kaj z rukami primem, a dečareo mi je od
govoril, da neka mi bude želja izpuujena 
Ako je dečarecovo obečanje istiua, te moja 
želja izpunjena, otida sam ja uajbogates' 
čovek ovoga sűeta i meni se više nije 
potrebno mučiti, kiniti i trapiti. — Hajd da 
próbára obečanjem dečarcovem podeljenu mi 
močM — Ovak u sebi govoreči, prigoe 6e i 
prime zrukom jednu, malo prjje ortsečenu 
hrastovu svrž, i nut čudo 1 — U ruki drži 
zlatu srvž punu zlatoga listja.

„Oh čudo — ob veselje 1 Anda je la
tina, kaj mi je dičarec obe al! dakle je 
istiaa, da sain ja najsrečneši i najbogatfša 
človek ovoga svieta ?* — ovak sam sobora 
govori. — „Sada idem odmab domov, i 
moj započeti ovde posel nek netko drugi 
doviS, meni toga više nije treba. Ja bum od 
sada samo najbuešu pečenku jel i uajskuph Se 
vino pil: Samo još sad za zadnji krat se 
hoču kruha zajesti, kojega sem sobom sim u 
|umu douesel i hladne vode napiti, a ondn 
zbogom za naveke vi proste jestvine "

Stim posegne za zemlienim vrčom. — 
Ob kak je žm hki 1 — Pogleda ga, čisto 
zlato 1 — Pritekne ga k vustam, hoče piti, 
ali i voda se je u čisto zlato preobruuia. 
Vzeme kruh u ruke, zagrizue ga, ali oh ne

sreóa, vtrgne si prvi zub u njem, jer |e u 
grudu čistoga zlata sagriznul.

K«j bu sad ? — Sve, česa se samo 
dotekoe, postane tvrdo i čisto. — „Oh ja 
bedak Ia — zavikne sada — „Kaj sem 
napravil ? — U svojo) bedastoči i pohlepnosti 
za zlatom, kaj sem uapravil ? — Ako bum 
gladen, kaj mi bu hasnela zlata pečenka, — 
ako bum žedjeu, kak bum zlato viuo i zlatu 
vodu pil ? — Ah da bi mogel nazad k mojemu 
črnomu kruhu i čisto) vodi dojti, jer zlato bu 
moja sigurna smrt — i to od gladja * žedje.«

U ovoj najvekšog stiski i strahu od glada, 
med samim zlatom umrieti morati, nekaj ga 
stisne u prsih, te se onak ves zmočeni preoe 
i probudi jer ovo sve je samo senjal.

„Hvala Bogu!4 — si zdehnul vesel* 
da ga je taj strašen sén i senja ostavila —  
„Hvala Bogu* — veli — da miesto ovoga 
prokletoga zlata imam svoj svakdanji kruh, 
kojega u miru božjem zadovoljni ji od onih 
zlatom obilujučib, uživam. — Hvala Boga !

Em. Kollay



KAJ  J E  N O V O G A ?

— Prosimo naše p?otuvane predplat* 
nike, naj nam vu novim fertalju ljeta pred- 
platne zaostatke čim predi pošlej u i predplate 
ponovi j u !

Vu Rimu, 6. aprila.

Ovdi se čuje, da bude aostro magjarski 
poklisar pri Vatikana, grof Bevertera, donesel 
cesaru Ferenc Jožefu od pape vlastoručuo 
pismo glede cirkveno-političkih pitanjah vu 
Magjarkoj-

— Obzirom na to, da bude okolo 15. 
aprila doSlo vu Rim do 15 000 Španjolekih 
hodcčastnikov, zakljnčil je papa, da se 
proslava preglaienja Ivana Davila Diega 
Cadixkoga blaženim, obavi vu cirkvi sv. 
Petra, česa nije bilo od ljeta 1870.

— Papa bude vn cirkvi sv. Petra prijel 
ápanjolske hodočastnike 18. aprila.

Vara^ Pariz

Po najnovoái meri iznosi promjer varasa 
Pariza severa k jagu 8330 metrov, a od 
jugozahoda k severoizhoiu 11.300 metrov. 
Površina iznosi 7802 hektara. Stanovnika!) 
imel je 12. aprila 1891. ljeta 2,424.706 
dulah, od kojih je bilo 180.000 stranjskib, 
Dušina vsih tramvajskih, omnibuskih i željez- 
nlčkih linijah vu varažo izoosila je 650 
kilometrah. Vu samoj gradskoj prefekturi 
bilo je 1. januara 1894. ljeta namjeádeno 
1447 osobab, a pri policiji 8000 policajov 
i prčko 2000 drugih osobab. Proračun za 
ljeto 1894. izkazuje potreboču i pokriče od 
336,265.550 frankov. Ljeta 1893. rodilo se 
je vsega skopa 61.001 déte, vnmrlo je 
52.739 osobab, venčalo (zdavalo) se 22.917 
parih. Ljeta 1892- popilo se je 4,498 611 
litrov vina, tojest na vsakog Stanovnika po
prečno dofllo je na ljeto 183 i pol litra. Vu 
istom je razdobja potrošeno 358,380.905 
kilograma kruha, ter poprečno potrosil vsaki 
Stanovnik na ljeto 146 kilogramov ili na dan 
500 gramov.

Vu Rimu, 3. aprila.

i vámost sestre. Narod, koj razme svoju 
dčcu tak poátuvati poštuje i njihovog 
o tca ; koj razme mrtve tak slaviti, dičiti, 
razme i hvalili žive. Na istom meču bilo 
je urezano na jednoj strani ppro libertateu 
— a na drugoj „moriamur pro patria et 
rege nostro“. Nazdnjič je zavrSil s uzklikom : 
»Vodi nas, ti velikane i vu smrti, narodnoj 
veličini vu susret!*

Načelnik Gerlocy nazval je vu svojem 
govoru: ,Ovaj grob hoče biti Magjarska 
M«kaw.

Na grobu govorili su ablegati vsili 
strankah. Zadnji je govoril stari Pechy, 
koji je vzel staru zastavu iz ljeta 1848/9 
ter ju nad grobom razvil i pognul.

Električna razsvjeta vu Temiflvaru.

Iz Temiávara javljaju : Naša gradaka 
električna razsvjeta jedina je vu Evropi, 
koja se vu gradskoj režiji, ter lani donesla 
22*000 forinti dohodka- Zaradi toga dozvo 
lil je varaš vékáim konsumentom od cčne, 
koju su plačali za razsvetju po vuri sa 1*8 
krajcarov, popust do 15 *|.

— Tajni padlnski konzistorij za praeco- 
nizacijn biákupah i kardinal&h odredjen je 
za 18. juniafi, a javni konzistorij za 21 
janioia*

— .Pol. Oorr.“ novine javljaju iz 
Rima, da je skorom izvčstno, da bude vu 
prvom kozistoriju, koji se bude jo8 ovoga 
meseca obdržival, bude premembab vu vati* 
kanskoj upravi. Papa je vrlo ozlovolenj 
deficitom od 137.000 lirah, koji su odkrili 
vu blagajni (kaši) Petrova krajcara. Z*radi 
toga uzorman je položaj kardinala Mocennia’ 
prezešt komisije za Petrov novčič i vatikan 
skog prefekta. Papa je takaj izjavil komiliji 
želju, da se vu Vatikanu vpeljaju jól vékáé 
priátednje (>paranje).

Car Vilim vu Beč.

Kak je več javljeno, prispel bude car 
Vilim va peták 13- aprila ob 11 vuri pred 
poldan iz Opatile vu Beč, gde ga bode na 
južoom bauhofu dočekal car i kralj Ferenc 
Jožef, vsi va Biča boraveči hercegi i služi 
bene ličnosti. Car Vilim neče, kak se je 
zpervince javljalo, odsesti vu Scbönbrunu, 
nego vu cesarskom dvori. Ob 1 vuri po 
poldan pohoditi hoče car svoju husaisku 
regimentu br. 7 vu Josefstadskoj kasarni ter 
bode s oficiri zajtiekaval. Po poldan pohod'1 
bar vse nadhercege i dvorska jtSionicu, gde 
budu kotrigi plemstva izpeljali glavnu probu 
za veliki karusel- Ob 6 vuri bude dvorski 
obed. za obedom bude car pohodil opero, 
gde bude popčvalo „Pagliacci. Vu subotu ob 
11 vuri pred poldan odputuje car zahodnom 
željeznicom vu južnu Njemačku vu lov.

Konferencija biákupah vu Beeu.

Ovih dnevov ob 9 vuri pred poldan 
Služil je vu cirkvi sv. Štefana kardinal-nad- 
biáknp dr. Gruáa veliku meSo, kojoj su 
nazočni bili vsi b Skupi, koji su doáli vu 
Bač na konferencijo. Posije službe božje 
bila je sednica vu nadbidkupskoj palači, kojoj 
je predsédal kardinal grof Schöuborn.

Snég vu Italiji.

Iz Aquileje javljaju : Več 48 vur pada 
tieprestance snég va varafia i okolici. Vile 
željezničkih cugov zagrezlo je ?u snégu. Top 
Jina pila na 12 graduftov izpod nulle- Dve 
žene nalli au smržojene na cesti.

Vu včerašnjoj sednici orsačkoga spra- 
viSča je prezeš Bianheii spomenul smrt 
Ko8satbovu i njegov dugotrajai boravek vu 
Italiji, Za tim je rekel: „Mi smo njegovoj 
u3pomeni dužui najvekáe štovanje. Njegovo 
budu ime vsi narodi s poStovanjem doti čas 
spomnjali, dok bude vu njih živel kult 
slobode, domovine i samosvjesti. Mi dugujemo 
krčposti velikog magjerskng patriote veki- 
večvo poátovanje, a glas žalusli, koji denes 
dosiže od Dunava do nas, dokazuje, da se 
Italija žalosti i bili plemenitog nngjarokog 
naroda sa simpat'jom i prijateljstvom pridru
žuje, — a mi teli no, da ova simpatija i 
ovo prijateljstvo za navčk spaja u obedva 
naroda. ('Odobravanje). — Zatira je Biancheri 
predložil, da se familiji Kossuthovoj izjavi 
sažaljenje. (Obče odobrovanje.)

Govori pri Kossuthovom pogrebu.

Bud impeátanske novine donese izvan* 
vredno dugo izvešče o sprevodu (pogrebu) 
Kossuthovu, iz kojih je vrčdno napomenuti 
nekoje momente iz vsake fele govorah, 
izrečenih nad njegovom rakom. — Prvi 
je nad rakom govoril luteranski biškup 
Sárkányi, koji Kossutha slavil, dičil kak 
„imcijutora i vtemeljitela ustavnog života 
danaánje Magjarske. Za njim je govoril 
Jókai vu pjesničkom Stilu. Galja s kor- 
majoSom povrnula se je dimo s puta oko 
zemlje, I naSla je novi svčt na ra^sto sta - 
rog, na mesto starih hrastov mlad vrt pun 
palmah. Stari slomljeni likovi pozdravljaju 
pajdaáa is pro^losti, a pozdravlja ga i novo 
pleme, puno ljubavi. S Kossuthovim prahom 
povrnula se je i njegova du~a vu domovinu 
ar ona neostavlja onih, koje ljube, — a 
on je ljubil domovinu i ima vnogo vu 
njoj da ljubi. . . . Vezda pozdravlja Jókai 
Kossutha kakti dušu, koja gleda vse, kuj 
se je vu domovini pripetilo i preobrazilo 
njegovom pomocu. Njegov povrače je 
slavlje mira i izmirenja. . . . Ova duJa 
vodi vezda razgovore sa Deákom i Hatthy- 
ánijem, kojih prašina leži uz grobnicu 
Kosiuthovu, Kossuth je na Deikov lčs 
(raku) poslal faiačec ciprese, a tu se je 
on na*el s lovor-véncem najsvéteáak med 
živučimi ženami Magjarske Su«ret obed veh 
ovih simbolah bil je vrst okajanja idejah 
iz težkih vremenah . . • Osvrčuč se na 
žalost naroda, veli Jókai da su zahvalnost

Orgulje iz bambusove trstine.
I

Vu jezuitsko) cirkvi vu Shangaon 
posvečene su nezdavnja orgulje, kaj ih je 
jeden kinezki kotrig toga reda (jezuit) 
izdelal. Orgulje ove nisu izdelane od kovine, 
nego od bambusa, ter je glas njihov nepri 
spodobivo ljep. Izveztitelj nekih englezkih 
novinah tvrdi. da vu Europi kaj miloglas- 
UeSega nije Čulo. Ti zvuci i glasovi mogli 
bi se samo angelskim nazvati. Bambusove 
o-gulje imaju pak zvuu toga i tu veliku 
prednost, da im je céna za dvé tretiue 
nižeša od cčne metalnih orguljah, a poleg 
toga tak su lehke, da ih vsako déte more 
iz me9ta odnesti.

Graz 7-ga apriliSa 1894 
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»The Gresham«

Pr »The Gresham» zvanom london- 
skom druitvu (vu Čakovcu je upravničtvo 
pri Graneru stacunaru), je moči život osi- 
gurati. Toje3t plati, gdo si hoče /iVufc osi* 
garati, po letu vekáu ili meujáu svotu i to- 
poleg toga, kak je gdo star i kak svotu hoče 
pa dobi, pak ako bi vumrl, berbom imenuto 
drožtvo zplati onu svotu, na koju je bil isti 
osiguren, ili ako doživi na p. 15—20 letal), 
njemu daju istu svotu vu ruke. Tak je mori 
život ženskah i decab osigurati. Ovo družtvo 
ima svoje glavno upravuičtvo vu Buda« 
peštu.



NYILTTÉR’

H e n n e b e r g  0 , ( c s .  kir. udvariazállitö) se* 
1 y e m g y á r a  Z ü r ic h b e n , a privátmegren 
delük lakánára közvetlenül szállít fekete,fehér 
és színes selyemszöveteket, méterenkint 45 
krtól 1 1 írt 65 krig postubér és vámmen
tesen, sima, csíkos, koc/.kázott és mintázol- 
takst, damasztot stb. (mintegy 240 kű önbözö 
minőség és 2000 különböző szin és Árnya
latban.) Minták postafordultával küldetnek. 
SvAjczba c ímzett levelekre 10 kros és 
levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó.

*) E rovat alatt közlőitekért nem vállal fe
lelősséget a fSserk.

l á s  és féli eladás.
Felsö-Puszlákoveczen egy 

cserépfedelü

L A K H Á Z
istálló és pajtával — továbbá 
IV, hold s z á l l lÓ fO lt l
— szabad kézből azonnal 
eladó.

Bővebbet a tulajdonosnál

Jug (Károlynál
501 1 - 2  (gelsö güsztákovecz

Strahia testvérek
füszerkereskedésében 
Csáktornyán egy jő 
házból való ifjú

TANONCZUL
azonnal felvétetik.

500 2 - 2

U iKöszvény és csúzban szenvedőknek ezennel a 
legtágabb körökben

Hor go ny -P ai n- Ex pe l le r
elnevezés alatt diosóröleg ismorotesso vált hnet. 
Čajnici comp. ajánlóing legyen emlékezetbe hozva. 
Ezen népszerű háziszor 25 óta, mint legmegbízhatóbb 
fájdalomcsillapító bedörzsölő? ismeretes és mindnyájak 
által, a kik használták igen kedvcltotik, úgyhogy 
további különös ajánlásta nem szorul. Üvegje 40 kr., 
70 kr. vagy 1 f. 20 krnyi áron a legtöbb gyógyszer- 
tárban kapható. Azonban a ,,Horgony“ védjegyre ügye
lendő, mert csak a vörös horgonynyal ellátott üvegek 
valódiak. Ha a valódi Pain-ExpeUer helyben nem 
volna kapható, akkor forduljunk a gyártók gyógy
szertárához: Richter gyógyszertára ,,az arany 

n oroszlánhoz44 Prágában vagy Török József 
rr_______ gyógyszerészhez Ihidaposten. —

Kiváló találmány a za-
cheilin tinktura, melylyel 
mindazon helyeken, a hol 
a por nem jól tapad avagy 
nem hatolhat he meglepő 
gyors és biztos módon el
emészti a férgeket. A .Za* >; 
cherlin tinktura" ennél \ 
fogva kiválóan alkalmas’,, 
poloska dőlések, balba és 
tetvek kiirlására, melyek 
hasadékok-, rések* és pad
lókba vagy állatok szőrébe 
fészkelték be magukat 
Zacherlin porral együtt 
használva ezen találmány 
nemcsak a leggyorsabb, 
hanem a legtartósabb ered 
ményt is nyújtja m i n* 
d e n n e m ü rovaroknál 
bárhol is tartózkodjanak 
ezek. A zacfycrlin tinktura 
üvegekben k 25 kr., vagy 1 frlért kapható, minden amúgy is ismert Zacherlin elírt!« 
itó helyiken A czélszerü használatból a külön ezen czélra készített szétporzó-készü- 

lék (á. 1 forint) szükségeltetik, 99G 1-1
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