
XI. évfolyam. 2 lasztimCsáktornya, 1894 május 27-én
Szerkesztővel értekezni lehet min
dennap 11 és 18 óra között. — 
A lap szellemi részére vonatkozd 
minden közlemény M argltat 

J ó z s e f  szerkesztő nevére 
küldendő.

K iad óh iva ta l:

Fiscbel Ftilöp könyvkereskedése. 
Ide küldendők az előfizetési dijak 

nyiltterek és hirdetések.

Hirdetései jutányosán számíttatnál.
A »Muraközi tiszti önsegélyző szövetkezet«, a »Csáktornyái takarékpénztár«, a »Muraközi 

takarékpénztár« sat. hivatalos közlönye.

Elóflzatésl árak:
Egész évre . . . . 4 fH
Fél érre . . . . 2 frt
Negyed évre . . . 1 ftrt

Egyes szám 10 kr. w

Hirdetések még elfogadtatnak!
Budapesten: Ooldberger ▲. Y. 4« 
Eckstein B. hird. Írod. Bécsben: 
Scbalek H., Dnkee M., Oppelik A., 
Danbe O. L. és társánál ée Herndl. 

Brünben: Štern M. •  '
Nyilttir petit sora 10 kr»

Szövetkezzünk!
A »Muraközben« ben már löbb ízben 

voU alkalmunk gazdasági és pénzviszo
nyainkról szakemberek czikkeit olvasni, s 
ba azokat figyelemmel kísértük, azt ta 
paszlaltuk, hogy csak mindig azon tana 
kodnak az emberek, hogy és mikép lehetne 
a földműves osztálynak olcsó kamatláb 
mellett kölcsönöket kieszközölni, hogy 
ekként mostoha helyzetükön javítva le 
gyen.

Nem vagyok e részben szakember, de 
tapasztalataimból kifolyólag nem tartom 
czélszerünek azt, hogy az amúgy is már 
tulnyomólag eladósodott földműveseinket 
újabb és újabb kölcsönök kieszközlésével 
terheljük, mert ezen kölcsönöket vissza is 
kell fizetni, hololt a visszafizetés mai nap 
ság i^en nehezen megy.

A földműves a kölcsön vett pénzt 
ritkán használja úgy tel, mint kellene, mert 
könnyű módon jutott hozzá, s rendszerint 
birtokának vagy szabadkézből), vagy bírói 
utón leendő eladásából jut csak azon hely * 
zetbe, hogy a kölcsönt megfizethesse.

Szerintem csak egy mód van, a 
mellyel földműves osztályunkat a folytonos 
eladósodásiól megmenthetnénk és ez volna 
a szövetkezetek megalakilása, melyek már 
városunkban amúgy is a régebbi időktől 
fogva fennállanak, s a mint ott forintok

gyűjtésével rendelkezhetek, megtehetjük 
azt falukban fillérekkel. Ilisz nagyon meg 
lehelünk már győződve arról, hogy a föld 
műves az 1, 2, 3, sőt 5. és több hatost — j 
miglen legalább egy forinlja nincs, nem 
tudja megbecsülni, mert azon — úgymond 
— úgy sem segíthet magán sem m it; pedig 
téves ezen felfogása, mert a mint tudjuk, 
krajczárokból gyűjtünk hatosokat, ezekből 
forintokat és igy tovább

A beszerzett adatok alapján minden 
lehetőt elkövettem, hogy Bottornyán önse
gélyző szövetkezetei hozhassak léire, ami 
jó induMu barátaim közbenjárásával és 
segélyével sikerült csak. Ezen szövetkezet-; 
nek van vagy 150 tagja — 80 — 100 
írt befizetéssel.

így aztán alkalmat adtunk a földművé 
seknek hogy hetenként 10, 20  és löbb
krajczár meglakaritolt pénzét elhelyezhesse, 
a legolcsóbb kamatláb mellett saját meg
takarított pénzét kö lcsön  vehesse s ezáltal 
má9 adósságait lörleszhesse.

Tudtommal csak jegyzőségem területén 
a baromfi és tojás forgalomból 1 0 —12.000 
írt évi jövedelme van a földműves oszlály 
nak, hololt legkevésbé sem láthatjuk azt, 
hogy ezen összegből bármi is adósságok tör
lesztésére forditlalnék, sőt ellenkezőleg 
több és több újabb adósságot tudunk fel 
mulatni. Ezen összegnek csak 30 -4 0  9/0 át 
tegyük fel, hogy ily szövelkezeli tagok

gyűjtik össze, egy 2 2 0  hélből álló csoport 
feloszlása ulán legalább 25.000 írt adóssá
got törlesztettünk le hatosonként.

A jövő egyébként majd megmulalja, 
csak egy kis türelem, hogy az ilyetén m eg
takarítással elérjük-e czélunkat, és akkor 
bővebben fogunk foglalkozni ezen kérdés 
megoldásával.

íC ollay L a jo s.

Kisiparosai ok érdekében.
Mióta a magyar nemzet értelmiségének kö

zéposztálya ; a polgárság öntudatosan halad azon 
az utón, mely a nemzeti vagyonosodás felé vezet; 
a kisvárosok jövöje és jelentősége nemcsak nem
zetgazdasági szempontból emelkedett kiváló fon
tosságra, hanem a müveit magyar iparososzlály 
értelmiségének törekvése nemzeti szempontból is 
figyelemre méltó.

A magyar nemzet megizmosodásának egyik 
főfeltétele ma tnár kétségtelenül az, hogy képe
sek-e a vidéki kisvárosok érdekeinek érvényt 
szerezni ? A legtöbb vidéki kisváros mintegy kö
zéppontja a hozzá természetszerűen csatlakozó 
vidék anyagi emelkedésének és szellemi művelt
ségének s igy mindig ctak attól függ az illető 
vidék fölvirágzása is, hogy helyes irányban, helyes 
mddon tudja-e valamely kis város ezen feladatát 
megoldani.

Annak ellenére, hogy mi agrikuitur-ország 
vagyunk, iparunk is némi részt kér a világver
senyben. A mezőgazdaság terményeinek feldolgo
zásában, jelesül a ma’om és bőripar terén mond-

A J h r a k i í ' t í r í i i j a
H a d ú r  h a l á l a .
— Költemény prózában. —

I.

A szürkület aczélszine borongott a Lomniczi 
csúcs felett. A hegyormok körül felhők kavarog
tak s a legmagasabb szírien haragos arczczal ült 
a meny dörgő Hadúr.

A tündérek félve bújtak el források ölébe, 
kövér moha közé. A pajkos manók is komoran 
gunnyasztottak egy furcsa felhődarabon. Előbb 
emberi koponyához hasonlított az a felhő, aztán 
szétfoszlolt s olyan lett, mint két egymásra do 
bolt lábszárcsont, azután meg lett belőle ke
reszt.

A Hadúr balján valamivel lejebb guggolt a 
rőtszakálu ármány, oldalt a szakadékban boszor
kányhad pihent. Csendes volt a magyar Olympus, 
mint zivatar elölt az erdő.

Egyszerre megnyílik a felhőpadló és sisakos, 
pánczélos vitéz lép a komor isten elé. A vitéz 
nyomában éjtalos barát lépked, félénken tekint 
körül. a]ig bírják lábai a reszketőstől.

— Hadúr isten — szólt a vitó» — betölt a 
sorsom lent a földön, meghaltam. Itt vagyok 
elölted. Ez a barát itt szolgám, karddal öltem 
meg, hogy velem jöjjön a másvilágra.

— Nem jól van az, vitéz. Ennek nem volt 
fegyvere.

Megint beállott a csend.
Az alacsony Tátra felöl menydörgés köze

ledik. Villámlás, égsengés közt nehéz felhő re
pül, elől magas felhő párkányán kardját villog
tatja Csaba királyfi, nyomában hun s magyar 
daliák. Kardjuk villanása villám, mozdulásuk ég 
zengése, haragjuk az ellenség veszte.

A néma lég besötétül. Nincsen az égen 
csak egy fényes csillag, az is mint ha a föld felé 
közelednék. Száll az égen fényes ívben, lehull 
izzó ragyogással, akár ciak az emberi szív, 
hogy ha felgyújtják a vágyak.

Hulló csillag oda hullott az istenek sátorá 
hoz, hulló csillagon egy angyal, fehér, fényes, 
szőke.

Elhalványul az istenek arcza, reszketve néz
nek reá a hősök.

— Mit akarsz itt ? — kiáltó Hadúr és 
rettenetes szavaira megdórdüU a felhők széles 
bo’tozafa, bömbölve hullottak alá a gránit
sziklák ; tajlékosan rombolva bukott a völgybe a 
tarpataki vízesés megakadt árja.

Az angyal fölemelte jobb kezét és megsza 
kadt a hangok és elemek vad háborúja.

Az angyal leiette jobb kezét a barát vál-
laira ;

— Ezt akarom. Ez nem a tietek. Ott a 
csillagos magasság fölött vár j reád a Látha
tatlan.

Ármány keserű mo^lygással tekintett a 
Hadúrra.

Senki sem felelt.

Mintha megkövültek volna. És az angyal 
elrepült a barát leikével a csillagos magasság 
föló, a hol már vár rájuk a Láthatatlan.

Beállt az éj már, mikor egy nehéz »óhajtás 
tört elő az öreg isten kebléből. Aztán felkelt és 
kezébe kapta rettenetes buzogányát :

— Ezt a földet én szereztem, enyém a nép, 
aki lakja. Ki meri elvenni tőlem ? Ti az enyé. 
mek vagyiok ilt köröttem. Utánam. Jó kardunkat 
nem győzte még ellenség. Foglaljuk vissza ezt a 
földet megint.

S leszállónak nehéz ködben a Doprád völ
gyére. Elmentek a Hemád völgyén azőke Tiszáig, 
szőke Tiszától öreg Dunáig, át a Dunán arra 
felé, a hol lakik a magyar fejedelem

II.

Lenn a földön akkorlájban Géza fejedelem 
országolt, ez a békés fejedelem, a kiről azt ír
ják a krónikairók, hogy elég gazdag volt arra, 
hogy két Istent szolgáljon : azt a régit, a ki 
Ázsiából ide hozta népét meg azt az újat, a kit 
német papok terjesztettek.

Fehérváról nem messzire, erdő mélyén pi
hent meg a csapat. Egy-két manó bekullogott a 
városba, hogy megtudja; mi újság. A többi * had 
nyugalomra tért, el is aludt, csak Hadúr nem 
tudott pihenni. Fárasztó a pihenése« nem jön 
álom sehogy a szemére.

Nehéz é|jel volt már. Megérinti valaki az 
isten vállát. Magas, szikár férfi állt előtte.

— Kelj föl.





— M e g y e i  h ír e k .  Z a l a G g e r s z  fi
ge  n megalakult az újonnan választott városi 
képviselőtestület; megválasztották az iskolaszéket, 
jogügyi, pénzügyi, közegészségügyi stb. összesen 
18 bizottságot. A képv. testület 34 virilis és 34 
választott tagból áll. — S ü m e g e n  díjazással 
összekötött tenyészállat-kiállítás lesz jun. 25-én. 
— N a g y-K a n i z s á n K. Hegyesi Mari, a 
nemzeti színház művésznője három estén vendég
szerepeit Rakodczay társulatánál. — K e s z t 
h e l y i  kir. közjegyzővé Lénárd Ernő ottani 
ügyvédet nevezték ki. — B a I a t o n-H e n y e 
és M o n o s z l ő  községek határaiban nagy Kárt 
tett a jég. — A g a b n a á r a k  a kedvező idő
járás folytán az egész megyében hanyatlottak. 
Megszűnt a kérésit t, az üzlet teljesen pang.

— H a z a i  h ír e k  A berszec/.owi kerület
ben kolerajárvány lépett föl. — A* olasz ural- 
kodébáz családi tanácsban elhatározta, hogy az 
olasz trónörökösnek a magyar uralkodóház vala
melyik herczegnöjét kell elvennie. — Budapesten 
az országos levéltár oklevélkiáilitása e hó 17-én 
nyílt meg. — Manger Tivadar füstnélküli loko- 
motivját mutatta be a Bécs Znaim-i vonalon f. 
h. 19 én. — Maszloka falu Kassa mellett e hó 
20-án teljesen leégett. — Dr. Posilovics György 
zágrábi érsek állásában meg lett erősítve. — 
Kossuth Ferenc* elfogadta a Tarnóczyfóle tüz- 
oltószer és gépgyár technikai vezetését s jövő 
deczemberben elfoglalja állását. — Felméri 
Lajos a kolozsvári egyetem tudós tanára e hó 
22-én hirtelen meghalt — Leon La Pontois 
Piltsburgban geniális találmányt tett, a telektros- 
kopot találta lel* mely a szemnek ép oly készü
lék, mint a telepbon a fülnek.

C S A R N O K -Kéziratok.
Serdliltebb ifjúságunknak az a része, 

mely már túl van Fenimore Cooperen 8 
Jelky Andráson, a szünidő alatt kétségbe
ejtő szorgalommal képzi ki magát abban : 
hogy családi szerencsétlenségek okozzon 
papíron s olyan dolgokat írjon meg, a 
mik újságban napvilágot lássanak. Ezután 
jönnek a levelek, vastag és tekintélyes 
külsővel, a melyeknek novella a tartalma 
s mellette van a szerény hangú kisérő 
levél, hogy lia jónak találtatnék, tessék 
kiadni Természetesen a törekvő if u, a ki 
már túlesett a középiskolán s ez idő sze 
rint a bajusznövesztési gondokkal küzkö* 
dik, meg van lelke mélyén győződve 
arról, hogy okvetlen jó, jeles és kitűnő 
dolgokat produkál é* Sassváry Uzobáld 
gróf, a novella hőse, a midőn főurainknál 
eddig még nem tapasztalt hanyagsággal 
dűl a kandallónak, miközben bágyadt mo* 
solylyal nézi illatos havanná;a füstjét, 
uto'érhetetlen alak.

Elén dolgok indítottak arra, hogy 
némely tanácsosai szolgáljak élemedeltebb 
fiatalságunknak az iránt, hogy alak aival 
és történeteivel mily módon lehet a legsi 
keresebben a tökéletes elzülléses állás 
felé hajtani azon embereket, a kiknek 
aztán a bánatos alakok pokoli kínokat 
okoznak. Mert, ha komolyan és lelkiismere 
tesen teljesíti valaki a rábizottakat s e lo l
vas hetenkint ölven ilyen grófi tragédiát, 
okvetlenül örül a lelke mikor látja, hogy 
m ily bámulatos egyöntetűséggel dőlnek 
hanyatt kényelmes karosszékeikben a gró
fok s az eső e közben halkan veri odakint 
az ablakot. Ez emberek testére mindig ele
gáns öltöny simul, el’enben ha a grófnő 
az erkélyen ül s mig lent »z aratók vig 
danája hallatszik, tekintete végig »záll a 
pusztán, hajával könnyŐ szellő (E L K 
irány) játszik. A gróf rendesen keresztbe 
rakja lakkezipős lábait, ellenben a grófuő 
hintaszéken ül és sötét fekete szemeiben a

bánat méla homálya borong. A grófné 
rendesen arra a juhászlegényre gondol, a 
kinek mélytüzü szemei vannak, férfias ar- 
czát pedig a nap égeti. Az eső ezek köz
ben folyton veri az ablakot. A gróf néha 
fölháborítóan könnyed kézlegyintéssel a 
kandallóba veti, az általánosnál jóval illa 
tosabb czigarettjét, néha azt mondja: át 
kozott! Ha kutya van a szobában, az 
ilyenkor a gazdája térdeire fekteti a fejét 
és néz. R‘ ndesen okos szemeivel néz s 
daczára e tekintetbeni jártasságomnak, még 
nem találtam egyet sem, a melyik a fülei 
vei nézett volna. E kutyák rendesen dog 
gok s az még rejtély, hogy miért kell ok
vetlen dánnak lenni a doggnak s miért 
dogg minden dán.

E novellákba gyakrankéut szünetek 
állnak be, a melyek miközbennel végződ - 
nek A miközben többféle. Van olyan mi
közben, a midőn a grófné idegesen topog 
kicsiny lábaival a szőnyegen, lábdobogás 
szőnyeg nélkül nem megy. Ellenben lehet 
oly miközben is a midőn a gróf kezeit 
nadrágja zsebeibe mélyeszti. E tekintetben 
nincs teljes egyöntetűség a dolgokban, s 
igen kívánatos volna, ha közös megegye
zésre jutnának a szerző urak. Az például 
bizonyos jóleső meleg érzéssel tölti el az 
embert, hogy a jószágigazgatók okveilen 
öregek, s a kastélyhoz vezefő utón jege
nyefasor van. E jegenyefasor kétségkívül 
sokkal szebb lenne, ha a tiszteletre méltó 
szerző, mielőtt a dolgába kezd, felköti ö n 
magát egyik szép puha fára s ugyanaz a 
szél, a mely a grófné haját megbontja, 
lengetné őt is — m:g odalen az aratók d\* 
nája hallatszik.

*

Igen érdekes és megszívlelendő hely
zetek azok, a midőn a grófnő nevet. A 
grófnő mindig ezüstös csengő hangon ne
vet és semmi érzékük nincs az arany- 
valutához ezeknek a grófnőknek. A gróf
nők egyáltalaban nem foglalkoznak egyéb
bel, mint hogy selyemzsebkendőket tépnek 
össze-

Végezetül megtudja a gróf a valóságot, 
hogy a birtok elúszott. Rettenetes sok grófi 
birtok megy igy a novellákban tönkre. A 
gróf azonban ennek daczára még mindig 
bámulatos egykedvűséggel, hanyagul dől 
ide, vagy oda, de mindig valami szilárd 
tárgyhoz dől és egészen nem dől fel.

Azután a szemei rémessen villannak , 
a foglalni jö:t fiskális pedig aranyóralánczá- 
val játszik. A dán kutya megmagyaráz- 
hatlan érzelmek által megkapatva, üvölteni 
kezd hosszan. Ugyanekkor Babtiste, a hü 
komornyik (minden komornyik hü, pedig 
valószínű, hogy az urai ingeit viseli a gaz
ember) elfojtottan zokog az előszobában. 
Odakint vagy az aratók vidám stb. vagy 
vagy az eső veri satöbbi.

Jön a nagy jelenet. Már volt dühös ka* 
czaj, görcsös kaczaj, a melyeket azonban a 
fiskális vérlázitó aranyláncz-játékkal fogad 
De most hirtelen őrült kaczajra fakad a 
gróf s elrohan Hová rohan ? Egy c ig a 
rettáért, hogy aztán egykedvűen verhesse 
le gondosan ápolt uj ával a hamvát ? Nem 
A gróf a fegyvertárba rohan A gróf lea 
kaszt a falról egy pisztolyt. Rendesen pisz
tolyt akaszt le s nem velenczei tükröt 
Természetesen ez utóbbit hiába irányozná 
a homlokának, pedig most ez következik. 
A gróf a pisztolyt a homlokának és soha
sem a lábujja hegyének irányozza.

Azután egy dörrenés és a gróf lelke,

mintha csak fertály voina, költözködni kezd. 
Hova költözik a gróf? Tatán az Andrássy* 
utón emelkedő büszke palotába ?

A grófuő idegesen toppant, satöbbi, az 
eső veri, satöbbi, a fiskális játszik vastag 
arany... s a négy lábú dánus okosan néz a 
szemeivel mindezen dolgok közé.

T. L.



XI. tečaj Vu Čakovcu, 1894- 27-ga majuša, Broj. 21.

8 andnikom moii j« iraki dan 
fororiti ned 11 ! 18 rnrom. — 
8 n  potiska tilnéa m sadrt^ja no* 
rínak, naj M polilj%ju na i«a 
■ a r fU a l Jo*«fa  nrednika m  

Óakorac.

IsdAtalJstTO:
C ali kara F iicb il Filipora kam M 

pradplata i obsnam poliljaju.

P r e d p la iiia  c e u a  |es

Na celo leto . . . 4 frt 
Na pol leta . . .  2 írt 
Na četvert leta . . t frt

Pojedini brojl k o »taja 10 kr.

O bnam  m polog pogodbo 1 fcj 
rainnajn.

asa h orvátik or • |  m ag j Arakom je z ik u  iz lazeé i d m ž tv e n l zn a n stv en i i p o v u é l|lv i  U st za  pnk . ^ 
t X z l a z l  B T r a l E l t é t i j e d L o z i  J a d L a n l c r a t  I  t o :  S T r a l c v a .  n e d L e l j n .

Službeni glasnik : „Me^jimurskoga podpomagajučega őinovniőkoga druživa1 C „Čakovečke Sparkasse“, „Medjimurske sparkasse“. i t. d.

Zdravoslovje.
D u š e v n i  n a p o r .

Kak god kretanje téla jako utiče na 
naše zdravje, ito tak i duševna delatnost. 
Duševno delo jaši télo, kak god i télovno 
komu je duh naobiaien, tomu je i télo 
izrazitije i vugedneše. Prekomjerni duševni 
napor pak jako slabi živce i probavila, 
osobito ako nerado koji duševni posel 
obavljamo. Prekomjerni napor duha slabi 
tölo. Vu nočno doba ili vremenom pro 
bave neka duh miruje. Jako je škodljivo 
takaj umjttno svoj duh razdražiti alkohol* 
ničim pilom, kavom itd. Najbolše je vréme 
za duševno delo jutro

Duševno delo valja navék pred telov* 
nim delom obavljati, a ne posije njega, 
sedeti i misliti posije napor noga telovnoga 
dela iti kretanja nezdravo je.

Razgovaranje je za duh, kaj je kre 
tanje sa télo, ar mu je najnaravnija i 
najhasnoviteša delatnost, koja osobito basni 
duhu i télu, ako se kod nje ne uzrujamo. 
Razgovarajuč duh se bistri, a dihala se 
všžbaju i jačiju

P o t r e s  d u š e  i l i  g e n u ó e  s r c e

Da nam se zdravje dobro zdrši, po 
trébno je, da se Čuvamo vsako genuda 
srca.

Ako smo vesele čudi, krv hitreše ob- 
tiče télom, nutrešnji i iz van jaki organi 
téla iivlje delaju, vsako vuživanje nam je

slajde, ter lebkeše podnašamo nevolje života 
nezpunjene želje, ufanja itd.

Dobra volja, zadovoljstvo i pokoj 
duše najvekše su obrane natega zdravja, a 
žalost uničuje, rekel bi život vu nami* 
Zato trebamo gledati, da smo navék dobre 
volje i vesele čudi-

Žalostna genuča srca, koja iznenada 
na nas deluju, je kakti gift, koji vse naše 
sile uništuje; izkustvo vuči, da najvekši 
broj betega téla i uma, proiztiče iz nenad- 
janoga afjkta straha, srdjbe, nesrečne lju— 
bavi itd. Kak god vsake fele genuča srca 
veoraa utiőu na naše zdravje, tak jol više 
utvaranje. Nebi čovek včruval, kuliko pre* 
membah prouzrokuje ovo vu na*em télu.

Utvaranje nas čini ve betežnimi, ve 
zdravimi, a najviše deluje pri lju lih slabih 
probavila; oni utvaraju vu sebi betege, 
kojih nemaju, ter su tak vu istiuu nes
rečni ljudi*

Žalostna ganuča srca vsaki őovék 
menje više doživljuje, ar podpune sreče 
nejma na svétu ; nego se moraju srečni 
dani sa nesrečnimi izmenjivati, ter nemo* 
žrš sreču prež nesreče, veselje prež žalosti 
niti pomisliti. Nu neleži vu našoj naravi, 
da smo uvék mirni i veselji, za harmo* 
n dni razvoj telovnih i duševnih sposobnosti, 
značaja i talenta potrebno je žalosti i ve 
selju. Nevugodnosti povisuju užitek vu* 
godnosti. Duga težka žalost, koja télo i 
duh vubija, nikaj nebi hasnila, niti bi nam 
izgubljeno blago povrnula, niti okolnosti 
poboljšala.

Odveč velika žalost nesrečnika još 
nesrečnešim čini Ako hočemo ipak žaliti

nad nečim, kaj nam srce razšaloili, tréba, 
da idemo vu proštu božju narav, tam udi- 
sujuč frižki zrak, hočemo biti men e 
žalostni.

S e n  i s k o z n u v a n j e .
Najvažnija pogodba zdravja je, da vu 

stanovito vréme céli organizam miruje 
Ima najmre dvé fele mira, — onaj gde 
samo pojedini délovi tMa miruju, to je 
počinek i zabava ; ouda mir, gdé céli or
ganizam miruje, to je sen.

Na e telovne i duševne sile nemreju 
navek delati; ako su duže napete,
iztroše se i oslabe. Ove sile pako
opet se oiivljuju i jačiju vu snu. Najbolje 
budemo začuvali svoje zdravje, ako točno 
opredelimo vréme, kad budemo spali, ter 
kad skoznuvali. Gd > premalo spi, nemre 
biti zdrav ; nego trpi od glavobolje, slab* 
ljine, mlitavosti, kapi (božji bič) itd* Zato 
se valja strogo vsega čuvati, kaj bi nas 
moglo buniti vu mirnom snu. Jer samo 
miren sen oživijuje naš organizam, hrani, 
k épi, razveseli, daje nam veselje i jakost 
za delo.

Koliko da zdravi Čovčk spava, nemre 
se za stalno opredeliti; to visi o starosti, 
spolu, téla i navadi. Déca spavaju navadno 
vi."e, nego odrasli, debeli više nego suhi. — 
6 do 8 vur mirno spavati dosta je za 
staro i mlado. Samo slabi ljudi i boležljivi 
moraju više spati. Ako odviše spavamo, 
duh nam se otupi, iivici oslabe.

Najbolše je rano leči i rano ustati; 
gdo vu jutro skozen još duže vu postelji 
ostaje, škodi téla i duhu svojemu.

Sen po obedu nemremo vu obče pre-

Z A B A V A .

Jopec ga je zvračil.

Jedan veliki gospodio bil je ljubitelj 
raznovrstne živine. U  njogovom gradu se je 
nahadjalo englezkih konjev, francezkih cuc
kov, ivajcartkih krav, smerikanskih kopovov, 
afrikanikih mačkov, aostralskih kokoših, 
morskih pajcekov i. t. d. —  Med ostalem 
sivinam imal je i jednoga maloga jopčeca, 
koj je prost okolo po sobah trčal • pnno 
krat i kvara dosta napravi), nu te mn je 
bilo ilobodao, jer je bil osobitl ljubimsc 
svoga gospodari a k torna je svojimi smiel 
aimi 8vojstvi svim as zabava složi). Ov 
mali jor<ec si je za tvojega dobroga prija
telja, domačega psa izabral te ae je rad 
iDjim igral, čim je epet svojega gospodara 
više krat dobre znal zabavljati i na srni eh 
naganjati.

Jednoč taj gospodič, najmre gospodar 
toga grada pogibeljno zbeteža, a vrata ran 
se je iznotra aapravil piišč, koj se je gnojil 
i ave to viže rasel. Doktori ao od svih

Stranah dobadjali, ali do prišča, koj je bil 
duboko notri a vrata, niti jedan nije mogel 
sa instrumentom dojti, da bi ga predrl. (To 
je narovski bilo n jako staro vrieme, jer 
danas bi mu več do njega sigurno došli) —  
Ovak su anda rečeni vračitelji okopostelje, 
neznajnči, kaj su čineč', stali i zglavami ki
mali, dok nisu do tog zaključka došli, da 
ako se bu moral za dva tri dana dušu 
zpustiti.

Naravski, da gospodinu to nije bilo sve 
jedno, ali kaj si je hotel, kad mu niti naj- 
vučeniji doktori nisu mogli poracči. Moral Je 
trpeti — i trpel je.

Jednoč sam u sobi na postelji ležeči, 
— vrat mn je več na toliko otekel, da je 
samo još slabo dihati mogel, — premišlaval 
je čalarnost ovoga svieta, vučenost svojih 
vrsčiteljev i svojega zadnjega cilja, jopčec 
sa svojim prijateljem psom su pri peči spali, 
ležali su pak slučajno tak, da je jopčekov 
nos baš pri pesovoj zadnjici ležal. Ovo 
dvoje je go8podin iz postelje gledal, kad na 
jedan krat nekaj naravskoga iz pesove 
zadnjice jopCeco pod nos puhne, ov se 
osupne, skoči gore, gledi, ali jer je sad opet 
mir nastal, leže se natrsg, ali opet onak,

kak je i piije ležal. Nije dugo tomu bilo, i 
opet jopčeku pod nos uevugodoa duha puhne. 
Ov se opet gore skoči, pregleda sve okolo 
psa, koj je mirno dalje spal, i kad vidi, da 
je opet mir, legue se i opet u istom polo
žaju, kok je i prije ležal k svojemu prija* 
tel ju, medjutira ipak z«očmi požmrkava* 
juči, jer sad više nije hotel zaspati, pošto si 
je za stalno naprvo vzel zviranjek toga 
smrada, koj mu svaki čas u nos vodi i, 
odkriti. I nut 1 — I po treči put mu vudri 
takova jaka duha u nos, ali sad je zpazil, 
odkud to vun psiče. Ves zadovoljan nad 
svojim odkričem, skoči opet gore, beži k 
postelji svojega betežnoga gospodina, vzeme 
iz medicinske fiašice, kojih je pri postelji na 
omariča dosta bilo, jedan zatik, beži žnjim 
k-spavajučemn svojemu prijatelju pri peči, te 
mu počme s tim zatikom zviranjek on h 
hudih duhah zatikat«.

Betežni gospodio, koj je to več od po* 
četka sve iz postelje gledal, sad se torno 
tolikom silura nasmije, da mu je prteč n 
vratu puknul, gnoj izcnrel i on za nekoliko 
dana posve ozdravel.

Ova ista pripovest, samo na drogi na« 
čin, se pripovieda od kardinala Antoni Sa-



poručiti, osobito punokrvni ljudi nek po 
obedu pod nikakov način nespiju ; starino, 
slabim i boležljivim ljudem jako bu dobro 
do lo- Po obedu nevalja dute spati od 
pol vure.

Gdo nemre lehko zaspali, nek se 
malo preSpancira na fri/.kom zraku, ali 
ne, dok bi truden bil, ar onda bi još teže 
zaspal Vu obče nevalje télo ili duh od- 
više naprezati prvlje nego ide* spat.

Spavača soba nek je visoka i prostrana, 
da se zrak (lufi) vu n oj odviše hiško 
nepokvari Nevalja takaj vu istoj sobi 
spati, vu kojoj stanujemo i vu loženoj sobi, 
ar je zrak vu onoj sobi izkvaren, a um- 
jetna toplina razmazi (izcarta) telo. A ko 
više ljudi vu jednoj sobi spava, treba o 
tom nastojati, da se zrak vu njoj nepres 
lance izmenjuje — venti’acijom -  iti vrata 
susednih sobah odpréti, da se more zrak 
dovoljno obnavljati. Psi, mačke, lampaši 
cvétje, zamazana ili mokra rubenina (rubje) 
vu obče vse, kaj zraka kvari, nek nije vu 
apavacoj sobi.

Punim želudcem nevalja nigdar iti 
spah ar onda nemirno senjamo, znojimo se, 
ter gustokrat ie  prebudimo. Dobro je prvlje 
nego idemo spat, c lo télo ili barem trbuh 
(örévo) ribati 8 do 15 minut.

Najbolše vrtme za sen je noč Ljuto 
se vkanjuju oni, koji misle, da ako po 
noči nespavaju, da budu to nadoknadili 
po dnevu. Po dnevu kajčesa utiče na télo: 
svetlo, toplina, bukg, vika itd., zato sen po 
dnévu n’gdar tuliko neokrépi, kuliko po 
noči. Osobito pred pol nočju zdrav je sen ; 
moglo bi se reči, da je zdraveSe spati dvé 
vure pred polnočjum, nego četiri po 
polnoči.

Ako legnemo spat, treba vse do ru 
bače steči, ar ako opravljeni spavamo, krv 
nam nemre pravilno obtičati, télo se od- 
viöe razžari, ter nemirno spavamo. Isto 
tak nam je sen nemiren, ako vu postelji 
čitamo, ar nam čitanje dušu uznemirje. 
Nevalja glavu niti previsoko, niti prenizko 
položiti ; ako previsoko ležimo, stianuta su 
nam prša i terbuh; ležimo )i preDizko, 
nas zaboli glava. Na ledji (hrbtu) ležati, 
nije zdravo; najbolje je, da ležiš sad na 
jednoj, sad na drugoj strani/ ar ako na- 
vek na jednoj strani ležiš, ova se odviie 
krvjum napuni. Vusta treba vu snu za- 
préti. Nezdravo je, ako više ljudih skupa

vu jednoj postelji leti, osobito ako su 
razne dobe i različitog ustroja téln, jer 
razna izlučivanja jeden od drugoga udiše, 
kaj pod nikakov način ni)e zdravo ; naj
više se pako valja čuvati, 3 betežnikom 
vu jednoj postelji spati, dapače ako se za 
radi pažnje vu jednoj sebi spavati mora 
treba gustokrat ruke karbolnom otopinom 
prati, večkrat čistu rubje obléói, ter ako 
je beteg priljepčivi, treba, da se karbolna 
otopina vu sobi razmeče.

Da moreS skorom zaspati, dobro je 
vse brige i misli iz glave izbiti; nevalja, da 
si uzrujan i razdražen, kada legneš vu 
postelju. Zdravomu bude dobro na veier 
kup:cu vode izpiti.

G o s p o d a r s t v o .
Kaj nam pripovéda k rt?

Ja sem jedna jako čudnovita stvar, 
pod zemljom živim i tam si iščem i lovim 
kakce, gliste i črve.

Žal mi je, da sem do vezda j oá če né 
mogel predobiti ljudi za mojo stran; nego 
mali i veliki, gde me najdeju, mene fondaju.

Tomu je zrok to, ar me j<*iče dobro 
nepoznaju, im vi gospodari poslušajte kaj 
bum vam ja povedal, kak živim i iz česa 
živim pod zemjom.

Pod zemljom si sam gelam stana, koj 
je okrugel i kotlu spodoben, i tu si največ
krat počivam, a sam si delam od stana 
mojega vsikam pute. Poleg stana si jedna 
mala grabicu skopam, gde se voda skup 
zide i to je moj zdenec, kojega ja na dan 
večkrat pohodim, da si žedju pretiram.

Oui krtorovnjaki, koje večkrat ste vidli, 
to su né moji stani, nego to vara kaže kud 
sem bodil za branom. Moj kvaitir je 1 do 
2 metra glibok pod zemljom.

Pod zemljom imam samo jednoga pajdaša, 
koj me vsikam sprevadja, a to je — „glad 1“ 
To me čiui, da sera grabežljiva živim . — 
Vu mojih putili, koje delam vsaki dan, pre- 
be/.im, da si glada malo pretiram, i jaj 
onom siromakom kukcUf ali črvu, Loj onda 
pred me dojde; ako pak nem* j lem črve, 
onda pojem i žabe, koje predme dojdeju. 
Nfgda se pripeti, da si i svojega fajta pojem, 
koj prel me dojde,

Mi krti smo samo na hasén tak na vrtu

i na polja i na senokošah, da bi nam 
gospodari morali zahvalni biti, kaj njim 
tuliko črvov i gosenic pojémo.

Jedenkrat je jeden vučeni profesor 
probo napravil, da iz česa živimo mi krti ?

Dva krta je dal žive vu jedna drevenu 
škatulju zapreti i vu zemlja zakopati, a jesti 
iim je dal na tri dana 390 tompolov i 195 
glistah i jednoga vcrknjenoga mila. — Vse 
ovo su ovi dva krti pojeli; ali jim to ne 
bilo dosta, i tak je jak i krt svojega slabe
čega pajdaša jo če k tomu pojel. A onda 
je pak dal tomu, koj je jež ostal živ, korenje 
i drača, ali od toga je taj krt poginul. Niti 
uije moj fajt k tomu ižel, kaj bi korenje jel. 
rajši je poginul, ar mi samo od kukeov, 
črvov i glistah živimo.

Vezda niti je potrebno, da se hvalim, 
ar dragi gospodar, ti sam budeš previdel, da 
ja, né s korenjem nego samo iz črvov, glistah 
i kukeov živim, i tak sem tvoj najbolši 
prijatelj, kajti hasén délam, ar na Ijeto više 
jezer kukeov i vsakojačkih črvov pojém, 
koji su tebi ua kvar.

Tak anda naj misliti, da mi od korenja 
i žilicah živimo; ar vu krtovom želodcu je 
jol nigdar nigdo našel korenje ili tram.

Jstioa, da i k vara delana, nego on mali 
kvar napravim, se lehko s malom delom 
poravna , ali ov kvar je ué tak velik, nego 
ti je na hasén, ar ti kukce i črve, koji od 
koren Ji živiju, fondam. Jezere i jezere je 
takve nesnage, koji ti kvara delajo, ali ja je 
vse vu jedaim Ijeto s fondam.

Zato te prosim dragi gazda, naj me 
preganjati i fondati, nego drži za tvojega 
najbolšega prijatelja.

Krta.

K A J  J E  N O V O G A  ?
f  Barun Vay Miklós.

Senior evropskih drživnikah i jeden od 
najviših dostojanstvenikih magjarskih, barun 
Vay Miklošt vomrl je vu Budimpešti 14. 
majuša vu jutro 93 Ijeta star, Još do nez- 
davna slavil je pokojnik vu pril>čaom zdravju 
svoj 93 — roijeu dan, ter su se njegovi 
prijatelji nadjali, da bude starec prebolel 
posljedice influence. Ovo ufanje bilo je vkanj- 
ljivo, jer barun Vay tak naglo prepadal, da

livian, koj je takaj imal istolakovoga prišca 
u vratu i jednoga j pca. Kada su doktori 
več povedali kardinalovim dvorjanikom, da 
za betešoika neima spasa i da je na svaki 
načiu zgubljen, pričeli sn ovi krasti, kak je 
to več u takovih slučajevih zločesta navadi, 
te su več i iz kardinalovo stvari odnašali. 
Kad su več skoro sve odnesli, skoči jopec 
gore, te ifče i on kaj bi odnesel, ali več 
nikaj takovoga nije tu bilo, jer je véé skoro 
sve bilo pokradjeno, —  zgrabi anda žkatulju
0 kojoj je bil kardinalski škrljik, odpre jo, 
vzeme flkrljak van, metne si ga na glavu i 
hajd zbogom k-vrati, kud je videl, da su 
ostali sve vkradjeno nosili, hotel je i on 
svojim plenom oditi.

Kad je kardinal tu smiešnu figuro u 
kardinalskem škrljaku videl, a k torna mn je 
još čez možJjane prešlo, kak i isti jopec 
neče omm prilikam bez pliena ostati, Jer 
kad svi kradu, hoče i on, vušel mu je tak 
silen smich, da mu se je prišč u vratu predrl
1 on a kratko vrieme ozdravel.

Obsudjenl.
U niekom varošo b i je jedan zločfnac 

na smrt obsudjen, pak kad je i njegova fa- 
milija i branitelj dal molbu za pomiluvanje 
ni vladara, Čekali su svi znatiželjno, kaj bu 
odozgor došlo. — Vladar medjutim moral je 
baA zle volje biti, jer je sve molbe za po> 
miluvauje polag svojega stoleka u košaru hitil 
i naredil, da se pravici ima zadovoljiti. 
Ziradi toga anda bil je odsudjeui dopeljani 
iz teran ce pred gospodu gore v salu, gde su 
mu onda odluku vladarovu na glas pročltal*, 
u kojoj je stalo, da ov hudodelnik zi svoja 
črna diela kaštigu pretrpeti, k>ja ga bu 
glave ko tali. U to ime su mu onda 
gospoda svoje nakaneBje odkrila te mu 
objavila, da od denes za tri dni bude došel 
iz Pešte Kozarek, koj g l bu na vuftinču 
za vrat obesil i na stupu tak dugo visečega 
ostavih dok kraj konca vun umre i duša mu 
se iz njegovoga grešnoga tiela na drugi 
8viet preseli.

Jeli je ovo odprto i iskreno očitov&nje 
gospode obsudjeuoma bilo po volji ili ne, 
Bog zna, — toliko je istioa, da kad su ga

iz šale nazad u tamnicu soldati vodili, kimal 
je nekak nezadovoljno glavom.

Došel je i taj tratji dan, kada bude 
naj mre Kozarek svoje probe na njem delal. 
Deždj je curil kak iz škafa tak,1 da
kak se ono veli, človek nebi niti psa iz. hiže 
tiral Vrieme za putovanje je došlo i 
obsudjenl zide na pripravna kola, koja su 
ga imala do galgih, jednu uru od raiesta 
odaljenih, dopeljati. Oteč duhovni so na kola 
polag njega sedne te mu pričme iskrni 
saviesti, ako još ima u njena, buditi te ga 
joi u zadnjem času k Bogu obračati,
stavljajuč mu pred oči, da ovo sada za 
vrat visenje i sk varen je tisla nije oišt 
proti onomu skvarenju duše na drugom 
svieta, ako se sad za svoje griebe nepoialuje 
i k Bogu neobrne.

Dok mu je oteč duhovni ovak liepo u 
dušu govoril, ogleda se obsudjenl sve na 
okolo te veleč: „Ala nego baš grdo deždj 
curi — pak bafi danas !•

„Eh tebi obeteojak je lahkotf — odgo
vori vriedni svečenik — „jer ti tam ostaneš, 
ali mi ostali se neimamo^nikaj veseliti, koji 
burno onda još jednu ara morali po njem 
nazad iti.« E «. Ktllay



Bije vide mogel niti tu magnatsku hiža dojti, 
da onda po svojoj želji glasuje za civilno 
ienitbu. Vumrl je vu hotelu ,k  englezkoj 
kraljici*, gde je od oktobra 1893. stanoval.

Barun V aj rodil se je 29. aprila 1802. 
Ijeta tu Alsó-Zsolczi tu boršodskoj varmegjiji 
od otca generala barona V aj liikloša i ba 
ranice Ivane Adelsheim. Pravoslovne navuke 
izvodil je vu Beču i postal velikim notarju- 
šem zemplinske varmegjije, skoro zatim postal 
je vicidpan, ablegat vu orsačkem sprav iáén 
ter velikim županom (fóispan) iste varmegjije. 
Ljeta 1839. postal je septemvirom, a Ijeta 
1844. izebran je čuvarom korune. Vu tib 
razmik službah Vaj je blagotvorno deloval 
kakti pomočnik naroda ter se odlikoval za 
vréme glada, poplave i nemirab. Jod 1846 
postal je komanderom reda sv Stefana.

Ljeta 1817. bil je poslan vu Erdély, 
da onde kakti vladin povjerenik primiri 
Rumanje — i tu ga zatoöe imanovanje 
magjarskoga ministra-preze*a iza odstopa 
Battbjaojeva. No prvlje jod nego li je tu 
čast prijel, imenovan je ministrom-prezešom 
baron Adam Rčcsej, a Vaj je pozvan, da 
uztraje vu Erdei ju. Malo zatim Vaj je 
položil vse svoje časti, zvun časti čuvara 
krune ter se p vokel vu privatni život, ar 
se nije slagal sa stanjem stvarib, nastalih za 
Kossuthove eie. Pokehdob je ljeta 1850. 
odb;l čast magjar8kog governera, bil ie za
radi pisma, kojom je odbil tu čast, zapleten 
vu pravda zaradi veleizdaje! osodjen na smit 
na galgah. Kralj ga jc onda pomiloval na 4 
Ijetni zatvor, a imanja su izručina njegovim 
sinom.

Pndčen kesneše iz reita, živel je zabitno 
vse do ljeta 1860., kad je 20. oktobra 
imenovau magjarskim dvorskim kancellárom 
vu Beču. No več 10. oktobra 1861. on se 
je zahvalil, postal opet 1866. velikim žu
panom (fóispán) boišodskim, nakon vpeijanoga 
dualizma fuvarom korone, kaj je ostal do 
smrti. Od ljeta 1884. bil je podprezed, a 
od ljeta 1888- prezeá velikaáké (raagnatske) 
hite. Osobite Je zasluge stekel za protestanaku 
cirkvu, kojoj je bil jeden ol glavarah.

Barun i barunica Seefried vu Beču-

Od par danab boravi vu B ču princesa 
Gizela bavarka, a tim povodom došli su 
onamo i barun i baronica Seefried (princesa 
Elisabeta bavarska) iz Opave vu Beč. Barun 
i barunica stannju vo „hotel k gralo Frank 
ter ih je oode princesa Gizela pohodila 
Jedan dan prv'je hoteli su pohoditi pred poldan 
barun i barunica nadvojvodkinju Štefanijo 
vu carskom dvoru, pák su dopelali vu fíakeru 
vu tak zvano Švicarsko dvoiiste. Dvorski 
stražar, koji ib nije poznal, hotel jim je 
preprččiti ulaz- Smijuč se, zišli su barun i 
barunica Seefried s kočijah ter su poili pe
gice vu palače kraljevne-vdovice. Okolo 11 
vare odpelali su se princesa Gizela barun i 
barunica Seefried vu Lainz vu pohode carici 
Drugi dan povrnul ee mladi par vu Opavu, 
gde je baron vu posadi-

Birov, krčmar i liter.

Nekojeg dana i meseca ovoga leta do
godilo se je vu našem lepom Medjimurjn, 
gde jeden selski birov ilel je sam k nekojemu 
krém aru pregledat (vizetiral) stekla (flafie), 
nebi Ji koj liter premali. Orom prilikom je 
i birov nekoliko stekel (flaš.b) vzel od krčmara 
i vu občinsko kancalarjo dal odnesti, da n j j 
onde sprobuje t  j* zmeri. Pak kaj se je 
pripetilo ? Kada je birov krčmarova stekla 
i  občinskim cementom (litrom) meril, doka
zalo se je, da krčmarov liter vekdi, nego lij 
občinski. Vu ovom poslu kaj je včioil

krčmar ? Zatožil je birova, zakaj ima občina 
menjiu meru, nego li on.

— Ovak je siromaški birov zagazil vu 
šmir, pak bi se letako tak ptipetHo, kak staro 
prirečje (poslovica) veli: Koj pod drugim 
jamo kopa, da se vu nju sam zokopa.

Kardinal Schlauch pri kralju.

Velikovaradioski bidkup i kardinal dr. 
Lovro Schlauch, najduhovitiji prelat magjars
koga klera, bil je vu poudeljek o poldan 
od Nj. Veličanstva primljea vu privatnu 
audijenciiu. Iz Bega krenul je kardinal vu 
Rim gde bude iz papinih rukah prijel vu 
budučem konzis torij a kardinalski klobuk.

Prva električna željeznica-

Do vezda su električna željeznica rabili 
samo vu varafiih i na menjših lokalnih 
Strekab. Medtimtoga javljaju vezda iz Pa
riza, da je 9. majuša otvorena električna 
željeznica iz Pariza Vu Nantes. Prvi cog 
s električnom lokomotivom po sistemu Heil 
manovu p<šel je 9. majuša iz zapadnoga 
kolodvora (banhofa) parižkog ter je za jeduu 
vuru prevalil 120 kilometrov i prež potež- 
kočah svlaoal vse nepravilnosti tla, a nije se 
ne malo drmal. Od bodučega ljeta ves bude 
/SiNprometjimed Pariza i Nantesa obavljal 
"eltktricnom željeznicom.

Oplenjena porezna blagajna.

Na večer 15. majuša oplčnjena (porob 
Ijena) varaška porezna blagajna (kasa) vn 
Jászb rényu, a zloČinčem neima niti traga. 
Kolika je svota vkradjena, jo i se nežna, — 
ali ona nadilazi 15.000 forinti. Provala 
kradja tim otajstvenije, C m je vu istoj sgradi 
smčštena i policajna straia. Blagajnička i 
soba i sama blagajna odprte su ključevi i 
odpirači. Originalno je, da su tati sa sobom 
odnesli samo velike po 1000, 100 i 50 
forinti, dočim su forintače ostavili.

Vu Budimpešti 19. majuša.

Iz Budimpešte pifteju sljedece : Duček 
nadih horvat9kih gostih bil je veoraa srdačan. 
Gojti su pod vodjenjem saborskog prezefla 
Vase Giurgjeviča stigli posebnim cugom ob 
8 . vuri 30 minut. Dočckalo ih je na izhod 
nom banhofu do 60 magjarskib zastupnikab 
vsih strankah sa podprezešim zastupničke 
hite Perczelom i ober notarijufium Kullman, 
kakti zaptupnik glavnoga grada. Na perronu 
su nadalje bili horvatski minister preuzvifieni 
g. Imbra pl. Josipovič, prezeš liberalne 
stranke baron Fridrik Podmaniczkj, direktor 
TököÜa aonma i narodni zastupnik Popovič itd.

Kad je cug d o Sel vu banbofksu palača, 
zaorili su burni uzkliki »Živili 1“ i „Éljeni4, 
a nato je narodni zakupnik Hoitsj goste 
mngjarskim jezikom najsrdaflnije pozdravil, 
dov im je narodni zastupnik Bessenjei Ferencz 
pozdravil hoivatski. Vu ime glavnog i prestol 
nog grada pozdravil je horvatske goste ober- 
uotarjuš Kullmann. Na vse pozdrave odzdrave 
je podogšim horvatskim govorom saborski 
prežel Vato Gjurgjevič, davfii rečitog izraza 
osječajima Horvatah. Magjarski se je vn ime 
gostih zahvalil főispán (veliki župan) g. 
Kovačevič

Ob 11. vari pohodili sa horvatski za
kupniki vn zastupničko) hiži prezeša orsač- 
koga spravi Čapreuzvišenoga gospodiča barona 
D. Bánffj-a, gde se nahadjal i biškup 
križevački Drohobeczkj. a okolo 12- vure 
razgledali su novu palaču parlamenta, zatim 
sa razgledali ostale inštitucije, kak je vo 
programo ustanovljeno* Pobodivii Ludovicej,

odpelali sa se okol pol deste vure na 
Margarétái otok, Rde je ob 6 vuri bil 
svetčani banket. Dragi deu bili su vu narod 
nim muzeju/ vu akademiji,pri ministru pre- 
zidento, vu kraljevskoj palači i vu operi. 
Hrvati su sa svim zadovoljni odpotovali 
vu Zagreb.

Papiaski konzlatorlj.

Iz Rima telegrafirajn : Vu denednjem 
tajnom konzistoriju imenoval je papa fiest 
kardinalov i praconival med ostalnimi : 
nadbiškupa Posiloviča za Zagreb, biškupe 
Marceliča za Dubrovnik, Starka za Krk i 
Mečellinia kakti administratora za Kotor.

Trinajst samoubojstvah.

Vu Beču i okolici se je vu zadnja tri 
dana trinajst osobah usmrtilo. Vu tork 
počrnjeno je fiest samoubojstvah Jeden 
dobro voljec se je strelil, trgovečki akademik 
Löff ogiftal zaradi nesrečne ljubavi, agent 
ogiftal zaradi kaznene prijave, fijaker Suh 
se je obesil, kuharica Paula Festberger 
skočila je vu Dunaj, švelja Barbara Wacha 
izpila je kupicu fosforove raztopine.

Krvavi izgred.

Iz Šoprona javljaju : Vu bližnjem selu 
Schtitzen sukobili su pred par dnevi na 
plesnoj zabavi dečki iz Schlitzena i Ceprega. 
Kad je nazočen iandar hotel posredovati, 
bil je napadnut, pak je moral stréljati. Več 
prvim šusom strelil je jednoga dečka i 
njegovu tancaricu Na to je sledila obča 
borba. Žandar je streljil jod tri dečke, a 
ostali su zaklali njega.

Dobre žepne I stčne vure za fal cčne 
moči dobiti pri Pollak Bernatu vuraru vu 
Čakovcu (Pijač, Šparkassa). Pri njem se 
uzimljeju vure takaj za popravek za fal-
céuu.

(Nekaj za kra tek  čas.
Iz jednog zabitog mesta so došli dvoj;ca 

ra jedan varad. Nu oni nisu nigdar j< g vi
deli velika biškupovu cirkvu. Kad su spazili. 
jedan sav začudjen veli „ovo zaista velika 
cirkva* ; drugi mo veli mn odgovori „istina 
da je vel ka ali i nada farna je tulikajie 
velika.*

Opet veli pvi, „ali ipuk bi naša vleznnla 
vn n ju ; opet veli veli drugi : to nomugoče. 
Da se ipak osvedočimo, da istiou govorim, 
„hajda idemu probat.u

Salamonove reči.
Dvoje potrebno, da bodemo na svetu 

blaženi : dober želodec i pokvareno srdce. 
Ali koj je blažen vu takovim blaienetvu, 
zaista nemoremo mu biti ue navidni.

Naj se tu žiti, da je svet zločest, i da 
so huda vremena; jer mi ljudi sami činimo 
svet. Trsi se, da baronaj del, kojega ti Ciniš, 
nebude najgorli.

P riredil;
Kerleža Ignác*
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___ _ NYILTTÉR*__________
Eflészfelyem, m intázott Foulárdokat
(mintegy 450 különböző fajban) méterenként 
75 krtól 3 (rt 65 krig, valamint fekete, 
fehér éfl színes selyemszöveteke 45 krtól 
11 frt 65 krig szállít — sima, koczkás, 
csikós, virágos, damaazolt minőségben (mint
egy 240 féle dispositió és 2000 külön- 
bözőszin s árnyalatban) stállil póstabér és 
vám menteaen a privátmegrendelők la
kására H e n n e b e r g  G . (cs. kir. 
udvarj szállító) s e ly e m g y & r a  Z ü r ic h 
b e n . Minták póstafordulóval küldetnek. 
Svájc zba czimzett levelekre 10 kros és leve
lező lapokra 5 kios bélyeg ragasztandó,__

Eten rovat alatt közlőitekért nem vállal íe -1 
lelőséget a Sterk. |

I

639 tk.94.

Árverési hirdetmény.

A perlaki kir. jbiróság, mint tkvi ható* 
ság közhírré teszi, hogy Cseszaák József oerlaki 
lakósvégrehajtatónak Bartolics Bálint, Bartolics 
Margit, Bartolics Zsuzsanna, Bartolics Mária 
8zent»máriai lakosok végrehajtást szenvedők 
elleni végrehajtási ügyében 145 frt tőke 
ennek 1893. szeptember 2-tól járó 8o|0 ka
matai, 8o|# késedelmi kamatai, 28 frt 23 kr 
költség és czottal 8 frt 65 krban megá'lapi* 
tott költség behajtása czéljábál (a n-kanizsai 
kir. törvszék (perlaki kir- jbiróság területén 
lévő a szent-máriai 142. sz. tjkvben. A I  
1 — 35 80rsz. a. felvett ingatlannak Bartolics 
Bálint, Bartolics Marg t ifj. Pongrácz Ta
ni ásuéy Bartolics Zsuzsanna, Bartolics Mária 
szent*máriai lakosokat :lktő 597 frtra becsült 
fele része

iQ9i évi jnaim hó 13 in d. a 10 órakor

Csesznák József felperesi ügyvéd vagy helyet
tese közben jöttével megtartandó nyilvános 
árverésen el fognak adatni.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni szándékozók tartoznak a becsár 

I0*|„-át készpénzben vagy óvadékképes érték
papírban a kiküldött kezéhez letenni. Vevő kö
teles a vételátt 3 egyenlő részletben még

pedig az elsőt az árverés jogerőre emelkedésé
től számítandó 16 nap alatt, a másodikat 
ugyanattól 80 nap alatt, a harmadikat ugyan
attól 46 nap alatt minden egyes részlet utáa 
az árverés napjától számítandó 6*/. kamatokkal 
együtt az árverési feltételekben meghatározott 
helyen és módozatok szerint lefizetni. — Ezen 
hirdetmény kibocsájtásával egyidejűleg meg
állapított árverési feltételek a perlaki bír.
I bit óság telekkönyvi osztályánál és Szent- 
Mária község elöljáróságánál a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők.
{ Kir. jbiróság mint tkvi hatóság Perlakon, 
1894. évpfebruár hó*27-én. 512 1— 1

Hirdetmény.

Budapest, Ülloi-ii 18. szás alatt

Ajánl 2■/„ 3. 3v, 4 lóerejű 
SZÖGES C S É P L Ó K f e S Z Ű L E T E K E T

továbbá 4, 5, 6, 8, 10 és 12 lóerejü

sines g ő z c s é p l ő k é s z l e t e k e t ,
hoa«2u azalrnnrázókkal. alsó aielelSvel és rendkí
vül nagy leiűletU rosiákkal, árpahéjazóval és 

választóhengerrei.

Fa- é* tzénfütésü éá eredeti sralmafútő
t i ó Z M O Z C O W O K A T

Továbbá R . G A R R E T  &  S O N S  
(elülmulhatailan 40 *|„ tOze'Oanyag meg- 
takarító.

Qompound gőzm
legjobbnak elismert b r a n d tfo r d i ö n m ű k ö d ő  
a m e r ik a i  k é v e k ö t ő  a r a t ó g é p e k e t .  Ere
deti amerikai szénagyüjtőit 1 vagy 2 ló befogá
sára alkalmazható kombinált rúddal. S o r v e t ő  
é«  p z ő r v a v e t ő  g é p e k e t  és mindennemű 

egyéb kisebb gazdasági gépeket.

Jutányos á ra k ! — Kedvező feltételek 1
527 2 - 6

„Bottornya és vidékének önsegélyző szövetkezete* részéről ezennel közhírré tétetik,
hogy a

befizetések f. évi május hó 27-én
, veszik kezdetét.

Továbbá, hogy az alapszabályok 5. §-a értelmében a tagok felvétele az I csoportba

f. évi junius h* végéig
történhetik.

Bottornya, 1894. május 20-án

5281-2 é z

A L A P I T T A T O T T  1 S 4 1 .  É V B E N .

A PESTI MAGYAR KERESKEDELMI BANK
v áitó -iizlete

BUDAPEST, V. DOROTTYA-UTCZA 1. SZÁM 

naját házában.

Részvénytőke 10 000,000 frt. Tartalékalap 4.400,000 frt.

Vess és e’ad mindennemű értékpapírt a bivatales tőzsdei árfolyamok 
alapján ;

tőzsdei műveleteket a legjutányosabban eszközöl ; 
pénzUgyi műveletekre nézve szívesen ezolgál szakszerű felvilágo

sítással ;
: görényeket minden húzásra bocsájt k i ; 
előleget nyújt értékpapírokra;
díjmentesen megvizsgálja a sorsjegyeknek és sorsolandó éltékeknek

Húzásait; . .  . , .
kisorsolás által érhető árfolyamveszteség ellen biztosit sorsjegyeket 

és soro’andó értékeket. 623 3—3



Az üvegek ára! 15 kr, 30 kr., »50 kr, í és 2 frt;
30 krajezár.

Kérjen csak „ZACHERLINT*4
mert ez a leggyorsnbbiui e» Icgbiztosabban működő szer min (lenn enni ferdék kípnázíilÓNÓrA.

Semmi nem bizonyíthatja 
jobban elérhetetlen ere
jét és jóságát, mint 
öririai elterjedésé
nek sikere mely sze
rint nem létezik egy 
második szer, melynek 

forgalmát, a

ZAGIIERI.IN
legalább néhány tuczat 
szór felül nem múlná.

Kérjen azonban min 
denkor l e p e c s é t e l t  

ü v e g e t  és csakis

»Zacherlin*

Alsó-Lcndva:

Fuss Nándor gyógysz. 
Freyer Fülöp 
Graner Testvérek.

F a riak : 

Kramarits Viktor, 

Sosterics Pál.

névvel ellátottat mert 
minden más értéktelen 
hamisitvány !!

Nyomatott Fischel Fülöp laptulajdonosnál Csáktornyán.
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