
ffting/erseny — Csáktornyán.
Nem hiába mondja egy szellemes fran- 

czia: »Zene és dal a lélek tápláléka«. -  
Bizony a közönség — és tegyük hozzá há
lás kpstáflség méltó érdeklődéssel várta már 
n a p o k b ó l hetek óta a mai estét, hogy el- 
fetedKezve a külső világról, egy kis művé
szetnek tapsolhasson és együtt örüljön a 
szereplőkkel a kiérdemelt sikeren.

Összegezve a látottakat és hallóitakat — 
főleg ez utóbbit véve — igazi műélvezetet 
találhatott minden jelenvolt azon precizi
tásban és finom nuancirozásban, mely a 
szereplők részéről kifejezést nyert, —  mert 
a változatosan összeállított műsor minden 
egyes száma bő alkalmat nyújtott arra, 
hogy a kedély megtalálja teljes kielégítését 
úgy ének, mint zene dolgában.

De hogy a műsor változást ne szen
vedjen, — hallgassuk meg újra annak egyes 
szám ait;

A dalárda által szépen előadott beve
zető dal dicséri a karmester íz lését, a kö
zönség ezt még aránylag csekély érdeklő
déssel kisérte, pedig méltatlanul, mert a 
képezdei növendékek igen 9zép példáját 
producálták az összetanulásnak.

De hát a közönség csak a magán 
énekszólamokat várta és kívánta hallani!

Rövid szünet után az előleges érdek
lődés riadó tapsban nyilvánult, midőn Macs-

kássy Sándorné úrnő, — kit másik művész
nő társával együtt a rendezőség gyönyörű 
csokorral lepett meg — kilépett az emel
vényre. Tapsolt előre a közönség! mert 
sejlette azon műélvezetet, melyben része
sülni fog

De Pierotte dala, úgy mint azt M S. 
úrnő művészi képzettségű és gyakorlottságu 
hangján előadta, meg is érdemli az igazi 
érdeklődést egy zeneértő lélek részéről. — 
A decresendo: midőn anyjától bu búcsúzik 
Pietro :

Ah nem látlak tán soha“...

s a dal vége:

»Dúlt kebellel visszatért falvába 6,
Ah de anyját nem találta 
Sírba dőlt az árva nö. — — —
Amíg c?ak élt az anyja sírján látták öt, 
Látták öt, az árva szenvedőt.«

oly meginditóan szép volt, hogy méltó el
ismerés illeti meg az előadó úrnőt a szo
morú dal gyönyörű előadásáért. De nem 
is zárkózhatott el senki a hatás e’ől, mely 
hosszú tapsban nyilvánult.

De volt az estnek egy másik -  szin
tén kiválóan érdekes és nem kevésbé ma 
gas színvonalon álló — momentuma. Ér 
tem Vrancsits Irén urhöigy szép énekét. 
Különben hangja és előadása által csak 
azok lehettek meglepetve, kik hangját é3 
őt magát eddig nem ismerték, — de én,

ki számtalanszor hallottam a tiszta csengő 
hangot, csak természetesnek találom azon 
óriáöi sikert, melyből ő neki az oroszlán- 
rész jutott. »Az én lakásom« czimü dal 
előadása annyi érzéssel és oly finomsággal 
történt, hogy a közönséget szinte fellelkesi- 
tette s ez oly módon nyilvánult, mint csak 
művésznőnél nyilvánulhat.

Ráadást is kellett adnia, annyit táp 
sóit a közönség.

A ráadás pedig állott kát magyar nó
tából, melyeket ő maga kisért zongorán, 
melyek lángra lobbantották az igaz magyar 
vért, a énekelte ezeket annyi bájjal és annyi 
kedvességgel, hogy a közönség lelkesedése 
nem akart határt ismerni s méltán gratu
lálhatott mindenki neki az est sikeréhez.

De nem szólhalunk a hölgyek sikeré
ről anélkül, hogy ki ne emelnők Beér Fe 
rencz ur érdemeit, ügy is mint az énék- 
szólamok kísérője s mint önálló előadó is 
kiegészítette azon műélvezetet, melyben 
előbb is részünk v o lt; csak kár, hogy a 
»le bal« czimü darab pianoiból igen sok 
elveszett az által, hogy a zongora nem volt 
egészen nyitva s a terem tudvalevőleg sem  
valami jó akusztikájú, de már a ráadásban, 
— mert itt is volt —  teljes érvényre emelte 
szép játékát, melyet a közönség úgyis jól 

j ismer.
Természetesen élénk megbeszélés tár

gyát képezték ezen sikernek az egyes szá
mok közti szünetekben s azután is, úgy

A murnközi uöp mellékfoglalko
zásai

G ö n c z i  F e r e n c z tő l .

„A jó gazdának mindenhez kell érteni* 
Rzokja mondani a muraközi. Ez a „minden" 
hzó azonban tévútra ne vezessen bennünket. Ez 
alatt csak a gazdaságban előforduló h azzal ösz- 
szelüggésben levő munka-kört érti.

Igaz, hogy e* aztán meglehetős terjedelmű 
s sokféle; mindegyiket jól h egyenlő arányban 
nehéz elsajátítani, mert ezermesterséghez nem 
mindenkinek ad a jó Isten fálentumot, de jó ré
szét, a legszükségesebbeket, minden egyes ipar
kodik megtanulni s ezzel — tényleg — többféle 
mesterség elemeit Űzi.
A g a z d a s á g i  e s z k ö z ö k e t  (még a borona, 
eke, szekér stb. farészei is), egyszerűbb fa-s szal- 
mabutorokat s más aprólékos, inkább ekecselődé- 
si kedvet feltételező, mint ügyességet igénylő esz
közöket, tárgyakat maga készíti el. Azonkívül 
épít házat, elkészíti annak majdnem minden ré
szét. Ha a szükség szói itja, maga vet vályogot s 
ki is égeti. A háznál helyettesíti az asztalost, 
csizmadiát, sőt a kőművest s cserepezőt is. A 
malmos gazdák némelyike pedig egész ács.

Hosszú s meddő dolog lenne foglalkozási kö
rének egyes részleteit — főleg azokat, melyek

más vidékek, sőt országok földmivelőkéivel közö
sek — elősorolni, azért itt csak azok felemlítő* 
sére szorítkozunk, melyek a vidék és lakosainak 
jellemzöséget e tekintetben is kiemelni segítik.

A b á z i i p a r valamely nemét többé — 
kevésbé egész Muraközben űzik.

A hegyvidéki az ő 3 kros nyirfaseprüjeivel, 
olcsó szakasztó — s vékáival egész uyugoti 
Muraközt ellátja. A férfi hátára, az asszony fe 
jére helyez 15—20 drb. seprüt s lerándulva a 
sikvidékre, házról-házra menve kinálgatják meg 
vételre. Másutt gereblyék, túrószáritók, kalitkák, 
szalmaszékek, pamlagok készítésére s kefekötésre 
használják fel téli szabad idejüket. Fözükanál- sőt 
teknökéazitők is akadnak itt-olt; ezek tárgyaikat 
a vásárra állítják, vagy a közeli falvakban hor
dozzák körül eladás végett. A stridóvidékiek fa
pipákat s egyszerűbb szobrocskákat faragnak, me
lyek kereskedők utján a közeli osztrák tartomá
nyokba vándorolnak. A Dráva és Mura menti 
községekben a kosárfonás üzése kezd nagyobb 
mérvet ölteni; különösen a légrádi kosárfonók 
tünuek ki, kik még a vidékbeli füzágakat is ösz- 
szevásárolják. Fehér s részben más ruhaneműé- 
két is asssonyaik fonják s varrják. A nőknél a 
fonás egyik legfontosabb báziiparág ; régi jelentő
ségéből azonban, mint másutt is, sokat veszített. 
Régebben a hegyvidéki szegényebb leányok s asz 
szonyok fonóba álltak, leginkább Alsó-Muraköz 
községeiben, öszszel Katalin-vásár alkalmával — 
rokkáikkal kezükben — a Csáktornyái piaczra 
álltak, h a kik fonóba hívták őket, itt mindjárt 
megalkudtak velük. Díjazásuk a koszton kívül, 
minden telefont orsó után 2 kr. volt. Biz* az so 
vány kereset volt, mert a legkitarlóbb munka

mellett sem bírtak 2 orsónál többet megfonni, s 
igy naponkint legfelebb 4 krt. kereshettek, de le
galább nem kellett saját kenyerüket fogyasztaniok.

Az alsó muraközi asszonyok sok s kitűnő 
vásznat készítenek, melyből eladásra is bőven 
jut. A környékbeli vidéket s vásárokat (Varand, 
Csáktornya, Ludbreg s tb ) ők látják el házi 
vászonnal. Árulnak gombolyagokat, kész ingeket, 
gatyákat, vánkos-héjakat, dunnákat, ez uttóbbia- 
kat tollal is megtöltve.

A hegyvidéki nökjgen jól varrnak. Sok nö 
ebből tartja fenn egész családját. Kézzel hajtha
tó, olcsó varrógépet vesz s késs — szabónő. As 
ügyesebbeket messze vidékről is felkeresik.

A háziipar körébe tartozó egyes foglalkozá
si nemeken kívül azon mesterségeket, melyekre 
a gazdaság, élelem s némely ruhásat tekintetében 
nagy szüksége van a köznépnek, a muraközt 
parasztság is elsajátítja, mert megtanulására a 
falusi viszonyoknál fogva utalva van.

Faluhelyen, kivált szegényebb községekben, 
tisztán mesterségéből kevés iparos élhet meg,

1 mert nem kap elég munkát s nagyon olcsón kell 
dolgoznia. Egyes iparágakat tehát megtanul ma
ga a nép. Neki ez csak mellékfoglalkozása. Nyá- 

1 ron mezei munkáját végzi, télen iparágát fizi. A 
kinek azonban mestersége jellegénél fogva lega
lább hóben-korban nyáron is akad dolga, az síi- 

' vesen dolgozik. Ilyenek ; az ács, csizmadia, la
kács, de leginkább a kovács éa a molnár. A Mu* 
ra és Dráva melletti, malmokkal bíró gazdák 
szívesebben alkalmaznak paraszt, mint rendes 
iparüsö molnárt. Fizetésük as őrlőit gabona egy- 
tized részéből szokott átlani.



hogy csekélyebb érdeklődés kisérte a ké
peidéi dalárda által előadott »Vadászdalt«, 
melyet most is — mint tavaly -  igen 
precíz előadásban hallottunk.

Ugyancsak zajos taps jutott osztályré
szül a dalárdának, úgy ezen, mint a másik j 
két szép énekszámért, úgyszintén dicséret 
illeti lleér Ferencz zenetanár ural a kiváló 
összetanitásért.

Az igazán sikerült hangversenyen oly 
szép számú és distinquált közönség jelent 
meg, mint évek óta nem s ennek folytán, 
úgy az óvodának, mint a nő egyletnek igen i 
szép összeg jutott.

A fiatalság a hangverseny után tánczra 
perdült, a miről a hírek között számolok be.

Sok ilyen szép sikert!
Zala.

AlSÓ-Vidék, 1892 febr 17.

Tekintetes Szerkeiző ur I

A heti munka fáradalmait kiphenendő 
— a »»egény falusi ember vasárnaponkint 
délután — mert lévén egyébként is tör
vényes munka8ZÜnet — iparkodik magá
nak egy kis szórakozást keresni, s szívesen 
utazik e czélból a közeli városba — a mi 
kis Muraközi községünkbe Perlakra. Itt 
aztán az ember bizonyosan talál magának 
módot, eszközt és alkalmat arra, hogy sza
bad idejét kedélyesen töltse* Van a kis fa
luban minden — igen minden — már pe 
dig akkor nem hiányzik sem m i! épen azért 
néha baj is, ha ilyen kicsi a község vagy 
talán a farsangi évad rövid — avagy nem 
tudom, mi lehet az oka, de mondhatom, 
elég baj az, ha egyszerre jő össze minden, 
így  történt es folyó hó 14 én is, a midőn 
legelső sorban a takai ékpénztár épületében 
gyűlt össze a nagyközönség ; a részvénye
sek az Ügy fontosságára való tekintettel 
majdnem teljes számban ott voltak, midőn 
egyezer a takarékpénztár érdemes, minde
nekben gazdag igazgatója Böbm Szidnei ur

A hegyvidéken azon csizmadiák, kiknek jó 
hírűk hegykerületük szűk határain is lul csap, 
— még más falvak vagy hegykerüle>ekbe is 
elhivatnak egyes családos gazdákhoz s ott teljes 
ellátás s némi dijjárás mellett addig dolgoznak, 
mig csak munkájuk akad. Némelyek pedig még 
a közelmúltban, faluról falura jártak s a hol mun
kál találtak s nyertek, ott megtelepedtek ; ha 
végeztek, tovább vették utjokat. E régi szokás 
már teljesen kialudt.

A mesterséget jól értő takácsnak egész éven 
át van munkája. Díjazása nagyon csekély. Teljes 
napi munkával iegfeljebb 45—50 krra viheti fel, 
e szerint, ha mindennap dolgozhatnék is, évi jö
vedelme a legkedvezőbb esetben sem ütné meg 
a 18Ü irtot, ebből pedig magányos létére sem él
hetne meg tiszteségesen. Jelentékeny része az 
ily paraszt — takácsoknak saját szükségletére 
dolgozik.

A hegyvidéken található a legtöbb paraszt- 
mesterember Találunk köztük, a fentebb felhozott 
iparágak művelőin kívül, kömivest. szabót, czi- 
pészt s jeles esztergályosokat és számos fazekast. 
Ez utóbbiak látják el csaknem az egész Mura
közt edényekkel.

A gazdálkodás s a saját házi szükségletével 
Hzoiossabban össze nem függő foglalkozás-nemekre 
rendesen a vagyonnélküli egyének adják fejűket. 
Pásztor, napszámos, cséplő, vályogvelő, vincel
lér, tojásszedő, kereskedő s végre a halász és 
arany mosó csak a szegényebbek soréból telnek 
ki. Ha van is kevés fekvőségük, abból nem bír
ván megélni, ilynemű foglalkozás által biztosítják 
mindennapi kenyerüket.

(Folytatjuk).

a gyűlés tárgyát, megismertette Ritkaság 
egy választáson azt a mozgalmat, azt az 
érdeklődést tapasztalni, mi ott egyszerre a 
jelenvoltakban megszületett Foiyt a kor
teskedés - •  igen, de csak szárason, mert 
ital nem volt — utaltak a jelenvoltak -  
mindig szerettük egymást, komám, sógor 
stb. tégy ügyemben, a m t tehetsz

Végre is meglett a választás, mire a 
választó közönség a legnagyobb rendben, 
— minden tüntetés nélkül megelégedettség 
gél — örömteljes nemzeti mosolylyal hagyta 
el a takarékpénztári épületet s rohant egye 
nesen a legközelebbi igazi vendégszerető 
házhoz — Sosterits uram vendéglőjébe, 
hol a legszívesebb fogadtatásra is talált 1 
Itt aztán kiszáradt torkát a közönség ne
hány bordó sörrel mosogatá le

Igen, de a falon még egy váratlan 
mulatságot jelző „hirdetményt" pillant meg 
egyik ur; hohó ! mi ez ? — jönnek a „tambu- 
risták" Topliczáról l Itt maradjunk, — bal 
latszot a szó — meghallgassuk őket, hozzuk 
el az asszonyokat is hangzott fel másik 
oldalról ! Ah mi az, kocsik jönnek? meg
érkeztek a komák ! No hiszen sohse tagad 
juk, hogy mi férfiak nem vagyunk kiván
csiak. Már-már türelmünk fogyott, ki és 
be jártunk, de hiába s ha kérdeztünk utá 
nuk, azt a választ nyertük : öltözködnek, 
jönnek rögtön ! Végre a vendégszereplők 
8-an berontottak közibénk s ugyané mk 
istenigazába belepengettek, hogy a közön
ség mozgásba jött. Mondom, kérem, Perlakon 
még kevés művésznő vagy művész avagy 
bármilyen magyar czigány talált ilyen fo
gadtatásra s ilyen sikert nem igen aratitt, 
mint a „horvát komák*. Zsufolásg tömve 
volt a terem, mozdulni is lehetetlen volt. 
Ott volt Perlak intelligentiája és polgár kö 
zönsége nagy számban, mig azután a „Tam 
bura mellett, jó bor mellett* kedélye en 
töltöttük az időt az igazán fesztelen körben 
Ú g y  éjfélután a közönség nagyrésze távo
zott. —  mig szinejava hátra maradt s 
tánczra kerekedett, mi a legjobb kedvvel 
folyt egész kivilágos kivirradtig 1 Igen jó 
kedv uralkodott, rögtönzött véletlen valami 
volt, de nagyszerűen sikerült 8ikerül is 
Perlakon minden, mert olyan kedves hölgy- 
koszorúval rendelkezik, mely nem sajnálva 
semmi fáradságot, megteremtik a jó ma 
latságot. Épen azért merem reményleni, 
hogy szép erkölcsi sikert fog elérni a folyó 
27 én rendezendő Jelmez-estély* is, me t 
a mint titokban értesültem a nagyérdemű 
hölgy koszorú teljes számban ott lesz !

Éltetem tehát Perlak kedves hölgyko 
szőrűját, kik igazán nemcsak megteremtői, 
de éltetői is a perlaki mulatságoknak.

Éljenek sok á! — Isten velünk !

„Falusi.*

K ü l ö n f é l é k .
kinevezés. Zdelár Miklós Csáktornyái 

kir. iárásbirósági Írnokot az igazságügy- 
miniszter ur ugyanezen járásbírósághoz se- 
gédtelekkönyvvezelővé nevezte ki.

gösiőaetnjrilráüitis• A Csáktornyái nő • 
egylet és kisdedóvóegylet javára e hó 20 án 
rendezett hangverseny és tánczmulatság al
kalmával Knortzer vendéglős ur a Hattyú- 
szálló bérlője a jótékony czél iránti tekin
tetből a mulatság összes helyiségeit ingyen 
bocsájtotta a bizottság rendelkezésére s a 
terem fűtését s egyéb ide tartozó köllége- 
ket sajátjából fedezte Miért is hálás kö
szönetét e helyen is kifejezi a bizottság 
e'nöksége.

Háláló:ások Krasovecz született Lufi 
Annna asszony folyó hó 20 -án  92 éves 
korában Zrinyifalván elhunyt. A megboldo
gultat e hó 22 én he yezték örök nyuga
lomra a dráva-vásárhelyi temetőben a gyá
szoló rokonság és a közönség részvéte 
mellett. Áldás porain! — Stern Jakab volt 
Csáktornyái, utóbb varazsdi gabonakereskedő 
e hó 24 én Varazsdon, 53 éves korában 
elhunyt. A megboldogultat özvegyen maradt 
felesége és több kiskorú árvája siratja. Nyu
godjék békével!

Nyilvános köszönet. A Csáktornyái köz
ségi elemi népiskola könyvtárának gyara
pítására a helybeli »Muraközi Takarékpénz
tár« tek. igazgatósága 5 frtot, a »Csáktor
nyái Takarékpénztár« tek. igazgatósága pe
dig 10 frtot volt kegyes ajándékozni. Midőn 
becses adományaikat nyilvánosságra hoffömr 
egyúttal kérem: fogadják a tanítótestület és az 
ifjúság részéről becses adományaikért leg
tisztább köszönetünk nyilvánítását. Csáktor* 
nya, 1892. február hó 24. Jenei Gusztáv 
ig- tanító. >

^  nőegylet és kisdeded javára igen si • 
került hangversenyt rendezett f. hó 20-án 
Beér Ferencz zenetanár ur a »Hattyú« 
szálloda összes termeiben. A hangverseny 
művészeti részéről más helyen számolunk 
be. Itt csak annyit kívánunk megemlíteni, 
hogy Csáktornya közönsége a jótékony czél 
iránti tekintetből oly szép számban jelent 
meg, hogy alig fértek meg mindnyájan a 
teremben s a táncz is igen sok karambollal 
járt, de a két jótékony intézetnek szép ösz- 
szeg jutott. A négyeseket 48 pár tánczolta. 
Souper alatt igen sikerült tosztokat hallót- 
tünk, köztük egyet versben Kollarits aljbíró 
úrtól Ziegler K. óvodai elnök urra ; Ziegler 
a rendezőbizottságra és a közreműködőkre, 
Wollák ur Beér urra, Beér ur a lelkes kö
zönségre és Ziegler urra mondott felköszöntőt. 
Azután pedig folyt a táncz kivilágos kivir
radtig, s mindenki egy szép éjszaka emlé
kévéi tért haza. Je'envoltak: Aratmanné 
(Légrádj, Anlauer Mimi (F-Mihályfalva), 
Bahunek Bé áné, Bachrach Szigfridné, Bau 
mann Zsigmondné, Benedikt Béláné, Bernyák 
Károlyné, Bozzay Pálné (Alsó-Lendva), Ehr
lich Hermin (Boltornya), Felméri Albertné, 
özv. Göncz Lajosáé, Hochsinger Sándorné. 
Horváth Antalné (MuraSzerdahely), Hirsch 
mann Samuné, Kaiser Lajosné (Újudvar) 
Kohn Hermanné, Kollarits Mihályné, özv 
Konyáry Mihályné, Kujál Ferenczné (Dráva- 
Szt.-Mihály), Lustgarten Israelné, Macskásy 
Sándorné, Maider Márkuszné, Margitai Jó
zsefivé, Mayer Károlyné, Mayer Hermanné, 
Mayer Salamonné, Nagy S.-né (A.-Lendval 
Neumann Albertné, Pálya Mihályné, Pollák 
Gyuláné, Pollák Józsefné, Prey Emília, Pru- 

Iszálz Alajosné, Rosenberg Lajosné, Rosen- 
berg Rezsőhé, Schwarz Albertné, Szeiverth 
Antalné, Szilágyi Gyuláné, Tóth lajosné, 
Tömöry Sándorné (Nyirvölgy), Vlasics Gy. 
né (Turcsiscse), Wrana Frigyesné (Bánya-  
vár), Wrantsits Károlyné, Wollák Rezsőné, 
Voigtné (Nyirvölgy) Ziegler Kálmánná ur- 
hölgyek. Leányok : Amtmann Irén (Légrád), 
Bernyák Amália, Bozzay nővérek (Alsó- 
Lendva), Egyed nővérek (Dráva-Vásárhely), 
Ehrenreich nővérek (Mura Szerdahely); Hor
váth Blanka, Horváth Blanka (M. Szerda- 
hely), Kaiser nővérek (Újudvar), Kohn Jenny, 
Kovacsics nővérek, Lustgarten Róza, Macs
kásy Jolán, Meider Róza, Majhen Mariska 
(Mura Szt. Márton) Molnár Mária, Pollák 
Júlia (Zala-Szt.-Grót), Pruszátz Paula, Szi
lágyi Kornélia, Stefails nővérek (Felső- 
Mihályfalva) Wrana Gertrud (Bányavár), 
Vrantsils Irén, Zakál nővérek k. a* — 
Bevétel volt 243 frt. Fölülfizetlek: Bölcs 
Sándorné, dr. Csury Jenő, Pálya Mihályné, 
Hirschmann Samuné, Wollák Rezsőné, Bach-



rach Szikfrid. Mayer Salamonná, Ujváry 
Mihály, Fink Antal, Erlich Herrain!(Boltornya), 
Bernyák Károlyné, Szeiverlh Antal« Simon 
Lajos, Tóth István, dr. Krasovecz Ignácz, 
Schvarcz Albert, Tódor József, Gráner Mik
sa, Bosnyákovics Amalia, Adelman Mari, 
Czvetkovics István, Mencsey Károlyné Gutt* 
mán Lajos (Alsó Lendva); Dugovics Pál, 
Matyi Márk, Ángyán Aurél, Horváth Lajos 
Probszt Ferencz 1 - 1  írlot. Debics János 
1 frt 50 krt. Kollarics Mihályné, Pruszácz 
Alajosné, Göncz Lajosné, Benedikt Béla, 
Sárosy Lászlóné, Strausz Sándorné, Szalon 
Péter, Kohn Herman, Majhen Ferencz Mu- 
ra-Szt.-Márton) Rosenberg Lajos, Hirschman 
Adolf, Hirschman Leó, Bozzay Pálné (Alsó 
Lendva) Nuzsy Mátyás 2 - 2  frtot. Moran- 
dini Bálint 4 irtot. Ziegler Kálmán 8 frtot. 
Midőn ezen összegeket úgy egyenkénti, mint 
69 frt 50 krnyi összegükben itt nyilváno
san nyugtatnék, leghálásabb köszönetét 
mondunk a — felebarát! szeretet nevében 
— az egyletünket ily kitüntető módon pár
toló nagyérdemű lisztéit közönségnek Csák 
tornya, 1892. febr. 24. Ziegler Kálmán ovo* 
daegyesületi elnök Kollarics Mihályné nő
egyleti elnök

<ó *<&alau czimü nagykanizsai politikai 
lap, szerkesztőt változtatott. Az uj szerkesz
tőre nézve a laptulajdonos még nem jutott 
megállapodásra* Egyelőre Kanitz Béla vezeti 
a lapot,

^Cőszőaetnyilváaiiás. Folyó évben a he ly
beli jótékonyczélu nőegyletet szives adomá
nyaikkal támogatták: ngs Királyi Pál kerü
letünk országgyűlési képviselője, 50 frttal, 
a »Muraközi Takarékpénztár« 40 frttal, a 
»Csáktornyái Takarékpénztár Részvénytár
sulat« 30 frttal. Fogadja ő nagysága kerü
letünk szeretett képviselője nemkülönben a 
két intézet tekintetes igazgatósága és a lisz 
telt tagok a nyilvánosság terén is egyletünk 
irányában tanúsított szives jó akaratuk és 
áldozatkész nemes tettükért lebgensőbb há
la és köszönetem kifejezését! Csáktornya,- 
1892« febr. 22. Kollarits Mihályné) egyleti 
elnök,

— P e r l a k  városa Királyi Pál orsz. kép
viselőt megválasztatása alkalmából üdvözölvén, 
Ö Nagysága — mint Perlakrö! Írják — a követ
kező sorokban köszönte meg Perlak megemléke
zését. — Igen tisztelt városbiró U r! A Csáktor
nyái v. kerület orsz. képviselőjévé történt meg
választatáson) alkalmiból Perlak város kösönsé- 
gének nevében hozzám intézett szívélyes üdvözlő 
szavaiért fogadja hálás köszönetemel. A mai idő
ben, midőn a pártviszályok szenvedélyes hullám
zása több helyütt majdnem ellenséges táborokká 
kényszerűé a különben békésen együtt élő válasz
tó közönséget, fontos erkölcsi vívmány rejlik a 
hazafias tényben, hogy oly nagy és népes kerület, 
mint a minő a Csáktornyái ott az ország határán 
kiszolgáltatva az izgatások annyi féle áramának, 
a választást nem csak hogy a békét megbontó 
minden pártoskodás kizárásával egyhangúlag 
ejté meg, de tette ezt úgy, hogy tekintettel a ri
deg téli időjárásra, és a jelölt gyöngélkedő egész
ségi körülményeire ennek távollétében avatta a 
választást az alkotmányos joggyakorlat fenséges 
ünnepévé. Hálásan hajlóm meg a választó közön 
Még e nagylelkű, de egyszersmind honfiúi példás 
eljárása elölt, és biztosítom T. Város Bíró ur ut
ján Perlak város választó közönségét, hogy a 
kötelességeket, miket törvény, vallás és erkölcs- 
méltányosság és igazság, jog és szabadság a kép
viselőtől megvárnak, erőm és tehetségem szerint 
miként eddig, úgy ezentúl is fogom teljesíteni, és 
kérem T. Város Biró Urat, legyen szives tiszte
letteljes Üdvözletem és köszönetem mellett Perlak 
város választó közönsége előtt ezen őszinte nyi
latkozatomnak tolmácsa lenni I Hazafias üdvözlet
tel vagyok T. Város Biró Uruak Budapest febr. 
12-én 1892. alázatos szolgája Királyi Pál s. k. 
orss. képv.

Jtfz- Szombaton, e hó 6-án, Perlakon 
(Vucsánovecz) délben tűz támadt. Logazsár 
Lukácsnak a pajtája és istálója égett. A 
csendes időnek meg a vizes tetőnek kö

szönhető, hogy a tűz - -  a különben szűk 
helyen —  tovább nem harapódzott. A hely
beli tűzoltók azonnal a vész helyén voltak, 
továbbá a dráva-egyházi és draskovecziek is.

ffelyreigazitás. Lapunk 7*ik számának 
egyik hymenhirében Friedmann M. vőlegény 
mint boszniai városi őrmester volt tévesen 
említve. Friedmann M- bosznia-herczegovinai 
kerületi csendőr őrmester ,*

Megbízatás. A Csáktornyái áll. tanitó- 
képezdénél a gyüraölcsészeti, kertészeti és 
általában gazdasági oktatásnak szakszerű 
és egységes fejlesztése, a tanítójelölteknek 
ez irányban való alaposabb kiképeztetése 
és ez utón közvetve a népiskolai ily iránya 
oktatás emelése érdekében a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter ur, a földmivelés- 
ügyi miniszter úrral egyetértőleg Molnár 
István budapesti áll. vinczelériskolai igazga
tót, gyümölcsészeti miniszteri biztost — e 
tekintetben a szakfelügyelői és ellenőrzői 
tiszttel bízta meg.

—  halálozás. Schenk János szelenczei 
plébános e hó 26 án elhuuyt. Schenk szá
mos éven át volt Sze’enczén plébános, Hor 
vátországból jött Muraközbe s mint jó gaz
da és vendégszerető pap általános tiszteletnek 
örvendett. Béke hamvain 1

— KdrJne'nyilvánítás A Csáktornya1 
Takarékpénztár 50 frtot, a Muraközi Taka
rékpénztár pedig 40 frtot volt szives a Csák
tornyái tüzoltóegyletnek adományozni, mely 
összegekért togad ák az illető részvénytár
sulatok a tüzoltóegylet elnöksége hálás kö
szönetét !

— M e g y e i h íre k .  Ő Felsége a király; 
Kemend-Ollár községnek iskolaépitkezéű csélok- 
ra 100 frtnyi segélyt adományozott magánpénz 
tárából. — M e g y é n k  k ö z e g é s z s é g  Ü-! 
g y i viszonyai január hóban nem voltak kielégí
tők. Különösen influenza, tüdőlob és hasi hagymái 
uralkodtak. Vörheny 9 községben pusztított, dif* 
teritiss pedig N. Kanizsán. — A z a l a e g e r  
s s  égi  takarékpénztár múlt évi forgalma 
3,457,803 írt volt ; osztalékul kamattal 42 frt 
fizettetett részvényenként. — R á t h  Ferencz, 
vendéglős eljegyezte Somogyi Ilona k. a.-t., F ii r s  t 
Samu nőül vette Brucker Zsófia kisasszoynt Z. 
Egerszegen. K o h n  L a j o s  pedig Breger Lujza 
kisasszonyt vezette oltárhoz Keszthelyen. — A 
k e s z t h e l y i  b a l a t o n i  p a r t  javítási és 
átalakítási munkálata serényen toly. A tavasszal 
új alakot ölt az egész fürdő. — A b a l a t o n i  
h a l á s z o k r a  igen szomorúságon a szeszélyes 
időjárás. Soli;« oly kevés halat nem fogtak, mint 
az idén. — R ó t t  Gé z a ,  a keszthelyi gazd. 
intézet szorgalmas növendéke e hó 19-én meg
halt. — S ü m e g e n  ismeretlen gyilkosok agyon
verték) Linter János kösségi erdőkerülőt. — A 
pa l i  ni  áll. méntelepböi tenyésztőének kisoztása 
alkalmával Kotor község 3 nóri fajú mént kapott ; 
továbbá Alsó-Domboru 3-at, Légrád 2-öt, Per
lak 2-ÖI, Mura-Keresztur 3-at, N. Kanizsa 6-ot, 
Goricsán 3-at, Mura-Szerdahely 4-et s Mura-Szt.- 
Márton 3-at. N. Kanizsáu V a r g a  J ó z s e f  ke
gyesrendi tanárt szélhüdés érte, mely jobb felét és 
nyelvét érte. — H o r á n s z k y  B é l a  dr. az 
alsó-lendvai jbirósághoz albiróvá neveztetett ki

— gaiai hiiek. ü  F e l s é g e  e hó 
21*éu érkezett Budapestre. Hétfőn trónbe 
széddel megnyitotta az országgyűlést- Az 
orsz. képviselők csaknem teljes számmal 
felutaztak a fővárosba megbízó leveleik áta
dása végett Kileucz választás ellen adatott 
be kérvény a választás megsemmisítéséért. 
A főrendiház 22-én alakult m eg; elnökévé 
a király br. Vay Miklóst nevezvén k». Az 
országgyűlés alakuló gyűlése 23-án volt 
melyen elnökké br. Bánffy Dezső, alelnö- 
kökké pedig Bokros Elek és gr- Andrássy 
Tivadar választattak meg. — M a r i a  V a 
l é r i a  főherczegasszony javulófélben van, 
állapota kielégítő Kornis grófné s Vécsey 
báróné, udvarhölgyeket szintén betegekké 
tette az influenza. — A n e m z e t i  k a 
s z i n ó  febr. 21 én tartotta meg a Széche*

nyi — lakomát, melyen Unuepi szónokként ' 
gr. Apponyi Albert szerepelt. — B e t h l e n  * ' 
A n d r á s  gr .  é s  J o s i p o v i c h  írnia 
minisztereknek ő felsége a valóságos belső 
titkos tanácsosi méltóságot adományozta.
— R o s k o v á n y i  Á g o s t o n ,  nyitrai 

r. kath, püspök, hazánk legidősebb főpapja 
e hó 24-én  végelgyengülésben 85 éves k o 
rában meghalt Tudós és jótékony püspök 
volt, ki csak a jót, az igazat és a nemest 
szolgálta teljes életében. Benne a katbolikus 
egyház egyik legnagyobb fiát veszítette el.
— M u n k á c s y  M i h á l y  világhírű m ű
vészünk vázlatban elkészítette új ország- 
hízunk részére a „Honfoglalás** czimü nagy 
képet. — A s z t. B e n e d e k r e n d  pan
nonhalmi főapáti állásra a jelölés szerdán 
történt. Legtöbb szavazatot nyertek : Fehér 
Ipoly, Villányi Szanisz ó és Wagner L ő- 
rincz, kik közül a király egyiket ki fogja 
nevezni főapátnak

— 6  wMaÍ7ai §éaiaszu e heti száma 
remek kiállításban jelent meg. E fényes 
lap minden száma megannyi meglepetés.

I Képei s tartalma olyan változatosak, alkal- 
miságuknál fogva anuyira érdekesek, hogy 
a »Magyar Géniusz«-szál már ma sem ve- 
tekedhetik egyetlen hasonló migyar válla
lat sem, mig a „M gyár Géniusz* határo
zottan kiállja a versenyt bármely külföldi 
illusztrált lappal is- Az e héten megjelent 
számnak főérdekessége az új képviselőház 
arczképcsoportozata; az első sorozatban 56 
képviselő arczképével találkozunk, és ugyan
annyi jelenik meg ezután minden füzetben*
E számban találjuk báró Bánffy Dezső arcz* 
képét, Vaszary Kolos herczegprimásuak egy,
30 év előtti sikerült képmását mentésen 
magyar nadrágosan s e számban van be
mutatva Hegyi Antal csongrádi plébános 
megrajzolt arczképe is. A szinháirovatban 
a Margittay „Asszony nem számit* czimü 
új carabjáról szóló referádát Margittay T i
hamér kedvelt festőnk három illusztráczi. 
ója diszesiti. -  A » M a g y a r  G é n i u s z « -  
ra előfizethetni bármely napon, miután az 
eddig megjelent számok raktáron vannak. 
Előfizetési árak egész évre 10 frt, fél évre 
5 frt, negyedévre 2 írt 50 kr. Szerkesztő
ség és kiadóhivatal ; Budapest, Kerepesi-út
14. szám

Szerk. üzenetek.
Z r i n y i f a l v a .  G. A lakodalmi szó 

kásokat megkaptuk. Mielőbb megkezdjük 
közlésüket. — A.-L e n d v a. B. Az elbe
szélést köszönettel vettem. Az illető tárcza 
részlet kihagyásáról nincs tudomásom. Való
színűleg a nyomdában történt a hiba Így 
is volt értelme. — H ó d o s á n .  K. Későn 
jö tt; csak a jelen számban lehetett közölni.

-  K o t o r. A névrnagyarázatot kérjük ! — 
C s á k t o r n y a -  Zala- A tudósítást kö
zöljük! Máskor is kérjük szives közremű
ködését lapunk hasábjain.

N Y ÍLTTÉR I

Csikós és koczkás selyemszöveteket,
Luisina, Foulard SUrah-Taffeta-nem
különben Merveilleus selymeket is
méterenként 45 krlól 3 frt 85 krig egyes 
öltönyökre, vagy egész végekben is posta- 
bér- és vámmentesen H e n n e b e r g  G .
(cs. és kir. udvari szállító) » e ly e m - 
g y á r a  Z ü r ic h b e n .  Minták pósta- 
fordulóval küldetnek. Svájczba czimzett 
levelekre 10 kros bélyeg ragasztandó.

*) E rovat alatt közlőitekért felelősséget em 
vállal a szerkesztő.

FELELŐS SZERKESTÖ 

M A R Q I T A I J Ó Z S E F



Vu Čakovcu 28-ga februara 1S92- Broj 9.IX  tečaj
B urednikom moči je svaki dan 
govoriti med 11 i 12 vnrom. — 
8?e pofii lj k e tiőuóe se sadriaja no- 
▼iaah, naj se poiiljaju na ime 
K » r | U a l  J o ž e f a  urednika vu 

Čakovec.
I i d a t e l j s t v o :

ffojižara Fiscbel Filipova kam se 
predplata i obznane pofiiljaju.

Vk
P r e d p ia tH «  v e n a  | « :

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

Pojedini broji koitaju 10 kr.

O bnane n  poleg rdgodbe i tal 
računajo.

aaa h o rv á t ik o r  a i m a g ja rs k o m  J e z ik u  iz la z e é i d ru ž tv e n i  z iia iin tv e n i i |» o v u c l|lv i l i s t  z a  p u k .
^ I z l a z i  s T r a lc i^  t l j e d .e :n  j e d e n l c r a t  i  t o :  ttvi S T r a ls \x  n e č L e l j - u . ___________

Službeni glasnik : ,.Medjimurskngn pod pomagajočega činovničkoga družlvakC „Čakove<>ke Sparkasse“, „Modjimurske sparkasse'4. i t. d.

0 vred jen ju valute.
Valuta, =  penezua vrednost).

II.

Dalje.

Za koji den zestale se budu vu BeČu 
i vu BudimpaSti komisije, kojirn budu mi« 
nistri financijah predložili više pitaujah, 
kak bi se vu austro-magjarskoj nrr.narkiji 
imala regulirati valuta. Komiéije nebudu 
se dugo dogovarjali ar su glavna načelna 
pitanja več réáena; one se budu bavi'e 
samo nekojimi malenkostmi, a onda budu 
obedva ministri predložili orsačkim spra- 
viščam zakonske osnove o regulaciji. Pi
tanje je anda postalo znamenito, ter se bu- 
de za koj de n živo razpravljalo. Ipak je 
verojatno, da velikoj ve ini občinstva, koje 
se nebavi financijalrrmi pitanji i posli, vu 
ovoj stvari neče vnogo toga biti jasno 
Stoga budemo vu sljedečsm kak novine 
„Neue Wr. Tagblatt« vu kratkora i popu- 
lamo razpravljaju vsa eventualna pitanja, 
ko^a moreju dojti cd Strane občinstva, da 
mu bude stvar razumljiva.

Pita se vu ob:e pred vsem tim, kaj 
je to valuta?

Valuta je talijanski rčč, a znamenuje 
vrednost. Rabi se n. pr. pri ménicah vek- 
slinib, na kojih se piše .* „Vrédnost prijel 
sam vu gotovom". Vu peneznih dugova* 
njih označuje se imenom valute penezna 
jedinica, koja nam služi kakti merilo vred- 
nosti.

Valuta je anda „Werth, vrédnostu. 
Nemci denes to označuju i rečjom ,W ah  
rung,a a mi rečjom „vrednota,* akcprem 
ima vu stvari vrlo fina raz'ika. Dok »Va
luta*4 „W erthM, „vrédnost4 znamenuje pe 
neznu jedinicu kojega sistema, označuje se 
imenom „Wahrung*, „vrednota*, orsačka 
garancija, da kovani penez ima zakonom 
prepisanu težinu i finoču. Vu navadnoj 
porabi istovetno se rabe za valutu rčči 
„Weith i Wahrung*, kak i „vrednost i 
vrédnota c

Za oznaku valute mi budemo pridr
žali reč vrédnota.

Vrédnote ima vsake fele. Zlatna vréd
nota zove se onda, kad se kak vu Englez- 
koj kuje samo zlati penez s& podpnnom 
plaéenom vrédnostjum, dočim izdani sre- 
berni penez rabi samo kakti drobiž (drob 
ni penez) za mönjanje.

Imenom sreberne vrédnote označuje 
se, kad vu kojoj zemlji rabi samo srebcrni 
penez kakti zakonito plačevno sredstvo, 
kak je vu Istočnoj Indiji.

Kuje li se vu kojoj zemlji po stalno 
ustanovljenoj medjusobnoj vr< dnostnoj raz- 
méri (relaciji) i zlati i seebren penez, onda

ima takova zemlja dvojvrstnu vrčdnotu, 
tak imsju sjedinjene države (orsagi) ame 
rikanske.

Una vrédnota pako zove se dvostruka 
vrédnota, kad se kak vu Nemaékoj kuje 
doduáe samo zlati penez, no gda ipák vré- 
di i stare i srebrn'’ penez pri plačanju.

Vu austro-magjarskoj monarkiji vréd 
(gilta) nominalna srebe/na vr> dnota; nomi
nalna zato, ar poleg srebernih penez pre- 
hadja i papirnati penez uz prisiljeni tečaj. 
Penezni ključ je 45, tojest od jedne carin
ske funte (pol kila) finog srebra, komu se 
samo zaradi vekf.e tvrdoče primčša jeden 
deveti dél kufra, kuje s* 45 komadah jed- 
nakih penez (peneznih jedinicah). Pokeli- 
dob se ta jedinica zove forint, nazivlje se 
naáa vrédnota i forintačka vrédnota [Gul- 
denwáhrung), zaradi razlike vrédnotah vu 
markah, frankih, lirah itd.

Vu AustroMagjarskoj znamenuje an
da : Jamstvo, da je jedna forinta tak tež
ka i tak fina. kak nastije, kad se od jedce 
carinske funte finog srebra s primé?anjem 
od jeden deveti del funte kufra izkuje 45 
komadah jednakih penez.

(Drugiput dalje).
Priredil:

Glád Ferencz.

Z A B A V A .

Naš kapetan.
Sva okolica ga je tak zvala. — Bil je 

to visok jak čovčk, na dober, da mn je trebalo 
para iskati. — Sa svakim ljubezen, a žepih 
övék bi imel pano svake vrsti cukora, s 
čim bi daruvali svoje male ulanare; tak je 
nazaval decu, koja su jašče na prutu k nje
mu dohadjala. Sprva su se ga sva deca bo- 
jala. A kak nebi ? Oda je bil malo kak ve 
le, dobre volje, govoril je tak glasno, da su 
se svi obloki na selskih hižah stresali.

Bil je ncženja. Nikomu neje hotel pri« 
povedati zakaj se neje ožeuil Mi mlajši 
gustoput smo ga pitali, nu ou bi svakiput 
silno odgovoril kakti srdito. Kaj vas je bri
ga za me, te bi se malo zamislil, a ako je 
bil pri vinu, bi zaplakal. Ali otajnost nesmo 
mogli nikak zeznati.

Gda je jedenput dobre volje bil, a mi 
smo ga nagovarjali, da bi nam pripovedal, 
reče : Čekajte, dok se oženim ! — Neje lju
bil sjmoču. Najrajše je nas mlajše skopljaj 
okolo sebe, te nam pripovedal o koje em i 
o svem. Premda smo mi dva za jednu vuru 
hoda bili oddaljeni jedan od drugoga, ipak je 
on gustopnt k meni došel. Ako ja nebi k 
njemu u mesec danov, niti jedenput došel,

onda jaj m eni! Imal je bižicu i nekaj zem
lje, a penzija mu je bila takova, da se je 
mogel lehko prehraniti. To je bilo ravnoa o 
Katarinje. Zima, da sve sneg skripi. Odločil 
sam, da se odsanéem k našemu kapetanu, 
ar nesam celi mesec pri njem bil. Ravno 
sam si bunda ogrnal, pak da pojdem, al sam 
spazil, gde mimo stražar maše, da potekam. 
Gda je k meni došel, predal mi je vu veli- 
kom omotku s črljeuimi slovi napisani list. 
Več po rukopisu poznal sam, da mi kape
tan pide. Kaj je ? Pomišljal sam, ar on je 
redko pisal.

Brže odprem pismo, ar sam se nadjal, 
da je nekaj zvanrednoga i vu istinu!

Denes ob četvrtoj Turi, da si pri ineoi 1

Ženim se, a ti si neženja, pak budei
mi dever.

Tvoj kapetan. I več mk*j.

Sidem na sanih, te se spravim za svate. 
Sanjak je, da si boijega nemoreš pomisliti. 
Sani letijo, te 6e tini tovéku, kak da bi 
se po zraku vozil. Zamotan vn bunda, mogei 
bi se na takvom potu vagodno naspati.

Gda sam doiel k kapetanu, več me je 
očekaval, reče :

Gde si tak dugo?
Ovde sam !
Je li si dobil moj list?

Jesam, odgovorim mu. Prevučil sam ga, 
te sam evo k Vam došel. Oo je nam svim 
govoril „ ti“, a mi njemu „vi*.

Bndeš dever!
Znam, ali akim ?

Sa sestrom moje dojduce žene. Jeli ti 
je prav ?

Je. — Nu gda ste vi to brže včinili. 
pak nam od toga niti rčči neste povedali ? 
Ja sam o to dosta blizu, ali do denes nč- 
sam od toga nikaj zoal.

Znaš kak ie ? Najbolje je pitati mla
denko, očei me ? — nečeš me- Ako rede 
oču, a ti idi namah pred oltar, ar ako se to 
dugo nadovlači, pak se svakomu pripoveda, 
bi li nebi li ? — more se dogoditi, da mla
denka reče: Ja sam si premislila, pak sam 
previdla, da mi nebi mogli skupa živeti, te 
sam se odločila neiti za mota.

Vezda, molim te, premisli, da bi se to 
meni dogodilo. — Kad bi ja od sramote ? 
Moral bi od sramovanja vu črnu aemlju pre
pasti.

Prav ste včinili. — Ali joA nežna m 
koga uzimljete.

Počekaj, pak bodeš videl !

Dok smo se mi dva spominali, dojde 
kum, drogi gosti i stari svat.

Jo< dösu ni tri vure bile, reče kape
tan : Vezda se spravljajmo ! Ali kam ? Pi
tamo mi, ar nam jod néje rekel, koga u- 
zimlje.



Samo za menőm !

Migamo ga sledom naslédovali, te smo 
ga s putem pitali, jeli ova ? jeli ona ? — 
On se samo smejal, te bi rekel : Ali ste 
zvedljivi! — Tak nemorete poőekati.

Najpotlje doš'i smo k njegvoj mladenki. 
Ved sam ju poznaval od predi. A. kapetan 
je svigdar, gda god se je s njom zestal,, 
pripovedal. Ali je to stvorenje primam- 
ljivo !

I bila je primamljiva. Minulo joj je 
ved 35 Ijet, no iz odih joj je, kaj je rédko 
pri devojkah te dobe najti, sevala dobrota 
srdca. Drngač n je bila lépa. — Visoka 
bledoga lica, temno modrih očih, néje oda* 
vala lepota, ali oči su ju olavale, da bude 
dobra žena i mati.

Nigdar »éje hlepela za družtvom. Z 
vekšiuom je bila pri domu, te je njegovala 
i prigledala po ijeti i zimi svoje svakovrstne 
cvetje, Nigdo nője po nju dohadjal, da bi 
ju k sebi odpeljal, a ona je slabo za koga i 
marii*.

Gda je do.šel kapetan, te ju molil za 
ruku, rekla mu je, da su one dvoje ze že 
nitbu ved prestari ; ali kapetan začel je do
kazovati, da je ona i on vn najboljšoj do
bi, gda ae ravno i mora ženiti i udavati, a 
nekak se čini Jod po mleku diši a več bi 
se ženil.

Najpotlje mu obeóa. Je, nego, ako se 
nepremisli. Bojal se on, da bude se n a j
denka premislila, te ga ostavi, pak zato bi
te nague, da se venčaju.

Gda smo došli tam, več smo sve pri
pravni našli, te smo i taki odišli na vént a* 
nje. Po vöuran'u seli smo si zt pun stol, 
da se okrepimo.

Nad m’aduienja bil je osobito dobre vo
lje. Svakovrstne šaljive pripovedke, samo su 
mu išle od vostih, kak da bi je iz rukah 
sipal. Na jede^put ga naš Tuma zapita :

Je li se spominate, da ste nam obečali 
da budete nam pripovedali, zakaj ste zamr 
žili na lépi spol.

Vi ste kapetane, to odgadjali tak dugo, 
dok se ueoženite. Vezda ste oženjeni, sad 
treba, da obdržite zadanu nam reč !

(Dalje »ljedi.)
Pripotdal :
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K A J  J E  N O V O G A ?
Razbojnik vodja Lefter.

Iz Sara Muse vu Bugaiskoj pišu : Vno 
go spominjanj razbojnički vodja Joliannes 
Lefter, pred kim je eve trepetalo i komu 
je bugarski kormanj postavil cénu na glavu 
od nekoliko jezer forinti, zatečen je 30-ga 
jannaru ovoga Ijeta ob 11 vori pred poldan 
vu jednoj šumi cedaleko odvud po bugarskoj 
straši, koja ga je vlovila i strelila, ter mu 
je na meitu policajni lajtnant Petko odrezal 
glavu Lefter, 39 Ijet star čovek, neoženjen, 
rodom iz Carigrada, 9 Ijet je sa svojom tol- 
vajsk< m bendom robil po Bugarskoj, oso
bito na Balkanu On je počinil šilu botju 
raabojstvah i c robil je vsake fele trgovce za 
silne peneze Navaden je bil proval ti vu že- 
Ijeaue cuge i na damšife ter spavajuče pot
nike omamiti vsakovrstnimi narkotičnimi sred
stvi, pak ih onda orobiti. To je delal i po 
velikih oštarijah pod vsake fele krivimi ime* 
ni i vsigdar je vušel. Vezda ga je vlovila 
nsdbioR. Lefterova glava poslana je kakti

trofeja simo, gde je 24 vure visela na jed
ilom lampašu ljudstvu na ogled. Drugi den 
poslana je glava vu Burgas, gde su ju na
bili ua količ i izloždi črez dva dana pred 
policajnim stanjem. Ljudstvo je na jezero 
ilio gledat. N i 2 -ga februara poslana je gla 
va bugarskom poštom vu Sofiju. gde ju je 
fotograf Manas na tri uačna fotografiral,

Nadvojvodkinja Marija Valerija.

Od 18. februara izdani glasi o betegu 
nadvojvodkinje kouštatuju, da je obéenito 
stanje povoljno i umirljivo. Dneva je visoko 
beteiuica sprevodila mirno. Vužganje plu- 
éih je henjalo.

Put nadvojvodkinje Štefanije.

Iz Pariza telegrafirali sa, da je fran- 
euzki general —  resident vu Tunisu vpučen 
po austro magjarskom glavoom konzulu Pit
nem o predstoječem dohodku nadvojvodkiuje 
Štefanije vu Tunis.

Atentat jednoga stražara.

Nočju od petka »a subotu dogodil se je 
vu Beču težek atentat policajnoga slražara 
na odelnog policajimg in pektora — 28 Ijet 
star etrožir Vilim Šlag bil je vu službi ne
maren pak ga je njegov predpostavljeni za- 
povedmk Sdvester Reininger več krat zc- 
špotal. Zaradi toga došlo je do vrlo napetog 
odnošaja med obedvemi. Kad je Slag sp m i
nute noči došel vn komisanjat, opet ga je 
inšpektor zcšpotal, da svojo inšpekcija je na
vaden presedeti vu krčmi, pak da ga bude 
zaradi toga moral prijaviti vitjem mestu. Na 
to je potegnul Šlag svoj revolver ter ga je 
zproiil Reiningeru vu glavu. Kuglja je pre
drla nad lévim okom glavu. Kad je Šlag po 
drugi put hotel pucát*, razoru/ali su ga paj
daši, koji su k tomu priskočili. Šlag se ni je 
suprotivil vlovljenju i još je rekel, da je 
hotel stieljiti svojega pregrižljivcga protivni- 
ka i sebe. Predan je sudu — Reininger čo
vek 38 Ijet star, oteč 7 dece, predan je vu 
Spital, gde vsaki čas očekuju njegovu smrt.

Dar papnskom nunciju.

Magjarski príma s Vaszary prikazal je 
papinskom nunciju Galimbertu, koji ga je 
posvetil biškupom, preljepi biškupski prsten 
vu vrčduosti od 2500 forinti

Nemiri vu Italiji.

Nuvine javljajo, da su se Forenzi kod 
Potenze dogodili veliki nemiri prigodom eg 
žekucije štibre (poreza). Ljudstvo je uahru 
pilo na iaudare, tri njih je vubilo, a četiri 
ranilo. Na to je razjareno ljudstvo navalilo 
na obč usku hižu, ter jv vužjalo. Iz Poten 
ze pcs'aua je vojska vu pomoč.

Betelni kardinali.

Kardinal Mermiilod, koji se več duže 
od jednoga Ijeta bon s težkim betegom pri* 
jel predevšerora vu Rimu posljednju pomast 
(krizmanje). Zvun njega još su betežii kar
dinal Laurenzi, kardinal Horvard, koji je več 
pet Ijet vu narbauzu, kardinal Plače, koji je 
ves skrčen, i Melchers, koji se je komaj stal 
od teikoga ter je jako slab.

Požar Royal-hotela vu Nju Jorku.
Hotel Royai, veliko stanje od šest kon- 

digoacijah, izgorilo je, tak glasi tclegrafička 
Staféta iz Njn Jorka. Na žalost zaglavilo je 
vu ognju vnogo Ijudih. Ogenj le je pripetil

vu pivnici, i tak je hitro sfondal vse štenge 
vu stanju, da su se Stanovniki ni mogli o- 
sloboditi. Prvlje jod, nego li su ognjogasci 
započeli braniti, gorel je več i krov. Zaradi 
straha poskakalo je vnogo peronih s oblo- 
kov te su tak se ili vmoiili ili težko ozle- 
dili. Po izpripovedauju gospodara hiže, spalo 
je vu subotu vnoči vu hotela (veliki ošta
riji) 165 peršonah, od kojih se je, koliko se 
do vezda zna, samo 63 oslobodilo. Zrok po
žara nije poznat.

Razbojnički vodja izvan službo.

Iz Atene javljajo, da se je  poznani tol- 
vajski vodja Atanasios, koji je pri Čerkez- 
kieja napal željeznički cug i orobil potnike, 
naselil b’izu Larise va Tesali ji kupil je i-
manje i da vezda mirno žive. (Ako ga sad- 
bene oblasti vu tom nepačju, onda je to vu 
Turskoj i Grčkoj najbolši posel, biti tolvajom).

Sneg vu Parizu

Iz Pariz i su telegrafirali; da je ondi 
16. febiuara opal veliki snčg, koji je pre- 
prečil vsu vožnju. Snčg je fak natrpal vu- 
1 ce, da niti s koli nije moči prebadjati. —  
Snčg je opal i po céloj Francezkoj, ter se 
je dogodilo i više željezničkib nesrečah.

Pobégel tat s milijuni.

Ovih je dnevov pobégel iz Rima neka- 
kov Melleria, koji je vkral svojoj materi 
dva milijuoa franakah. Melleria vlovili eu 
p edevčirom vu Bruselju vu oštariji, kad je 
prav sedel pri obedu. Pri njem naš i su 240 
jezer frankov, ter su mu je vkrej vzeli, a 
njegova draga je pak zaprta takaj zaradi 
kradje. Pri njoj su našli 60 jezer franakah 
i dragocenostih vu viéluosti od 30 jezer fra
nakah.

Horvatsko-magjarski razgovori. 

Horvát-magyar beszélgetések.
Od vremena. — Az időről.

— Veter sc je preobrnu).
A szél megfordult.
—  Ošter, hladen, jak veter puše.
Éles, hűvös, erős szél fú.
—  Mokro je vréme.
Nedves idő van.
— Dcždjevno je vréme.
Esős idő van.
— Deidj ide.
Eső esik.
— Rosa pada.
Harmat esik.
— To je samo prelazan obiak.
E* csak átfutó felhő.
— Deždj bude iáéi c é i  den.
Az eső esni fog egész nap.
—  Deždj popušča.
Az eső enged.
—  Vre neide deždj.
Már nem esik az eaŐ.
— Toča ide.
Jég esik.
— Jako je išla toča.
Nagyon csitt a jég
—  Tuča je pokvarila drveče.
A jég megrongálta a fákat.
— Prošlu noč je jako iáéi auég.
A múlt éjjel nagyon esett a hó.
— Sneg je jako glibok.
A hó nagyon mély.
—  Veliki prepubi su biü.
Nagy fuvatagok voltak.
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