
Az olasz bor Magyarországon-
ii

Minthogy monarchiánk a szerződés be
tűihez kíván ragaszkodni, mely szerint, 
a kedvezményes vámot csakis a h o r 
d ó k b a n  szállított borokra effektuálja: 
az olasz kormáy az exportálás megkönyité- 
se s a szerződés helyes értelmezése czél* 
jából szeptember eleién tárgyalásokat kéz 
delt külügyi kormányunkkal. Miriágli, olasz 
íöldmivelési minisztériumi osztálytanácsost 
Bécsbe küldte, hol ő az olasz kormány óba 
jait és panaszait pontokba foglalva terjesz
tette elő. Ennek daczára újabb engedmé
nyekül abszolúte nem, legíönnebb csak annyi 
lehetséges, hogy a mérsékelt vámot a tar
tályokban vagy cziszternákban érkező olasz 
borokra is kiterjeszszék. Ha egyezség nem 
létesülne az olasz kormány azon ajánlatot 
tenné, hogy a borvám kérdésének eldöntő 
sére egy n e m z e t k ö z i  v á l a s z t o t t  
b í r ó s á g  Iélesittessék. Első eset lenne az, 
hogy nem po’ilika* természetű konfliktus, 
hanem kereskedelmi nemzetközi kérdés he 
lyezlelik egy választott bíróság itélőszéke elé.

Az ingerültséget alább szállította a 
monarchia kormányainak ama rendelete 
mely szerint az aug 27 ike elölt útnak in
dított, tehát még úszó áruk is bevonattak

a kedvezménybe. Az eddig érkezett borok 
nagyobb része már Magyar- és Horvátor 
szagban, valamint Bécsben, Gács és Csehor
szágban eladaltak. Múlt hó 27 ike óta F iú
méba 10 gőz- és 30 vitorlás hajó érkezett 
olasz bor-rakománynyal s ezeket nagyobb
részt horvátországi kereskedők vásárolták 
meg.*

Mint legújabban értesülünk, az olasz 
bor exporleurok állal Trieszt és Fiúméban 
eddig fölmutatott borszármazási igazolvá
nyok egyike sem volt rendben é 9  csupán az 
osztrák kormány áltat elrendelt transito tü ( 
relmi állapotnak tulajdonítható, hogy a vám 
hatóságok az eddig felmutatott összes ok
mányokat vissza nem utas tották. A bari-i 
kereskedelmi kamara óvást emelt a keresk. 
minisztériumnál az őszi rák magyar vámhi
vatalok azon eljárása ellen, hogy minden 
egyes hordó bort külön vizsgálat tárgyává 
tesznek, a mi rendkívüli idővesztegtéssel 
jár és nem ritkán igen érzékeny pénzbír
ságokat von maga után.

Az olaszok már már túlteszik magukat 
az osztrák magyar kormány abbeli ragasz
kodásával szemben, melylyel á borvám klau
zula kedvezményét a tartálykocsikra kiter
jeszteni nem akarja. Cirio, az ismeretes 
export czég ugyanis most nagy hordókat 
kiürítő készülékkel készittett, melyek min- 
denike 6000 litert fogad be. Hasonló czél- 
ból az adriai va-mttársulat műhelyeiben

Riminiben 400 vaggont építtet, melyek min- 
denike 2 ily hordót képes tovább szállítani

Az olasz borvámkérdésnek tehát az a 
része, hogy a rezervoirokban való behoza
tal megengedtessék-e vagy sem, immár hát
térbe kezd szorulni. A kérdés tárgyát főkép 
az képezi, hogy miként történjék a behozott 
borok megvizsgálása a határállomásokon s 
mily bort bocsássanak be. Erre nézve Mi- 
riagli azt az ajánlatot tette az osztrák és 
magyar keresk. minisztereknek, hogy a fe
hér bor extrakt kivonata 14, a vörös b o 
roké 23 grammban volna megállapítandó ; 
ily értelemben nyújtotta be emlékiratát is. 
Ezen emlékiratot szak -kiküldötteink alaposan 
tanulmányozzák. Ennek tárgyában a legu • 
tóbbi napokban a külügyminisztériumban 
az osztrák és magyar s a közös kormányok 
képviselői az olasz küldöttel értekeztek, 
mely értekezletek több időt fognak igénybe 

1 venni.
Érdekes és jó részben mégis szívelhető, 

a mit az egyik olasz lap hazánk szölöszeti 
viszonyairól ezen alkalomból kifolyólag ir, 

,azt mondván: »ott, hol a perenoszpora 
ellen idejekorán védekeztek, á szőlők kitü
nően állanak és mennyiségre is többre szá
mítanak, mint az elmúlt. Szerencsétlenségre 
sok birtokos a perenoszpora ellen mit sem  
tett és szőlőik a Iegroszabb képet nyújtják. 
Szomorú jelenség, hogy a szőlőbirtokosok 
nagyrésze elmulasztja szőlői okszerű gondo*
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A J m k i i " t á r c s á j a
A feketeerdői huta.

Irta  Duhaj Peti.

Ízletes ebéd után egy illatozó havanna tűst - 
Arja I őzölt éppen fekete kávémat szürcsöltem, 
midőn kedvesen mosolyogva lépett be az étterembe 
a fogadós művelt leánya, Etelka k. a. — Mellettem 
foglalt helyet a pamlagon. — Pillanatokig némán 
ültünk, mintha mindketten keresnök az eszmét, 
mely társalgásra bírjon bennünket...

A délelőtti esős idő derülni Kezdett s a játszi 
napsugár utat tört magának a szürke fölhőn át, 
beosont a szoba íves ablakán s rászállva a víz
zel leli csiszolt palaczkra, e mögött rezgő szivár
ványt rajzolt az asztal fehér térítőjére...

Szótlanul hagytuk el helyünket s a íölnyitott 
szárnyú ablak elé léptünk. — A sürü fölhök dü
börögve szakadtak szét s nehány pillanat múlva 
reánk mosolygott a vidám arczu ég.

Etelka k. a. keb'éből egy elfojtott sóhaj 
tört elő.

— Hova gondolt e pillanatban ?
A magas mennybolt egy sötét pontjára mu

latóit.
Erősen oda szegeztem tekintetem és úgy ta

láltam, hogy a fekete pontból rohamosan terjedő 
folt lelt, mely félénk siet. Végre tisztán kivehet
tem : magasan kóválygó bérezi sas ftlrdött az 
üde légben.

Figyelemmel kísértük szabályos röptét, mi

közben az erkélyre léptünk s mintha ugyanazon 
I gondolat járna át bennünket, elmerengtünk a ter- 
I mészet bájain.

Ott a kopár sziklák meredek ormói merészen 
nyú'nak a levegöégbe... Itt a nyári növényzet buja 
tenyészete himes szőnyeget borit a keskeny ösvény 
széleire, melynek szelíden emelkedő tekervényei 
a szűz erdő sűrűjében vesznek el.

E helyt már csak kellő biztonságban érez
tük magunkat, de mielőtt följuthálánk, három óráig 
tarló kanyargó kocsiuton álltuk ki a fáradság és 
félelem verejlókes gyötrelmeit. Megviselt e mere
dek hegy embert és állatot. Hozza az ut akkép 
van a hegyoldalba vájva, hogy jobbról lezuhanással I 
fenyegető sziklalömbök, balról meg veszélyesen [ 
tátongó mélység közt kígyózva kapaszkodik. A 
völgyből kiemelkedő százados fáknak alig látni; 
a hegyét------ —

Az ős Bilvar f e k e t e e r d ő i  ü v e g h u 
t á j a  egy — magas begyektől szabályosan kör- j 
nyezett — völgykatlan ölén fekszik ; hosszában 
a Bisztra patak szeli, melynek jéghideg vizét zsili- 
pék segélyével igen gazdaságosan használják (el a 
z ú z ó  k e r e k e k  forgatásra. — Van a meder 
mentén fürdőház is a hivatalnokok részére, kiknek 
száma megközliti a 280-at. — A huta épületei 
ódonszerüek s nem annyira külsejük, mint inkább 
okszerű belberendezésűk köti le az utas figyelmét.

A teleptől nem messzire vadregényes v í z 
e s é s e k  gyönyörködtetik a szemet : csattogó mo 1 
rajlásuk űtemszőrüen egyforma. — Valami meg
lepően tündéri látványt nyújt a terebélyes tölgyek 
e söld keretében az egyik zuha'.agnuk a gránit-! 
sziklákon esés közben párává tört vize, melyei | 
verötényes napon örökös szivárvány ivez.

E tünemény i\ legvonzóbb Iris-szalag...
Íme a hely, hol Etelka kisaszonnyal ösme-

retséget kötöttem. Az ő kedélyes csevegése ős 
mélyre ható lélektani ösmerete erősen fölkeltette 
bennem a vágyat választékos társaságában meg
tekintem a g y á r  műhelyeit, mit annál könnyeb
ben érhettem el, mivel fivére a telep jónevü igaz • 
gatója.

Sorba vettük mind ama helyet, mely é I ö 
magyarázatát képezi az üveg előállításának s azon 
erömütani átalakulásnak, mely szerint az értéktelen 
kőből megszületik a kristály-tiszta üveg s annak 
ezer meg ezer fajtája.

Legelőbb a z ú zó b a léptünk. Udvarán óri
ási kögarmadák hevetrek. A munkás gyermekek 
egy része a k v a r c z o t  (békasó :) különítette el 
a hasznavehetetlen terméskőtől ! másik része pedig 
kezében acsélkalapáccsal törte ökölnyi nagyságúvá 
a kiválasztott anyagot.

Az ekként eldarabolt kövecset kosárszám 
öntik a z u z ó k alá. A zuzók két méter hosszúságú 
faczölökből állanak ; ezeknek talpán vaspántba erő
sített éles k v a r  ez működik oly módon, hogy 
a vaskos ciölöpökel hatalmas kerék fogai emelik 
több lábnyi magasba, honnan súlyosan aláhullva, 
a v á l y ú b a  öntött bókasót lisztapróra törik.

A porrá morzsolt anyagot a huta 9 k e m e n -  
e z é j é b e  viszik, hol 2000 (: kétezer;) fokon 
fölüli hőtől cseppfolyóssá olvad. E roppant magas 
hőfokot úgy idézik elő, hogy a kemenczével kap
csolatos, de ettől mintegy 301ábnyira eső f U t 0 b e 
félig nedves fahasábokat csúsztatnak s a fűtő száját 
vastag éreztetne/.zel légmentesen befödik. Persze 
a már eddig is elfojtva senyvedett tűz forró füstöt 
s temérdek gfczt terjeszt a fűtőben, hova az újabb 
nyirkos hasábok is belobatvkn, még több gáz 
fejlődik, mivel az égéire szánt fa lángra nem 
lobbanhat, mert nincs levegője. Az igy képződött 
gáz és forróság egy döppig a kemenezébe tö-



fását és ha nemsokára nem lesz kőtelezővé 
a perenoszpora elleni védekezés: a birto
kosok közönye miatt lanuja lehetünk sző 
lőik teljes tönkremenésének, nem pedig újjá
alakításának. Úgy látszik, — megjegyzi vé 
gül —  a magyarok sokkal ügyesebbek a 
kereskedelmi szerződésünk egyes pontjainak 
furfangos értelmezésére, mint szőlőik ok 
szerű mivelésére!«

Az ügyek további fejleményéről nem 
késünk annak idején értesíteni olvasóinkat.

Hogyan védekezzünk a cholern 
ellenében ?

1. Együnk és igyunk mértékletesen 
Nehezen emészthető, rosszul készített, rom
lott, szokatlan ételekkel, nevezetesen föl nem 
forralt tejjel s éretlen gyümölcscsel ne él
jünk. Ha teljesen egészséges kütvizzel nem 
rendelkeznénk, előbb fölforralt, majd lehű
tött kúlvizet vagy bort igyunk szódavízzel.

2. Testünket tartsuk tisztán ; a ki meg
szokta, fürödjék naponként ezentúl is s 
váltsunk gyakran tisztát- Sétáljunk sokat a 
szabadban s gondoskodjunk elegendő álom ■ 
ról; a meghűléstől meg óvakodjunk.

3. Úgy a testi, mint a szellemi meg
erőltetést kerüljük ; a fölindulástól s az erős 
kedélyizgalraaktól lehetőleg tartózkodjunk.

4. A kicsapongások minden neme, ki 
vált a szeszes italoknak mértéken túl való 
élvezete határozottan káros s a kolerának 
fölötte kedvez.

5. Cholera által iníiciált házból kikerült 
ételt ne fogyaszszunk.

6. Oly szobában, melyben cholerabeleg 
fekszik, se ne együnk, se igyunk, se ne 
szivarozzunk.

7. Olyan házat, melyben cholerabeleg 
fekszik, ne látogassunk

8. Legyen a lakás tiszta. Szellőztessük 
a szobákat naponként többször, miközben 
nemcsak az ablakokat, de egyidejűleg az.

műiül s 2000 foknál megolvasztja a lisztté zúzott 
kvarczot.

Minden kemenczén közel 8 f a z é k  van. A 
fazék tulajdonképen nem egyéb egy nyílt takarék- 
tÜEhelyhez hasonló kerek nyílásnál, ahol eleven tűz 
helyett fehéren izzó ü v e g - f o l y a d é k  ragyog. A 
fazekak mindenike előtt egy m e s t e r  működik kel
lő szárnysegéddel s inassal.

A munka meg úgy íoly, hogy a mester egy 
lábnyi hosszú, végig fúrt tabolba illesztett vékony 
vascsövei, minek muneve : p i pa ,  benyúl a fa
zékba, honnan tetsséxe szerinti nagyságú izzó tö
mör gömböt emel ki, melyet nyomban vízzel itatott 
fakanál segélyévelnyujtogat és fú különféle alakúvá. 
Az idomító készülék f á b a  v é s e t t  a l a k b ó l  
áll; ez kétfelé nyílik ; ebbe a fúvóit üveg lágy 
teste belefekszik s ettől nyeri külső idomait.

Bámulatos ügyességgel fújják esek a c s e h  
és l ó t munkások az üveget. Jelenlétemben vil
lámgyorsan készült a számtalan b e I ő 11 e s, o r
vos sá g o s, v ize s, bor os ,  u g o r k á s  pa- 
laczk ; különféle e c z e t e s f o l a j a s  és l á m p a  
üveg ; a jegeczalaku só- és p a p r i k a-tartó ; a 
díszesnél díszesebb i v ó p o h á r  s több efféle.—'

Gyönyörű látványt nyújt a k ö s z ö r ü l é s , ,  
mely nagyobb és kisebb aczél és horzskő korongok 
által kápráztató gyorsasággal történik.

Valóban biztos kezüek ezek a n é ma  mun 
kások.

Megtekintettem a huta vésőjét is.
Kinek mily alakú edényre van szüksége, azt 

é 1 Őji z ó v a 1 elmondja az igazgatónak, ki nyomban 
papírra rajzoll« a megrendelt üveg a l a k j á t  
és n a g y s á g á t  és vésőbe küldi.

Itt gyakorlott karu és éles szemű é s z t é  r- 
g á I y o s forgatja a szijas kerekeket s egy elővett 
fatönkbe, melynek semmi gyakorlati hasznát nem 
vélnéd s legfölehh korhadt gerendavégnek tartanád, 
olyan üveget vés, farag, amilyeu a papíron min*

< ajtókat is tartsuk nyitva ; gondoskodjunk 
(egyúttal tiszta ágyneműről is.

9. Úgy az ételek öb’ögetéséhez a fő
zéséhez, miként a főzőedények tisztára mo-

, sásához, valamint a fürdéshez is m inden
kor forralt vizet használjunk.

10. Gondoskodjunk tiszta, egészséges 
ivóvízről. A kút az árnyékszéklől, a szemét 
dombtól, a csatornáktól távol legyen, hogy 
a piszok ezekbő! ne juthasson oda. A kutak 
környékét tartsuk tiszlán, mit leginkább 
azzal érünk el, ha az udvar egyéb részeinél 
jóval magasabbra, kavicscsal töltjük föl azt. 
Ha a kút vize zavaros vagy bűzös, sem 
ivásra, sem főzésre nem használható. Az 
ily kutakat vagy kitisztítani vagy betemetni 
kell.

11. Az udvarok, a csatornák s a sze- 
i méidombok tisztán lartandók ; a peczegöd-
rök évenként többször kiüritendők ; cholera 
járvány idejében pedig különösen az á r
nyékszékekre fordítsunk kiváló gondot, me 
lyek naponként több Ízben fertőtelenitendők.

12. Az árnyékszékek, a szemétdombok 
és csatornák fertőtelenitésére 5*/o*0s kar* ; 
bolsav oldatot, vagy mésztejet, vagy 5% -o s 
vasgálicz oldatot vagy chlormeszet használ- , 
junk

13. A ferlőlelenilés csak akkor vezet ( 
czélhoz, ha naponként a következő módon 
hajtjuk végre :

Öt liter vízhez 7» liter ugynevezett; 
1007o-os folyékony karbolsavat öntsünk (20; 
rész vízre egy rész karbolsavé; keverjük 
azt jól össze egy dézsában s öntsük a n y i- ; 
láson az egészet az árnyékszék belsejébe ; I
_vagy vegyünk egy liter oltatlan meszet, i
keverjük, illetőleg oltsuk azt 4 liter vízzel 
s igy használjuk; avagy vegyünk \  kg. 
vasgálicot, melyet használat előtt Hl liter 
forró vízben íö loldunk; — használhatunk 
végül 10 deka chlormeszet is, melyet 5 li
ter vízzel keverve szintén az árnyékszék 
belsejébe önlhetünk.

A fent megnevezett oldatok mennyisége 
egy egynyi'ásu, legíöllebb 5 8 személy által

tá/.va van. A rajz és vésett üveg hajszálba meg
egyez.

És mily rengeteg szaporán készül e l!
Sajátságos az, hogy az üveggyártás testölö 

mesterségére magyar ember nem válik be A szös/.ke 
csehek és tagbaszakadt tótok azonban kiváltságos 
hajlammal viszik tökélyre., Ezeknek Is 12 — 14 
évre van szükségük, mig teljesen elsajátítják : 
hanem akkor a/.táu oly müvés/.i biztonsággal ke
zelik, hogy némelyik munkás havonkint 150 irtot 
megkeres... :

Megtepö az a látvány is, mikor arany.ezüst 
vagy színes belüket égetnek az edény falaiba. A* 
e r e d e t i  n é v a l á í r á s o k a t  pedig megszóla
lásig hűen c s i s z o l j á k  az üvegbe...

Sehol a m ű h e l y labyrinthban egy emberi bán 
got nem hallani; de annál élesebben zsivnjgó 
minden léptén nyomon a gépek (ülhasogató zaka 
tolása és sivilása,

Lehet, hogy ez teszi n é m á k k á  a szorgal
mas munkásokat...

*  **
Hanem mind e kellemes tapasztalat emlékének 

fényéi is feketén sötótlő árny kíséri. A gyárhoz ve
zető kapaszkodó ut a gyászos múltú sóhajok hidját 
juttatja a vándor eszébe, mert nem biztos benne, 
hogy nyaktőrés nélkül ér-e visiza a rémi tő ma
gasból a hegy lábához, honnan kiindult. Különösen 
ijesztők a hegys/akadÁsókat összekötő korhadt 
hidak, me’yek hol szálfából, hol meg Iriss gályákból 
vannak rögtönözve.

Az egészben k e t t ő  megfoghatatlan az, 
hogy a tulajdonos gazdag részvénytársaság s haji 
meresztő utat karfákkal és szilárd hiddakkal e 
nem látja, holott gyártmányait ezenjke’l az é l e s  
d i vaeulhos szállítania ; és az, hogy Biharmegye 
kormánya nem vesz tudomást e közveszélyes ál
lapotokról.

használf árnyékszéknek felel meg s csak 
egy napra elég. Nagyobb házak, több ár
nyékszékkel, ennek megfelelőleg természete 
sen_többet igényelnek.

14. Cholerajárvány idejében ne lálogas 
sunk oly helyeket, a hol sok ember meg • 
fordul, pl. országos vásárokat stb

15. Minthogy a cholerabeteg ürüléke s 
hányata fölötte veszélyes, azért az ezek ál
tal beszennyezett ruha- s fehérnemüek azon 
nal elégetendők vagy fertőtelenitendők.

16. A cholerabeteg ürülékét s hánya
lát éjjeli edényben fogjuk föl, honnan mész- 
tejjel keverve az árnyékszékbe öntsük Ilyen
kor különösen arra kell ügyelnünk, hogy 
az efféle ürülékkel a kúthoz ne közeledjünk.

17. Azon egyén, ki kolerabeleggel é- 
rinlkezik, vagy ilyen által fertőztelett tár 
gyakat használ, kezeit azonnal mossa meg 
vagy ferlőtelenitse.

18 Fehérnemű, öltönyök s egyéb tár
gyak, melyeket kolerabetegek használlak, 
semmiféle körülmények közölt sem hasz 
nálhalók, sem más helyre nem szállít
hatók.

19. Ha haláleset fordul elő, a hulla 
lehetőség szerint azonnal szállítandó a h a 
lottas kamarába; a temetésen, mely egy
szerű legyen, kizárólag a legszorosabb hoz • 
zá*artozók vegyenek részt-

Csáktornya, 1892- október 5-én.

Dr. Krásovecz Ignácz
a Csáktornyái közegészségügyi

bizottság elnöke-

K ü l ö n f é l é k .
— Kérelem* Kérjük t. előfizetőinket, 

szíveskedjenek az utolsó negyed alkal
mával előfizetéseiket megújítani és a 
hátralékokat beküldeni !

— kinevezések. Teleky Vilmo*, segéd- 
jegyző a zala egerszegi pénzügyigazgatóság 
által VI oszt. adótisztté, — Vut^ák György, 
Sopronba szintén VI. oszt. adótiszlté, — 
Z a k á 1 Károly pedig díjtalan adóhivatali 
gyakornok-jelöltté neveztetett ki.

— $  felsége Tót-Szent-Márton köz
ségnek iskolaépitési czélokra 100 irtot ado
mányozott.

— TanitóválasJás. A domásineczi köz 
ségi iskolához Ávár Gyula oki. tanítót, a 
helybeli áll. tanítóképző intézet múlt évbrn 
képesített növendékét váláwlották meg ren
des tanítóvá.

— Halálozás M á r t o n  János betű
szedő, élete 23-ik évében folyó hó 5 én 
hosszas szenvedés után elhunyt. Nyugodjék 
békével !

— gerlakon <> Felsége névünnepén 
ünnepies istenitisztelet tartatott, melyen a 
kir- járásbiróság az áll. nép skola tag ai stb. 
megjelentek. — Ugyancsak Poriakról Írják, 
hogy Dráva-Kgyházon Csizmád a Károly 
oki. tanítót folyó hó 2 án egyhangúlag taní
tóvá választották

— fanitáv Hasítás. A tüske-3zent-gyöigyi 
elemi iskolához e hó 2-án Kuglics G yörgy  
duna vecsei oki. tanító választatott meg
egyhangúlag.

— pályázat, A Csáktornyái plébániához 
tartozó diává szent, iváni r. k. iskolánál m eg
üresedett tanítói állásra pályázat nyittatott; 
határidő október 28-ika



— M egyei hii ek . K e s z t h e l y e n  ipar 
iskolai igazgatóvá Csathó Lajos ipar isk. tanár vá-' 
lasatatoit meg. — P é n t e k  Farkas Lipótszent 
niklósi All. polg. tok. r. tanítót és nejét, S z ü z e k  
Gizellát aközokt. miniszter a keszhelyi polg. iskolA-1 
hoz, onnan pedig B é k é i  Ignác* r. tanítót a 
fiumei polg. iskolához helyezte ét. =  F u c h s Jó- 
zset tapolczai kereskedő eljegyezte Grüuva!d Liza 
kisasszonyt Z. Égerszögről. — K o p c s á n d y  
Sándor z.-egerszegi s. lelkész szarvaskenei plébá*1 
nőssé neveztetett ki. -  F r a n z é Leodegárd 
keszthelyi postatiszt jegyet váltott Polgár István,! 
jánosházi (őlanitó leányával, Reginával.— S c h I e 
a i n g e r Lajos, ezredes, amerikai ültetvényes a 
múlt héten volt N.-Kauizsán rokonai látogatására 
—- B r e u e r  Mór vasúti áll. lőnököt N. Kanizsá
ról Budapestre helyezték át. — Neszlopon Pék 
Ács Mihály fiát, Lajost veszekedés közben úgy 
megütötte egy lapáttal, hogy az rögtön szörnyet halt.

— H a z a i h íre k . 0 F e l s é g e  e hó 2-án 
trónbesséddei nyitotta meg a delegácziók gyűlését 
Budapesten . A költségvetés szerint Magyarország 
32,176,519 irtot íog fizetni a közös költségekhez.
— W e k e r l e Sándor pénzügy minisztere hó 3-án 
terjesztetett* elő az országgyűlésen hazánk jövő 
évi költségvetését. E szerint a kiadás 378 005,235 
ír', a bevéte’ 402,278,085 írtra, a fölösleg 24,273,754 
írtra van előirányozva. B u d a p e s t e n  kolera
esetek iordu'tak elő ; remélhető azonban, hogy a 
hatósági szigorú intézkedések meggátolják a tova
terjedéséi. — K i s f a l u d y  Károly, költő szobrát 
e hó 2-án leplezték le Glyöiöttnagy ünnepséggel.
— C s á k y  A. miniszter nemsokára beterjeszti a 
részleges polgári anyakönyvek vezetéséről, a val
lásszabadságról és a zsidó hitvallást kővetők re* 
cepcziójáról szóló tövényjavaslatokat az orsz. gyű 
léshez. — A b é r l i  n - bécs i  verseny lovaglásban 
résztvett katonatisztek közül Starhemberg V. és

Miklós A. huHzárfőhadn. és Csávossy huszárhadn. 
értek elsőnek 71—74—76 órai lovaglás után Ber
linbe.— Oktober 6 ikát, mint az 1849 ik évi mar- 
íynok halának gyászos ünnepét nagy kegyelettel 
ünnepelték meg a fővárosban az ország igen sok 
helységében. — A b u d a p e s t i  nemzeti szín
ház tagjai a bécsi nemzetközi színészet! kiállításon 
Bánk Bánnal kezdett müsorozatukat a legnagyobb 
sikkerrel játszódják e hó 2-ika óta.

— tfillamcs vasút Veszprém B. Füredtől 
Keszthelyig. Egy külföldi tudós mérnökök
ből álló társaság mint a - Ve zprémi F  II. • 
írja, lázas szorgalommal dolgozik mos( Ba
laton Füreden azon, hogy Veszprémtől a za- 
lai part oldalán Keszthelyig vezetendő vil- 
'amos vasút előmunkálataival mielőbb elké
szüljenek. Örömmel regislráljuk e komoly 
munka első lépését s megvagyunk róla 
győződve hogy örömünkben az egész Ba 
latonvidék osztozik- Uj élet virrad a Bila  
torna ! Sz^bb, virulóbb, mint ezt közönyös 
apáink valaha álmodhatták

— ,<gossuth\fmlék'1. K o s s u téh Lajos 
n»gy hazánkfia 90-ik születésnapja alkalmá
ból emlékkönyv jelent meg, mely 18 kép- 
pell illusztrálva behatóan ismerteti Kossuth 
éleiét és szereplését a szabadságharczban. 
Az emlékkönyv háromféle kiadásban jelent 
meg : 1 Irtos, 50 kros és 30 kros népies ki 
adásban. Kapható Fiscbel Fülöp könyvke
reskedésében.

— M eÍ^°ita a 7tllám Komikus jelenet 
jelenet játszódott le nem régen Durangóban,

B lbao mellett. Mint ugyanis San-Sebastian 
ból jelentik, a durangói pályaudvaron vé* 
letlenü! elszakadt a villamos világítás egy 
sodronya Egy parasztgazda utána kapott a 
drótnak, de a villamos ár annyira meglepte, 
hogy hangos kiabálásra fakadt. A tömeg 
körül fogta az ugrá'ó parasztot, ki abban 
a hiszemben, hogy meg van babonázva, 
fogta a sodronyt és gyónta az össses bű
neit. Mikor kiszabadították kényes helyze
téből, imákat mormogva távozott.

— £ z  ember számokban Az emberi test 
105 csonttal és 500 izommal bir. Egy fel
nőtt ember vérének súlya mintegy 15 
kgmot tesz. A szívnek átmérője rendesen 
15 cm ; perczenkint 70 et, óránkint 4 2 0 0 at, 
évenkint 2,579,200-at ver, minden egyes 
vórés 44 gr vért vi z tova, perczenkint 
2300 grammot, óránkint 132 kgmot és na 
ponkint 58 5 mázsát. A test összes vére 
3 perez alatt fut keresztül a szíven és tü
dőnk a rendes állapotban 5 liter levegőt 
tartalmaz. Óránkint átlag 1209 szór léleg- 
ziink, melynél 300 liter levegőt fogyasz 
tünk el. A bőr 3 létegből, melyeknek vas 
tagsága 6 és 3 mm. között váltakozik Min 
den négyzetezentiméter bőr 12, 500 izzadó
csövecskét vagy likacsot tartalmaz.

FELELŐS SZERKESZTŐ 
M A R G I T A I  J Ó Z S E F

IX tečaj

8 urednikom moči je svaki dan 
govoriti med 11 i 12 vurorn. — 
Sv« pokiljke tiSnce se zadržaja no- 
vinah, naj ne poftiljaju na im« 
■ • i g l U l  J o ž e f a  urednika vn 

Čakovec.

Ixdateljatvo:
f  n jiia ra  F iicliel Filipova kam a« 

predplata i obznane poiiljajn.

Vu Čakovcu 9-£a oktobra 1892. Broj 4 |.
Ól*rcd pint n n réu a  jo:Na celo leto . . .  4 trt Na pol leta . . . 2 (rt 

Na cetvert leta . . 1 írt

pojedini broji koltaja 10 kr.

Obz«ane «e poleg pogodb« i fal
račnnajn.

n a  l io rv a ta k o r  i i m a g j a r s k o m  j e z i k u  iz lazeé i  d r i i ž tv e n i  z n a n s tv e n i  i p o v u é l j iv i  Mat za  p a k .
^ I z l a z i  sttslIcíH 'tijed.e:n j e d e n lc r a t  i  to :  v u  s v a k u  xieAeljui.

lilužbeni glasnik: ,.Modjimurskoga podpomagajučega činovničkoga druživa C „Čakovečke špnrkassea, „Medjimursko sparkasse“. \ t. d.

Kak da se branimo od kolere ?
L  Jeiimo i pijmo roertučljivo. Težko 

probavljajuča, zlo pripravljene, pokvarjene, 
nenavadne jestvine, osobito pak neprekuhano 
mljeko i nezreli sad neuživajmo. Ako zevse- 
ma dobre, zdrave zdenčene vode uebnamo, 
nzimajmo prekuhano i po tom prehladjenu 
sdenčenu vodo, ili pak pijmo vino sa soda 
vodom.

2. Télo di žimo vu Čistoči, koj je priv- 
čen kupanjo, nek se kuplje svakidau i cd 
vezda, i premenjajmo videkrat čistu opravu. 
Špancirajmo se vnogo vu slobodi, spijmo sva
ku noč dosta, ne a oa prehlade se čuvaj 
mo.

3. Vugibljimo se kak télovnoga tak i 
dudevnoga napora, čuvajmo se straha i za- 
bune po mogučnoBti.

4. Vsake fele nevrednosti, osobito prt z 
mete vuživanjc alkoholnih pitviuab, tojest : 
viua i žganice je zasigurno ákodljivo, koleri 
pak vgadja.

6. 1* hitah kolerom okužen h nenosi- 
mo nikákva jela van.

6. Vu tnakvoj hiž1, gde vu koleri be- 
težuik leži, niti najrao jesti, niti pili, niti 
puAiti,

7. Nepohadjajmo onakvu hižu, gdč be
težni k vu koleri leži-

8. Naj hude stan čist. Pievctrajmo

(preluftajmo) hižu viőeput na dan, vu tom 
toga nek budu obloki i vrata odprta; na 
stojmo, da bu pOoteljina čista.

9. Tak pri pranju posudja, pri kuhanju 
hranah i prt kupanju moramo takvu vodu 
hasnuvati, koja se je prevrela.

10 Skrbimo se za čistu i ziravu vodu 
za piti.

Zdenec naj hude od zahoda, gnoja i ka
nalov oddaljen, da od ovili nebi nečistoča vu 
zdenec dospela. Okolo zdenca nek je čistoča, 
a to po8tignemo tim, da s prodom (Sodrom) 
okolo zdenca dobro visoko zavozimo. Ako je 
voda vu zdencu mutna ili smrdljiva, nesme 
sc niti za pilo niti za kuhanje hasnuvati. 
— Takve zdence treba ili šč ititi ili za- 

| metati.
11( Dvor, kanali, takaj smeti če ima 

!se vu čistoči držati; tibre moraju s? na 
1 Ijeto večkrat izprazniti ; prigodom kolere 
pak imamo osobito pazku imati na zahode 
(dekrete), da ee na dan večkrat po priča ju 
(polejeju sa karbolom)

12. Za polčvanje ili špricanje zahedov, 
smetiččah i kanalov hasnujemo 5 ®|„ karbolnu 
kiselinu, ili vapneno mljeko, ili pak 5 **|a o- 
topiuu ieljezne galice ili pak klorovo vapno.

13 Polčvanje hude samo onda svoj cilj 
postiglo, ako hudemo vsaki dan ovak b.ra 
ta li:

Pet litiom vode ^  litra 100°(# oto-

p:nu karbolne kiseline primešajmo" (20 dčlov 
vode jeden dčl karbolne kiseline), zmedajmo 
vse skup dobro vu jedrom >kafu, i vlevajmo 
vu otrov (črti luknju) dekreta ; — ili pak 
vzemimo jeden liter stučenoga vapna (nega- 
šenoga) i vlijmo nnter 4 litre vode i tak 
onda hasnujmo ; — ili vzemimo 'I, kilogra
ma željezne galice, koja pred hasnuvanjem 
vu 10 litrov vrčle vode razmer, mo; — mo 
remo takaj hasnuvati na koncu 10 dekagra* 
mov klorovnoga vapna, k«je sa 5 litrov vode 
pomedimo takaj vu nutradnjost dekreta izli- 
jemo.

Ova gori napomcujena količ na jc samo 
za jedcu dan dosta, i to za takov zahod 
(dekret), kojega 6 do 8 ljudih upotrebljeju.

Vekdc hiž.e sa vi e zahodah naravski 
vid) toga zahtevaju.

14. Vu vremenu kolere nije shodno ta 
kova nnčsta pohadjiti, gde se vnogo ljudih 
Bhadja, kak n. pl. orsačke sejme, prošoeuja 
itd.

15. Pokehdub je proljev i bluvanje be 
težnoga od kolere pogibeljno, zato se s ovim 
zamazana oprava i rubenina mora taki se
žgali, ili razkužiti.

16. Kolere bet žoikov 'proljev i bluva« 
nje ima se vu kahlice spraviti, s vapnenim 
mljckom zmešati i vu zahod zlejati. Tom 
prigodom moramo osobito pasku imati, da sá 
ova k zdencu nepribUle.



17. Djfc'Cnik, koj je s kolera beteini- 
kom vu doticaju, ili paU okužene stta’i bas 
nuje, lOke naj si taki opcre ili se razkuii.

18 Rubje, * prava i druge predmete, 
koje je kolera betržnik basnuval, pod nika- 
kov način se nesme rab’ti.

19. Ako se smrt pripeti, mora se mrt- 
vo té’o odmah vu kapuru prenesti ; na spre
vodu, koj mora priprost biti, nek budu samo 
oni, koji su najbolje pot.ebni.

Vu Čakovcu, 5-ga oktobra 1892.

Dr. Krasovecz Ignácz
predsednik čakovrčke zdravstveue 

komikije.

Sloga od Boga.
iv.

Onda je pozval Šenu i sine k sebi 
ter je r^kel najprejdi /en i. Draga žena s 
Bogom mi ostani, hvalim ti na Ijubavi 
kojom si mi n.vék verna i odana bila, 
vpuéavaj d c i  na slogu, ar je sloga od 
Boga. Onda je rekel sinom : Déca draga, 
još koji ča«, i ja budem prestal živeti, me 
ne nebude med vami.

Ljubite Boga vsim srcem, a med só- 
bom se pazite i slušsjte, jeden drugomu 
naj popušča * ar dok budete alo/ni, do ti 
čas budete i srečni Nerazžalostite svoju 
milu majku, nego ju vu vsem poslušajte, 
ar vas ona bude samo na dobro vpuča- 
vala.

Bil bi još koju ré • pregovoril, ali ni- 
je mogel, vse je teže dihal. Žena i d ca 
vudrili su vu plač. Nažgala je Kata svééu 
voščenu, dala mu vu ruku a on izgovoril 
je ime Jezu' i Marija. — i spustil je du* 
i u. Mirno je vusnul i preselil se iz ovoga 
svéta, ar nije oblatil svoju du'u nikakvom 
nepravicom, pak zato je i znal, da mu 
bude Bog milostiven sudec.

Zvoni su oglasili, da je Ivan Radiko

vič vum/1 i došel (ás, da ga zakopaju. 
Došli su ljudi, da ga sprave vu mater 
zemlju, boli jih srce, kad čuju javkanje i 
narčkanje fene i déce. Položili télo je 
zeml.u, svečenik izpéval svoje i vsaki vu 
hiti! grudu zemlje na raku.

Povračaju se ljudi iz grobja : nekoj 
idu dimo, a nekoji na kaiminu 1 Gregor 
Novak ide na karminu ; bil bi njegov red 
da ostane na grobju da zakopa mitveca, 
ali kad je išel jamu kopati, nesel je sobom 
čuturu s vinom i opil se, nije do kraja ni 
izkopal jamu, pobeli su se njemu namah 
križi vrteti.

Popikavajuč on putem gledali su ga 
vsi, a Hajdinjak rekel je svečeniku : Eto 
oteč duhovni, nakaj je ov čovčk do el, 
mogel bi vu selu živeti bol e nego igdo 
drugi, a on živi kak najvek*i bčgec. Bože 
mi oprosti, da se more vse ovo vino i 
žganica skupiti, kaj je on več popil mogel 
bi melin od onoga pila den i noč m jeti.

Otiáel je Gregor sve onak pijan k 
IDdikovičevoj hiži na karminu K«d su se 
vsi zestali, koji su pomogli pri pokapanju 
rekel je birov Hajdinjak : L ;ud i! Nekoje 
nedelje Culi smo od na ega gospona ple- 
banuSa, kak je to grda navada, da se po 
sprevodu ide na gostuvanje, ter da se tam 
onda nekoji spozabiju i da vnogo pijuč 
popévaju.

Kata je pripravila za nas veCeiju, ali 
mi nebumo niti koBali jedne kaplje ; to 
je moja réé, koju sam vam bofel reči ; 
ja m:slim, da me budete poslušali. Vsi su 
poslušali Hajdinjaka, ar su i sami previd i, 
da nije prav vu onoj hiži se veseliti, gde 
je žalost.

Samo nije po volji Gregoru On pak 
je ovak rekel : Pak kaj je meni za jelo 
dajte vi meni vina gda je moj oteč v u -  
mrl, to se pilo i zopilo da jeden drugoga 
nije poznal, a ve ste na jenkrat vudrili 
vu post. Vsi su vidli da Gregoru nije n i-  
kaj moči dopovedati, za'o su mu napunili 
flašu punu vina i zamoli i, da naj ide di- 

1 _________________________________________

mo I on na areéu otiáel je dimo prtpi-va- 
juči svo;u pčsmu.

** *
Karmina je prešla. Vdovica Kata 

vpučuje dőcu na delo i m  slogu a déca je 
slušaju. Janko sa Ženom si slufa mater, 
da nemore bo’je i privu a se gospodar
stvu. Još je mlad, ali več se razme prilié* 
no vu vsako poljsko delo, bolje nego vno- 
gi, koji je ostaril. Nikomu se on ni,e vu 
selu zameril, niti s kim popravdal, svoje 
čuva, a tudjemu mir da. Brati ga poslu- 
šaju, ar vide, da jim je on mé*to otca. 
Dva najmlajši brati idu vu školu i mar
ljivo se vuče.

Po smrti Ivanovoj govorili su susedi 
Kati, nek izvadi dčcu iz fkole, ali ona n i
je hotelt rekuč: »Nebude njim navuk šk o
dil, a zakaj bi b li poleg očih sljepi," Prav 
je rekla, ar sini nisu joj zabadavo išli vu 
kolu, navčili su se oni puno toga, kaj jim 

bude denes zutra hasnilo

Prehadjaju dnevi, prebadjaju i Ijeta. 
Vnogc se toga vu hiži Radikovičevoj pre- 
menilo, ali hvala Bogu, vse na bolje Vsi 
sini su odrasli, i Marko je več se zvučil 
vu školi, ter starešim bratom pomaže, pri 
gospodarstvu Oženila je jo s sa Jankom  
njegove dva brate, a na skoro do el bude 
red i na Marka L;epi i gjegjeren je to 
mladič, da mu neima vu okolici para.

Vsi se paze, a kad je kaj poduzeti, 
dogovarjajo se bratja, ar znadu, da gdo 
neče svo;ega za brata, hoče tudjina za go- 
spodara, a znadu i to, da dogovor hižu 
neprehiti. Žene poslu aju svoje mu e, niti 
idu za tim, da one ladaju hižom, ar im 
Kata veli: I ja sam ženska kak i vi, ali 
vam povém po duši, težko onoj hiži, gdé 
preslica zapoveda

Mladi su oni vsi, ali su spametni, a 
gdo je muder, dosta je star. Pazili su bra
ti svoju majku kak oči svoje; ona je njim 
ravnala vu hiši ženskim poslom, i Vse je 
dobro iélo, vsake nedelje je druga žena 
njoj pomagala po redu. Srečna ona biža

Z A B A V A .

Smrt usudah.
Slav. nar. pripovedka. 

IV.

(Dalje.)

Ali konjič Ivekov znejuč kaj bude, vu 
jutro mu je mahom rekel, da mu donese j*)e, bilo iz oka ili iz boka, pak ga naj pod 
sedlo postavi. To je Ivek i vuč nil, te se 
jajce prek dana izvalilo; kokot jc do mraku 
narasel i sčdalo si odebral konju, ravno nad 
glavom na motki jednoj.

Gda je večer nastal, opet je Ivek dó
iéi k svojemu konju na prenočenje, a ov ga 
je priredil za zlatni svoj zalogaj te ga je 
vu svoga vusta skril. Okoli desete vure do- 
šle su i usude, te su začele Iveka iskati, 
mislivš', da jim ovaj put uikak nebude iz-  
m ek nul. I nemogavše ga najti, nagovoriju 
svojo mater, da jim ga ona išče.

I ona je vn istinu znala, gdé je Ivek, 
nu kak je ona konjiča za vusta, da mu j* 
odpira, zapopéva na jedenput kokot ze svom 
jakostjam ravno nad njihovora glavom Usu
de su po svem un Atilo, moč jim nad Ive
kom prestane, i one su morale i po tretji 
odstupiti, ncpostignuvši svoje lelje.

Vidivši vezda usude i mati njim, da 
lépi Ivek ima dobroga i sigurnoga pomoč
nika, i da mu do glave né|e moči dojti, od- 
lučile su mu dati dévojku, pak onda opet 
pokušajo, gda se s konjem razstavi.

Zutra den Ivek sit goščenja, za pri 
kralju devojka, koja ga je proklela, dok ne 
najde dvore kralja Rogača. Kralj pristane, 
i devojka bude mahom k Iveka dopeljaua, 
te so se još istoga dneva venčali i na put 
su se uzeli, ar Ivek po Daputku svoga ko
njiča nikak céje hotel, da duže ostane vu 
kraljevom dvoru, kralj mu dade nebrojeno 
blago, zlatom okovanu kočiju i četiri žerja- 
vaste konje, kak četiri vilovnjake, te odpu
sti Iveka i sa tenom si, da se domu svoje
mu povrne.

Ivek zapregne svojega konjiča pred žer
jave, razstavi s kraljem i sa svom svojtom, 
te se gene na put. Kakti veter je doáel,
kakti bljésk otišel. Za tren oka postavi sc

| Ivek na sénokofli, gdé je svojega konjiča na 
vabil, a za čas ga opet i onde črez klanjec 
tmični, do kojeg ga je dovodila vetrova mati.

Ovde se razide sa svoji i konjičem, ko
ji mu je dal jednu štrunju svoje grive, da
ga ž njom vu pomoč zove, gda mu do ne-
Volje bude,

Gda je Ivek svomu domu došel, s ra- 
dostjum su ga dočekali oteč i mat', i s ču
dom su se začudili, gda su zeznali s kakvora 
srečom Sv! je usrečil. A stim je vekše bilo 
oteovo veselje, ar je mislil, da mu je minula

sina sudba po u9udah dosudjena. To ravno 
još né.e bdo, ali se je i to naskoro dogo
dilo.

Kialjeva kei ljubila je ze svnm sna- 
gom svojega sudjenog junaka, lépoga Iveka i 
zato je vu ueprestanoj slutnji bila, da budu 
njeue sestre svikak još pokušale izpeljati 
proti njoj svoju zločestu nakanu, ar se još 
nigdo néje izmeknul uekaštigovan njihovo) 
dosudbi.

Odlurivši anda, da bule uvék na paž- 
nji, néje uamah prvu noč spat iála, nego je 
sedela i čekala, jeli uebudu morebit usude 
doile. Ivek je spil, utrudjen bivši od dugo- 
g& putovanja i duševnoga napinjanja.

Gda okoli deiete vure vu istinu usude 
vu hižu lépoga Iveka i s golimi sabljami su 
uahiupile na njega, te bi ga i bile vu isti
nu i vmorile, da se včrenica njegva nebi 
bila na obrauu za ujega postavila.

Kakti Dvica razljučena skoči oua na 
usade ; ljubav joj suaga post09truéi, tc pot- 
Ije ostroga boja nadja 'a ona usude, koje su 
sve tri s glavom platile.

I tak se je s dobrim skrajč la sudba 
lepoga Iveka On je mnogo ljet potlje živel 
i lepoga se poroda doiekal, sebi na radost 
i na diku rodu. Tlsudam pak je to bilo zad
nje sudovanje, i od toga vremena oestalo 
njim je i traga i glasa. Narod je samo po 
imenu jofče spominja i pripoved«, kak su 
negda bile i s udesom ljudskim ravnale.

iKonec).



vu kojoj su ntdeljke (Tak «e zovu žene, 
kője redom vsakib osem dni pomažu gaz- 
darici).

IZ POVESTI MAGJARSKE.
ív.

I ili sveti Ladislav (1077 -1 0 9 5 ) . koj 
je jako znameniti i vitežki kralj bi). Ipák 
za kraljevstvom hlepeči Šalamon, kada bi na 
život kralja šetuva), dal ga je Ladislav pri
jeti i vu temnicu Višcgrad zapreti, Odovud 
je bil potlam na slobošč nu izpuščen ; i ra
do, da je iz požaluvanja grehov svojih kakti 
puščenik vu Dalmaciji vumrl.

Glas<vitost Ladislava razširjena je bila 
vn celoj Europi, — dapače isti Nemci ze
bra! su ga ze cesara 'svojega ; nego on oije 
bil na veliko hlepe i, i tak nije ovo cesar 
skn čast prijel. Proti Kunom, koji eu ma- 
gjarske pokrajine iznemiravali, vojuval je 
srečno. Izmed njih više jezer vu denešnjera 
Jászságu namestil.

Pod njim je bil takaj i Hoivatski orsag 
k domovini našoj priklopljen. Pod Ladisla
vom započeli sn se oni križarski tabori, koje 
su krščen ki zaradi oslobodjenja svete zem
lje vu Jeruzalemu več 200 let s Tuičini 
vodili, Ovi tabori poznati su pod imenom : 
križar ne vojne (tabor).

Ovih za prvoga vodju zebr&ni bil je 
Ladislav, koj ipak na kratkom umrvši čast 
ovu obnašati mogel nije. Smrt Ladislavovu 
tuguval je Magjarski narod tri leta. Mrtvo 
telo njegovo pokopali su vu Nag) váradu, gde 
je Ladislav biškupiju v teme jil.

Könyvei Kálmán (1 0 9 5 -1 1 1 4 ) ,  sin 
Gőze I. —  imái je vnogo nepri'ikah s kri 
ft&rnimi vojnami (tabori); buduč su vcjuiki 
putern id jč neizmerno rabi jen je delali, i od 
m&gjarah za ž viš kupljene stvari plat;ti ho
teli niau.

Iz toga zroka kralj Kálmán koj je rav
no tak sabljom kresiti znal, kak i s kniga- 
mi, — stup 1 je na boj proti kržarnim vo 
djam, i prepotelal je njim da bi črez orsag 
prek ili mogli. — Za ovo vreme živuči lju 
di veruvali su vu coperuice, i takajše, da 
su je i viagi. Pripetilo se iz toga, da su 
ljudi stare babe za copernicc d iž ili i nje 
krvoločno požgali.

Nego Koloman, vučeni vladavcc, izja
vil je da copcrnioah neima, i zato nikoga 
preganjati smeti nije. Vu jeduim je ipak 
Koloman falil — vu tim najmre ; da je 
brata svojega Almofla, koj je za kraljestvom 
hlepil, sinom svojim Belom oslepiti dal.

Kálmán pzžiluval se je potlam gledeč 
ovoga nepravičnoga čina svojega, zadnje svo
je dneve vn turobnosti preživanl je. Pod 
kraljestvom Kálmána povekšala se domovina 
naša jod z jednim orsagom, uajmre Dalma« 
cijom.

K A J  J E  N O V O G A ?
— Prosimo poštuvane naše predplat- 

nike, naj nam na početku zadnjega fer- 
taljft predplatne zaostatke po pošti pošleju, 
i predplate za novi fertal ponovijo. Cena 
naših novin je : Za jeden fertal 1 frt, za 
pol Ijet* 2 frt.

Novi nadkapitan grada Budimpešte.

Na mčsto pokojnog Töröka imenovan 
je redarstveni savjetnik dr. Aleksander Sél- 
ley nadkapitanom budimpeštanskim. Sélley 
komaj je navršil 37 Ijet, a služil je tri i 
pol Ijeta kakti profesor prava (juša) vu 
KperieSu i četiri Ijeta kakti zamčnik ors. 
liškuša vu Velikom Varadinu i Budim
pešti. Od Ijeta 1886 služil je pri redarstvu 

.kakti savjetnik, gde je bil šef kriminalnog 
; odsjeka

Orsačka kasa (blagajna).

Blagajničko stanje orsaga je tak po- 
voljno, da bude minister financijah dr. 

AVekerle koncem Ijeta imal gotovine od 
više nego 1 milijun forinti. Kaj se pro- 
vedbe regulacije valute tiče, ilustrira se 
povoljno stanje blagajne i stim, da budu 
magjarske kovnice poleg najvekšega na
pora komaj moči vu jednom ljetu vsu za. 
lihu zlata obdelati. Za dostavu nikela 

i sklopljen je kontrakt s berndorfskom fabri- 
kom metala, po kom bude ona dostavila 
vsu potrebitu zalihu pO 5 for. od kilogra
ma vu gotovom stanju. Takaj se je fabri 
ka obvezala, da bude vu Budimpeštu vre 
dila veliku fabriku sa 200 delavcov, koji 
budu izdelali potrebni materijal — Fabri- 
ka se več zidje.

Jeli se izplati oglašanje?

Na ovo pitanje odgovarjaju jedne no 
vine ovim : Ovdi je jeden čovek oglasil, 
da bude onomu, koji mu pošlje najvekšu 
jabuku, plafil 3 forinta, Za 14 dni imal je 
več 15 punih vrečah najljepših jabukah 
ter je drage volje platil za najvekšu pri 
poslanu jabuku 3 forinta.

Kralj i kraljica vu Gödölu.

Ó boravku Njihovih Veličanstvah vu 
Gödöllu pišeju odonud ovo : Kralj i kraljica 
staueju se rano i živu vrlo jednostavno. 
Kralj ide vu zverinjak na vadasiju a kraljica 
6e spancirJ. Zdravje kraljevskih tovarušov 
vrlo je povoljno; kraljica se je zevsema o- 
poravila od svoje zadnje boli. Dne 22-ga 
septembra pošel je kralj vu lov pri sv. Mi- 
bal ju več ob 3 vuri vu jutro, a povrnul se 
je okolo osme vure vu juti o vu dvor, gde je 
dočekuval kurira s depešami i spisi. Kralj 
ie navaden ovdi ob 8 vuri spat iti. 23 ga 
septembra vadasil je vu Višegrariu i sprevo- 
dil je ondi celi dan. 24-ga odpotoval je 
kralj vu Beč, da dočeka ondi saskoga kralja 
Alberta, pak se je povrnul 30-ga opet vu 
Budimpeštu, gde bude 3-ga oktobra prijel 
delegacije. Vu Gödöllu budu doáli saski kralj 
Albert, princ Leopold bavarski sa tovaruši- 
cjin  Gizelom, i veliki vojvoda toskauski. I 
za dovršenih delegacijah drlde sc budu vu 
okolici bečkoj, vu zverinjaku kod Lainza ve
like vadasije, kojim bude nazoren takaj 
prajzki cesar Vilmoš.

Proračun grada Budimpešte.

Za Ijeto 1893 sastavljeni proračun gra 
da Budimpešte izkazuje potreboču (redovitu 
i izvanrednu) sa 15.494 902 for., a pokr če 
redovito i izvanredno) sa 15 246.144 for. 
Po tora se pokazuje manjak od 248.758  
for., koji se po navadi vu Budimpešti po
kriva s premonjbami vu pojediuih naslovih i 
9‘avkah Med redovitimi izdatki vpeljano je 
za činovničke plače 1 039.378 for., za io- 
terrše 900.731 for , — za gradnju cestah 
130 000 for,, za taracanje valicah 460 000  
for,, za zderžavauje vubcab i pi'.cov 279.218

for, za kanalizacija 102;500 for., za zder* 
tavanje kanalah 37.200 for., za čiščenje i 
špricanje valicah i piacov 412.500 for., za 
razsvetu 341.142 for., za redarstvo (policiju)
486.000 for., za zdravstvo 132.217 for., 
za bogoštovne svrhe 153.431 for., za realke 
155.604 for., za gr&djanske i trgovečke ško- 
le 372.230 for., za obrtnu risarska školu 
35.900 for., za pučke ikole 1.025 760 for., 
za ^egitske škole 92.140 for.. za niže tr
govečke škole 10.640 for., za privatna 6u- 
vališta déce 10.000 for., za kiparske radoje 
4 000 for., zí teater 12,860 for., za siro
make 163.200 forinti, Med redovitimi do
hodki nahadja se: poreži (šfcibre) 2.100.000  
jor., stanarinski krajcar (Hauszinskrenzer) 
1 016.000 for,, potrošarina 924.300 for;, 
č»st prihod od orsačke točirine 600.000 for. 
od vodovoda 996.190 forinti, od areadah 
734 600 forinti.

Minister Kállax 1 pukovnik Šmidt.

Prigodom zadnjeg svog boravka vu Bos« 
ni da) je minister Kállay vu Banjaluki k 
sebi pozvati pukovnika (obrista) Karla Šmid- 
ta ter mu je priobč i, da kani dati na bliž- 
ujoj jtdnoj btaciji zezidati špitalala za dve 
osebe. Kad mu je več i pokazal plana od 
krigsministra, zapital ga, kaj misli, kaj bi 
to stanje koštalo ? Oberšter, koj je poznat 
kakti odrešit čovčk, zapital je: Jeli smira 
odprto govoriti, preuzvišenost ? —  Dakak! 
odgovoril je minister. —  Anda, ako ovo 
raaiu gradnju izpelja civilna oblast, koštalo 
bude p j plaoumu 4500 for., ako ju ispeljam 
ja, koštalo bu 1000 for. Minister je taki iz« 
vadil iz žepa bauku od 1000 for., ter jo je 
predal oberšteiu s iččoai: Gospon oberšter, 
gradite v i !

češki dvojki«

Vu Beču su pokažuvali dve devojke, 
Rožu i Jožefu Blažek, rodom iz foške, koje 
su skup zrašcene. Obedve devojke, koje sn 
vezda 15 Ijet stare, ie  vsema sn normalno 
razvite, imaju poseb gornje tölo i noge, ali 
zajednički trbub. Stoga je i nemogoče raz
staviti ih oper&cijom, pak kad bn zadnja 
vura krenula jednoj, morala bu i druga vu« 
mičti. Obedve su vrlo žive i zdrave i inte
ligentne ; vsaka od njih misli, govori i dela 
zasebice, ter su jedna od druge posve neod
visne, zvuq hoda. Ako je jedua betežna, ne- 
čuti to druga. One su se dugo vremena po- 
kazuvali vu Parizu ; za anatome i fiziologe 
kak i za vsakog inteligentnog éovéka od ve. 
likog je interesa preitudiravanje ovoga 
pojava.

Papa i ruska cesarica.

Francuzke novine pišejo sgodu, koja je 
vu najvišeših ruskih krugovab učinila naj- 
vekši utisak Ruski car i carica, koji su 
svojim podanikom hoteli dati novi dokaz 
svog pomiluvanja i ljubavi, pohodili so vn 
Petrogradu spitale za betežnike od kolere. 
Cesarica je tom fgoiom videla vn Spitalo 
jednu opaticu, koja je vu dvorbi betežnikah 
dobila kolero, ter se vu strašnih mukah na 
postelji mučila Cesarica je pristopila k njoj, 
obatrivela ju srčenimi iččmi i ogrlila ju | 
kušnuls. Ovo pripečenje bilo je po vsili do« 
vinah razglašeno. Vezda stopram sledi drugi 
del, a ov je p*av vu Rusiji iiezval najvekše 
zadovoljstvo. Rimski oteč papa Leon X III. 
zezaal jo o koražoom vladanja cesarice. Oo 
je taki poslal telegrafi eno cesar ci svoj bla« 
goslov i svoju gratulaciju. Sveti otec dodal 
je, da cesaricu osobito vn svoje molitve na- 
brajo, „ar je ona jedno od najdragše njego
ve déce, akoprem nepripada njegovoj cirkvi.u 
Car, koji je ovom izjavom papin o na bil g li,
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