
Felhívás előfizetésre!
Lapunk mai száma első az uj évfolyam

ban. Tisztelettel és bizalommal fordulunk ez 
alkalommal lapunk t. olvasóihoz és barátai
hoz, kérvén őket, szíveskedjenek lapunkat 
uj (Vili) évfolyamában is jóakarattal tá
mogatni. 9.

Lapunk hazafias és culturalis czéljait 
eléggé ismerik t. olvasóink. Czéljaink rész
leteinek újból, évről-évre való felsorolásával 
tehát nem szándékunk t. olvasóinkat un
tatni Legyen szabad csupán azon Ígérete- 
tünket megújítani lapunk jelen uj évfolya
mának első számában, hogy az adott sze
rény viszonyokhoz képest mindent el fogunk 
követni, hogy a t. olvasóközönség igényei
nek, más észt a bennünk helyezett bizalom
nak és várakozásnak megfelelhessünk la
punk állal.

ígéretünk teljesítése ég szándékunk 
megvalósítása kétszeresen módunkban íog 
állani ezután, mert főnnunka‘ársainl’ : Ziiryi 
Károly és G!ái Ferenc* urak velünk együtt 
szívesen és teljes lelkesedéssel fognak küz
deni azon eszmékért, melyek lapunk czél- 
jaival azonosak.

a .Muraköz* ezután is két nyelven, 
de rendesen jelen terjedelmesebb alakjában 
fog megjelenni. Kiadónk részéről azon ígé
retet van szerencsénk jelezni, miszerint

lapunk kiállítása körül mindent el fog 
követni, hogy az az igényeknek megfeleljen.

Lapunk szerkesztőjével d. e. 11 — 12 ig 
az áll. tanítóképezdében lehet értekezni. 
Ide és nevére czimzendök lapunk szellemi 
részét illető összes küldemények. — Kiadó
hivatalunk Fischel F könyvkereskedésében 
(Csáktornya, Főtér a városháza átellenében) 
van. Ide és czimére kérjük küldeni az elő 
fizetési d jakat hirdetéseket, reclamatiókat

Előfizetőink régi tartozásának lerovását 
és az előfizetések szives megújítását tiszte 
lettel kérjük 1

A ^Muraköz* előfizetési ára marad a
régi:

Egész é v r e ........................... 4 írt.
F é l é v r e ............................... 2 *
N egyedév re.......................... 1 ,

Lépjünk be a korcsolyázó
ig;. lelC?1

A korcsolyázást mái az őskorban gya
korolták. Bizonyítják azt azon csontból 
készült korcsolya-fé’e tárgyak, melyeket a 
cxülüpépitmenyek maradványai közt talál 
tak. A tengerparti lakók e sportot inkább 
praktikus czélból, a szárazföld lakói pedig 
inkább csak mint téli mulatságot űzték

így magyarázható meg azon körülmény, 
hogy az utóbbiak a korcsolyázást egészen 
a legújabb korig csak gyermekeknek szánt 
mulatságnak tekintették

A praktikus angolok és a leleményes 
amerikaik legkorábban kezdték a korcsolyá
zást, mint sportot a maga érdeme szerint 
méltatni. Sőt Angliában u. n Skating Rinks 
(olv. Szkehting) helyek épültek, melyeknél 
egész csőhálózatokon keresztül vezetett 
hütő sóoldatok s jégkeverékek mesterséges 
jégpályát teremtettek, hogy ilyformán nyá
ron is lehetővé tegyék a korcsolyázást. 
Mig nálunk miniszteri rendeletre volt szük
ség, hogy a korcsolyázást legalább az is
kolákban meghonosítsa és fejleszsze.

Hiszen mindenki tudja, hogy a kor
csolyázás a testi erőt fejleszti, az egész 
szervezetnek elevenséget kölcsönöz, ügyes 
testlejtést eredményez a testet a körlég 
káros behatásai ellen megedzi, azonkívül 
szórakoztat, a lelket felvidítja, a bátorságot 
^  önbizr:™?» enr»c*!:, r* társadalmi életet 
feleleveníti stb. stb

Csakhogy mint minden sport, úgy a 
korcsolyázás is mértéken túl hajtva többet 
árt, mint használ. Óvakodjunk különösen 
a meghűléstől. Azért a jégpályán kényelmes 
és ne túlságos meleg ruhát használjunk; 
folytonosan mozogjunk s hazamenéskor 
melegen öltözködjünk.

A „Mu: a k i i “ t á r n á j a

A meglógott rókák
(Folytatás.)

De W is gondolhatná ... folytai ja szavait a 
hét lőné — hogy az a s/ép müveit ifjú oly alávaló 
legven. Csodálom Dorka néni, hogy maga még 
nem hahóit semmit sem ! De ezt én nem is hihe- 
lem. hiszen a majorgazdához oda át maga nagyon 
bejárós ! Nem találta sokszor ott az ifiuraf ? ... 
S nem látta, hogy a szegény inajorgazdának a 
sorsa naponkint jobbra és jobbra fordul! ... Innen 
onnan egész jómódú les/.! ... S mit gondot, ho
gyan? ... Oh a dolog nem egészen tiszta! ... he 
nem ám! ... Hanem hát az is igaz, miért nincs 
m á s n a k  is oly szé" Annuskája, mini n ek i!... 
Nem adok három hónapot s az ifiur szűre ki 
iesí téve az uradalomból, mert azt nem lünk, 
sehol ffcy uradalomban sem, hogy az ura
dalom csalásával az iíiurak tanvai liba imadott- 
jaik selyemben járjanak. Az uradalom nem tart
Lukinak ,» »  «*«r....t B e l l ik ,  hogy a gabona 
raktárból jelentékeny mennyiség hiányzik ... Azt 
hiszem, hogy nemsokára körméro topp an tan i 
á ievetuuBpO bobénak !

Na hisxen örülhet a kas/nár ur ... tgy fel
ültetni! sohse hittem volna hogy egy védenc* ily 
hálátlan ...

LU kicsöppenik állásából a/. íftor, adhat 
neki a kawnár párád** lovakat is -  hogy né-

j
! gyes fogaton hurczolhassa e’ becstelenségét a
csinos, jellemes ifjú ur ! ...

— Örülj és örvendezz Andor! ha ezt mind 
meghallod, mikor a félvilág zengi! ... Ember légy 
a talppdon, ió kezek közé kapáltál.

Alig várta a Dorka néni, hogy a jó beszé
des bérlönétöi búcsút vehessen, s a szomszédba 
szaladjon eikaiaityofni a hallottakat. Tyüh ! terin- 
gette ez ám a jó reperloir darab. A faluban min
den egyes embernek küön adatik.

Remélhetőleg megél ez a darab vagy ezer 
előadást.

No buodi, Hoódi, Uoódi, jer hal'gasd meg 
a „kisvárosi pletykaságokat* — és mondj kriti
kát telette.

Eltávozva a bérlőimtől Dorka, nyaka köré 
vette a falut s minden házba „úgy négyszem 
közölt , csak magának mondom ám el, jaj e! ne 
áruljon ám az Istenért, hogy én mondtam, mert 
a bórlöné nagyon megharagudnék ám reánk* 
elmondta különféle nagyításokkal, ferdítésekkel s 
jókora hazugsággal spékelve a jó hirt, a melyen 
mindenki retteneteset bámult és a melyre min
denki kétkedve csóválta a fejét, s azt rrmndla 
ez biz nem iga/.! ...

Pöröghetett a nyelve, mig csak a mi beosü- 
leie* gazdánkhoz ért — de ott, miként tudjuk — 
megbicsaklott — feisült, torkára forrasztották az 
általa hirdetett igazságot, de mái későn f ... a 
rossz hir sebes szárnyakon repült.

Eljutott a kasznár ur füléhez is a rágalom 
! * éppen midőn Andor a gazdától visszalérvé 
pamlagán gondolkozott a fölött, hogy miféle hí
reket küldhették felőle világgá, lelépett hozzá

a kasenár « kérdőre vonta, hogy hát miben is 
áll a dolog? ...

Andor jóllehet szemmeres/.tve fogadta a hirt, 
mert ekkora p iávalóságról nem is álmodott — 
de uiindazalial nem jött zavarba. Hivatkozott 
eddigi hűséges szolgálataira — s kérelmezte a 
(eiülvi/sgáiast, mit az uradalom Andor becsületé
nek érdekében el is rendelt ; mi megtörténvén 
rr udjart meggyőződtek róla, hogy az egész dolog 
az irigység és gyűlölet koholmánya, de Andoron 
jcivil senki sem tudta, hounan (ú a szól ?

A bérlőné felsülésén Andor örü lt; 6 pedig 
duir fűlt mérgében, különösen pedig eltutotia az 
epe akkor, midőn Irma lelkendezve egy kis levél
kével kezében ho/.zá futott, s örömtől ragyogó 
arczcxal fudósitá Andornak ispánná lelt kinevez- 
tetóséröl.

— Add a levélkét, had olvassam ! raondá 
tettetett jó indulattal. A levélke így hangzott;

< Egyetlen Irmám !
; A lángpallos, mely miattad sújtott felém s 

ukölcsi halállal fenyegetett, hála a jóságos égnek 
rém érintett, sőt az intriqua szövőnek (kit ha 
Lrmácyaival nőm hagy tel, megnevezendek előtted) 
képzelem! ... legnagyobb bószuságára ispánná 
neveztettem ki. E reám és reád nézve kellemes 
hirt tudasd szülőiddel is; azt hiszem egyik vagy 
másik megért engem — s közös czólunkhoz kö
zelebb jutunk. Csókol ölelő hived Andor.

(Vége köv.)



Az érdeklődők szives figyelmébe ajánl
juk a következő sorokat:

Lapunk olvasói és városunk sportked
velői bizonyára örömmel értesültek arról, 
hogy a Csáktornyái állandó, alapszabályok
kal biró korcsolyázó-egyesület megalakult 
A három óv óta fennállt magántársulat 
teremté meg az uj egyesületet oly czélból, 
hogy a korcsolyázás áldásait mentői széle
sebb körben megismertesse s a téli szóra
koztató mulatságok legnemesebbikét lehe
tővé tegye városunkban általánosan meg 
kedveltetni. Hogy az uj egylet, melynek 
élén teljesen megbízható és tapasztalt 
férfiak állanak, nemes czélját annál bizto 
Babban elérje, mostoha viszonyaink között 
a nagy közönség részéről tömegesebb és 
hatályosabb erkölcsi és anyagi támogatásra 
van szüksége.

Kicsinyből lesz a nagy ! Parányi kis 
csirából fejlődik a terebélyes, a legnagyobb 
orkánnal is bátran daczoló évszázados 
tölgy 1 Egyletünk is zsenge csemete, melyet 
azonban az » Egyesült erővel* elve erőssé, 
hatalmassá tehet! Azért bizalommal fordu
lunk mindazokhoz, akik velünk egyet érez
nek, lépjenek be mentői tömegesebben a 
korcsoly ázó-egy leibe 1

Már most is, mig alapszabályaink 
magas helyen megerősítést nyernek, kitű
zött czélunk érdekében munkálkodunk. Az 
ővár melletti térség szolgál jégpálya gyanánt 
melyet Uj év napján hivatalosan átadtunk 
a tagok rendelkezésére.
3** Egyletünknek vannak rendes és pártoló 
tagjai. Örömmel tapasztaljuk, hogy mindkét 
rendbeli tagok száma napról napra szapo 
rodik. Rendes tagok 2 frtot, pártoló tagok 
1 frtot, tanulók szintén 1 frtot fizetnek 
tagságdij fejében. Családjegy egyelőre 3 frt. 
Tanulók csak tanítójuk vagy tanárjuk aján 
latára vétetnek fel.

A felvételt az egylet választmánya 
eszközli. Forduljanak a belépni szándékozók 
dr. Krasovecz Ignácz elnök úrhoz.

Újvári Mihály,
a korssolyáió agyi. jegyzője-

Királyi Pál orsz. képviselő ur ő 
nagysága mint minden évben, úgy ez idén 
is hozzánk küldött levelében szeretettel 
emlékezett meg kerülete jótékonyczélu egy
leteiről, nemkülönben közoktatási intézetei
ről, melyeket pénzbeli, majd értékes könyv- 
ajándékkal tisztelt meg újév alkalmival

Amidőn ezúttal általánosságban n~ 
danánk mély köszönetét a szives mt.^m- 
lékezésért és adományokért, égéss v iH*r, 
tókerttletünk nevében kívánjuk ké, Ifi 
ur ö nagyságának : Tartsa meg őt a. jlgv k 
Ura Imádott magyar hazája dicsőségére ás 
szeretett választókerülete nagy örömére 
egészségben igen soká! Hozzon az nj év ő 
nagyságára örömteljes és boldog napokat i

A képviselő ur levele igy szól

Budapest, 1890. deci 2 b

Tisztelt Szerkesztő Ur 1
Java életemen át publicistikávnj, maid 

törvényhozási s részben közigafnsi teen 
dőkkel foglalkozván, ez idő alatt mi *iy 
könyvre, folyóiratra 8 a napi ir dal i 
egyéb kiadványaira volt szükségem, nel 
ma adott körülmények közt haszt Iható* 
voltak, később azonban nagyrészt ephemtr 
tartalmuknál fogva nálam feleslegesekké 
váltak • térfoglalásuk által más szttksége- 
•ebb nyomtatványoktól veszik el a helyet.

Örültem, midőn & velem közlött Csák
tornyái iskolai értesítőkben olvastam, hogy 
az ottani iskolákban könyvtár alakítására 
is gond fordittatik, sőt tájékozva lettem az 
elsorolt könyvkészletek ez mletei utján az 
iránt is, hogy az én felesleges példányaim 
azon könyvgyüjtésben a szaktájékozódás 
és ismeretterjesztésnek alkalmas forrásai 
lehetnek. E felfedezés azon elhatározásra 
birt, hogy ezen kiadványokat, úgy, a mint 
vannak, tecsomagoltatom s vasúton T. 
Szerkesztő Úrhoz küldöm azon bizalmas 
kéréssel, szíveskedjék azokat átvenni s üres 
idejében áttekintésre méltatni, s melyeket 
iskolai gyűjteményekbe alkalmasaknak vél, 
azokat a Csáktornyái á l  képezde, polgári 
iskola és az elemi iskola, nemkülönben a 
stridói isko'a és a perlaki „Társaskör* 
könyvgyűjteménye közt szétosztani.

Még egy kérés: Szíveskedjék a mel
lékelt 130 frt összegből a Csáktornyái jó
tékony kath nőegyletnek 50 fi tót s az 
ugyanottani izr, nőegyletnek 33 frtot és a 
Csáktornyái kisdedovó egyletnek 50 frtot 
ujéti üdvözletem kíséretében kézbesíteni

Isten áldása legyen jótevő működé
sükön.

Boldog uj évet 1
Királyi Pál.

országgyűlési képviselő.

S í t  -Mária, 1890. decz. 23.

Alsó-domborui lovag Hircbler Miksa 
ur, ministeri iskolalátogató, folyó év decz 
hó 22 én főtisztelendő Ilergár István espe 
rés, Golub János alsó domborui, Vogrin 
János kottorii plébánosok és Vojszk Ala
jos szt.-máriai s. lelkész urak társaságában 
szives volt meglátogatni iskolánkat, mely 
alkalommal a Hirschler-féle alapilványból 
a magyar nyelvben előrehaTadt 3 fiú és 
3 leány egy-egy uj ezüst forintossal jutal
maztatott. A nemeslelkü iskolalátogató ur 
azonban most is, mint minden évben — 
ezenfelül még 24 szorgalmas tanulót — 
saját pénztárából egy egy tiszta uj 25 kros- 
sa) volt szives megajándékozni.

Örömtől csillogó szemekkel hallgatták 
a tanulók az esperes ur hazafias jó taná
cs ait, amikor Hirschler Miksa lovag ur a 
tanítókhoz fordult, türelemre és kitartásra 
serkentvén őket, mindkettőt egyjegy 6 frtos 
aranynyal volt kegyes saját pénztárából 
megajándékozni.

Tisztelettel alulírottak és tanítványaik 
nevében fogadja a nemeslelkü iskolalátogató 
ur e helyen is szívélyes köszönetünket a 
adja Isten, hogy a szegény népért és 
ezek tanítóiért szeretettel lángoló nagy lel 
két még számos újéven áldhassuk !

Kelt Mura-Szt.-Márián. 1890. decz. 
23-án.

Olaszy Lajos Koóaz Jakab
tauit6. kántortauitV

Zala-Újvár, 1891 január l.

A zala-ujvári (Csáktornya mellett) 
elemi népiskolát mint eddigi években ren
desen, a folyó 1890—91. tanévben is nem 
kicsinyelhető segélyezés érte. Meg kell em 
lékeznünk ugyanis főtisztelendő Ángyán 
Aurél Csáktornyái lelkész urnák, mint a 
zala újvári iskolaszék elnökének azon jó
szívűségéről, melynél fogva a zala-ujvári 
elemi népiskolai azegénysorsu tanulókat 
különféle tankönyvekkel és tanszerekkel, 
el'átni, a tankötelezettségre vonatkozó 
törvény intentiójának megfelelőleg ismétlő

| (vasárnapi) iskolát a fentemlitelt iskolánál 
kellőleg biztosítani, a valláserkölosi taní
tásról és a hitoktató dijjárói is gondoskodni 

1 méltóztatott.
A népnevelés Ugye iránt való ezen 

i kiváló tevékenységéért, szakszerű vezetóse- 
! ért, nemkülömben 80 frt azaz nyolezvan 
I forintot meghaladó anyagi támogatásáért 
! fogadja a fentemlitett főtisztelendő iskola
széki elnök ur a megjutalmazott szegény- 
sorsú tanulók s ezeknek szülői, az érdek
lettek, valamint a ulÍrottak nevében hálás 
kös/önetüuk nyilvánítását.

Ugyancsak elismerés illeti a zala újvári 
községi t. elöljáróságot is a mennyiben a 
hitoktató urnák a nevezett iskolába heten
ként való behozataláról már a múlt tan
évtől kezdve készséggel gondoskodik.
Vreszk György Les 2 jak György

tanító. isk.-sz. gondn.

h  íIL Ö iSF É LÉ K \
— (Szilveszter napján a Csáktornyái 

tűzoltók sikerült karácsonyfa mulatságot 
rendeztek a .Hattyú" vendéglő nagytermé
ben. Csinosan díszített óriási karácsonyfa 
emelkedett a nagyterem színpadi helyisé
gében Csakhamar megkezdődött a sorsolás. 
A tréfás nyeremények halmaza derült han- 
gulatba hozta az egyes asztalok társaságát. 
Feldíszített sült malacz, rongyos esernyő.

I óriási zsemlye, perecz, takarékpénztári 
könyv 1 frt betéttel, egy tál szőlő, borok, 
feleziezomázott varjú, veréb stb. etb. tűn
tek elő a 'ó l lekötött csomagokból Már éj tél 
előtt oszladozni kezdett a t i  saság, aminek 
a nagyterem bűvös volta volt okozója.

— (grotsstins istinitis dili t  tartatott ka 
rácsony másodnapján a Csáktornyái áll. 
tanitóképezde zenetermében. Jávory u.- 
kanizsai ref. lelkész megható szónoklata 
után a szép számmal megjelent bivek kö
zött kiosztotta az úrvacsoráját. Az ldeni* 
tel&t énekrészét Beér Ferencz áll. tképez lei 
zenetanár kisérte orgonán.

— <*} pulaki Szilveszter-napi műked
velői előadás — mint Írják — minden 
tekintetben sikerűit. A lapunk zártakor vett 
tudósítást jövő számunkra voltunk kény
telenek hagyni.

t- £  Csáktornyái kereskedelmi Casino 
n ^ n ó  26-án tartott közgyűlésén megvá
lasztalak : elnöknek Hirscbman Adolf, al- 
elnöknek : Uosenberg Rezső, pénztáruoknsk 
Graner Miksa, választmányi tagokul: Be 
nedikt Béla, Heinrich Miksa, Kohn Ármin, 
Löbl Mór. Mózes Bernát és Dr Wolf B.

— &  időjárás a múlt hét folyamán 
a mily váratlan ép oly hirtelen szokatlan 
hidegre fordult. Mig decz. 26 án 3, 27 én 
7 8° ot észleltünk, addig 28 án már 15*-ot 
mutatott a hőmérő. Már ez a hideg is jó 
kora, amelynek halása elől szívesen menekül 
az ember meleg szobába. Pedig a java még 
csak következő napon, 29 én köszöntött 
be — 24*8*.kai. Ez akkora lehűlése a

i levegőnek, a minőt Csáktornyán a meteorio- 
logiának fennállása óla nem constatáltak. 
Pedig 12 esztendeje annak már, hogy a 
közönségnek fokokban »s alkalma van a 
hőmérsék változásait megállapithalni. Csi
korgóit is a megfagyott hó a talp alatt A 
kéményekből felszálló íüstoszlopok a nagy 
hidegben valóságos gyártelepeket rögtönöz- 
tek. Az utczán, a kinek dolga nem volt, 
bizony nem vala látható, s aki a kimenést 
ki nem kerülhetle, zuzmarás bajuszával* 
szakállával sietett dolga u tán ; vesztegetni 
való percze senkinek sem volt. Estére



szerencsére beborult, aminek következtében 
következő nap a hideg csökkent, mert — 
11*4° ra emelkedett a higany s az óta csekély 
változással 10* hideget élvezünk. Dermesztő 
hidegre egy belga csillagász jövendölése 
szerint 6 hétig van egyébiránt kilátásunk, 
a kinek állítása szerint, hai gaznak bizonyul, 
márczius előtt a hideg nem enged.

— ^  helybeli korcsolyázó-egylet az 
Óvár melletti jégpályát e hó l én adta át 
a tagok rendelkezésére A megnyitás nagy
számú közönség jelenlétében történt meg. 
Felhívjuk az érdeklődők figyelmét ezen 
életrevaló egyletre.

— <4 ntpsxámlálás városunkban s a 
vidéken javában folyik. A számlálólapok s 
gyüjtőivek kihordattak s részben kitöltve 
már be is szedetlek. Csáktornyán körülbelül 
30 ügynök foglalkozik az összeírással, 
kiknek lelkiismeretes ténykedése folytán 
bizonyára hü képét nyerjük városunk sze-| 
mélyi s lakásbeli viszonyainak. Már az 
eddigiek után is a legjobb s legnagyobb 
reményektől lehetünk eltelve kulturális 
haladásunkat s a magyarosodást illetőleg. 
A most folyó népszámlálás lesz tükre 
városunk lakossága hazafias érzelmeinek, 
VBlamint elismerő okmány városunk elöl
járóságának is, mely költséget nem kiméit 
arra nézve, hogy a város tanulni vágyó 
fiatalságának az ismeretszerzésre s tovább
képzésre az alkalmat nyújtsa. Lapunk pedig j 
kedves kötelességének fogia tartani, hogy 
a népszámlálás eredményéről t. olvasó 
közönségünknek minél előbb híven beszá-j 
moljon.

— gaaitóvilasitás volt múlt hó 23 án 
Dráva Vásárhelyen, mely alkalommal a 
nyugalomba vonult volt tanítónak, Geren
csér Györgynek, lapunk volt tevékeny 
munkatársának, helyére Petrovics Ferencz 
tanító választatott meg.

— grltikus nap. Falb Rudolf dr. állítása 
szarint a jövő héten 10 én, szombaton, 
másodosztályú kritikus napra van kilátásunk.

— §ablőgyilkosság Lapunk zártakor 
értesülünk, hogy Rosenberg Gyula mura 
szt*-mártoni kereskedőt e hó 2. és 3-ik 
közötti éjjel, eddig ismeretlen tettesek kira 
bolták és agyonlőtték.

C S A R N O K .

Nóták.
1.

Sivit a szél künn az erdőn, 
Sátorponyván beszól néha :
„Tánozra ozigány !tf — Ja', nem lehet, 
Kezem, lábam csupa béna |

Dunna alatt szurkos makrát 
Sorba szívja öreg, gyermek. —
• Tánozra czigAny !“ — Hojoj devla ! 
Öles hóban, — kell a degnek ! -------

HoldvilAgoa nyári éjjel;
Csalogánydal, puha pázsit;
Piros lángnál piros arezok !
TAnczra czigAny, nossza ácsi!

S mint a lángot, hogyha pajzán 
Esti szálló meghimbálja,
Karcsú derék hajlik tűzzel 
S iporkázó, vad nótára.

II.

Barna legény nyári esten 
Lovat őriz künn a réten ;
Hét melleit a k i« erdőben 
Fény jAtazik a fa'evélen. —

Kicsi sátor, kettő bárom,
Ham* bőrű nép alatta;
Tttzea nóta zeneg fájón,
Picii szellő elragadja. —

Hét gyepén az őrző legény, — 
Mint a nagy, a kicsi fúvó 
Száll a hullám dombos mellén ; 
Az a nóta olyan gyújtó! — —

Ismét őri/, künn a réten,
Kedve, szive olyan fakó ; 
Hamuvá lett lelke régen,
S merre jár a gyújtogató? —

111.

le nem teszik, mind szántóföldivel — rétéivel, 
désmával és minden igasságAval.

Melynek nagyobb és erősb bizonyságéra 
adtuk ez levelünket kezünk irássával és pöcsó- 
tünkkel megb erősítve.

Dátum Nova nostra Curia die 8. Marty. 
Anno millesimo Sezcentesimo vigesimo tertio.

Z r in i  M ik ló s  m. p. (L. S.)

(lazdag porta a faluban,
Rongyos sátor künn a réten.
Itt is, ott is fiatal szív 
Összedobban nagyon régen.

Olt azt mondják : Ne merészeld !
Itt azt mondják: Ne meoj lelkem. — 
Folyam medre hívja őket: 
lit elfértek mind a kelten!

Szom battal.

Itégi okmányok
(Zrinyiok korából.)

I.

My Zrény Miklós eörökös grófi Szala és, 
ós Somogy Vármegyének Feö Ispánja etc. ad- 
gyuk emlékezetire mindeneknek, kiknek illik 
hogy mi jámbor szolgánknak de N & d a s d  attunk 
két szőllöt B u h o v e c z i  hegyen, itten Mura
közben az mi Csák'ornyai Tartományunkban in 
comitali Szaladiensi jámbor hiv szolgálatyáért, 
mely két szőllö volt annak elölte B r a t t y a -  
n e c o n  lakozó J á n o s  D e á k é ,  az ki nékünk 
számtartó Deákunk volt Mura mellett való U j 
U d v a r n á l  és ahhoz attunk volt néki hatszáz 
forintot, hogy nékünk meszet vett volna rajta. 
Azonközben J á n o s  D e á k  kimúlván e világbul, 
mi nékünk sem a pénzt a hatszáz foréntot, sem 
az meszet megb nem adta és magtalan megh- 
halván, my ránk maradott az néki adott föllül 
megb irt adó>ágórt mind szöileje, mind egvébb 
marhája ha my lelt volna, azért ha valami Ro 
konsági vagy férfi vagy asszony állat volna ez 
szőllöket. porolni akarná D a r a  h o s G á s p á r -  
lul ez my jámbor szo'.gáuktul, minket találtának 
megb felüle, rr.eit mig úgy mint az my adomA-, 
nzunkat néki adván, meg akarjuk oltalmazni] 
D a r a b o s  G á s p á r t  mindenek ellen, miod 
addig, még az hatszá/. foréntot megb nem adják 
D a r a b o s  G á s p á r n a k  vagy az eö fiának 
D a r a b o s  M i k l ó s n a k  az pörösök.

Az szőllöket pediglen itten condiciokkal ad
tuk neki, hogy há holttá történnék G á s p á r 
nak, az eö tiara D a r a b o s  M i k l ó s r a  szál
lanák az Bzöllök mind ott va ó épületekkel és 
valamig minket szolgálnak, se dézsmál, se hegy
vámot az my Tisztartóiuk ne vegyenek rajtok, 
hanem az my jó akaratunkbul szabadságban bír
ják az szőllöket.

Désnia és hegy vám fizetés nélkül vagyon 
harmadik szöllő is azok me ef, kit pénzen vett 
D a r a b o s  G á s p á r  azon B u h ó c z i hegyen 
S z e r d a h e l y i  G y u r e k é .  annak is hegy vá
rnát, DcsmájAt megh engedtük ueki az még az 
szöllőt eö maga D a r a b o s  G á s p á r  vagy a 
fia D a r a b o s  M i k l ó s  bírja, ha pedigler 
valakinek pénzen el akarnák adni, az fölött megl | 
nevezett szőllöket, azt igazsággal eladhassák az 
mind eök bírták my tőlünk, c<akhogy az, kínét i 
el adják, tartozzék az my szokott jövedelmünké j 
Dósmánkat és hegy  vámunkat megb adni.

Kinek bizonyságára és erősségére adtuk <ö 
nekik ez my pecsétes levelünket kezünk Írásával 
megherősittetelt.

Dátum in nostra arcé Csáktornya
Die Septemberis Anno Domini 1612,

Z t ’ó n y  M iklós* m. p. L. &.

II.
Mv Zriny Miklós Eörökös grófi, Szala és 

oav vármegyéknek Feö Ispánja etc. adgyuk 
séra mindeneknek, a kiket illet, hogy my 
ink az my jámbor szolgánktól az nemzetes 
> v át h Györgytől egy paripát, raellyórt ad- 
nóki itt az my Muraközi Tartományunkban 

v vármegyében T o r c si c s á n levő fertáljos 
et, úgy mint I v á n u a T o r a p i c h  nevöl 
l in c z  egész tallérért, ez okáért hadtuk néki, 

mind addigh, valamigh az megh nevezett 
nát le nem testü k , avagy utánnunk valók

i l iO  DALOM .
— Melyik lapta átessünk elő? Most

kell eldönteni ezt a kérdést, itt az uj esz
tendő. Gazdag tartalmánál, nagy terjedel
ménél fogva aránylag a legolcsóbb magyar 
lap az „E g y e té r té sm e ly  az uj évvel 
immár 25 ik évfolyamába lép. Ez a ma
gyar olvas >közüsóg lapja. Hiteles források
ból származó értesülésé nek gyorsasága, 
alapossága és sokasága rovatainak változa
tossága, kitűnősége, a különböző olvasmá
nyok gazdag tárháza tették az „Egyetér
t é s i t  népszerűvé. A parlamenti tárgyalá
sokról a legrészletesebb s emellett híí 
tudósítást egyedül az „Egyetértés* közöl. 
Közgazdasági rovata elismert régi tekintély
nek örvend. A magyar kereskedő s gazda 
közönség nem szorul többé idegen nyelvű 
lapra, mert az .Egyetértés* kereskedelmi 
s tőzsdei tudósításainak bőségével 8 alapos
ságával ma már n m is versenyezhet más 
lap. A kereskedő, az iparos s a mezőgazda 
m e g t a l á l j a  m i n d a z t  az -„Egyet- 
éitésben, amire szüksége van. Két-három 
regényt közöl egyszerre, úgy, hogy "egy év 
alatt 3 0 -4 0  kötetnyi regényt kapnak az 
„Egyetértés* ol ásói. Aki a világ foljásá- 
ról gyorsan és hitelesen akar értesü’ni, fi
zessen elő az „Egyetértésire, amelynek 
előfizetési ára egy hóra 1 fit 80 kr., egy 
negyedévre 5 frt s egy évre 20 frt.J As 
előfizetési pénzek az „Egyetértés* kiadó- 
hivatalába — Kecskeméti-utza 6. szám —

• kül lendők. Mutatványszámot a kiadóhivatal 
I egy hétig ingyen és bérmentve küld.]

— „A1 É tt ffjségomu-nak) Benedek Elek 
és Fosa Lajos e kitűnő gyermeklapjának 
első évfolyama fekszik 'előttünk s örömmel 
konstatáljuk, hogy a várakozásnak, mit a 
laphoz megindulásakor főztünk, teljes mér

cékben megfelelt A szerkesztők, kik nálunk
leghivatottabb művelői a kiválóan nemzeti 
irányú gyermekirodalomnak, a legjelesebb 
írókat igyekeztek munkatársakul megnyerni 
s megelégedései látjuk, hogy a magyar 
írók tudnak írni, nagyon szépen írni a 
gyermekekeknek is, csak legyen aki őket 
buzdítsa. Az egész évfolyamban nem talál
kozunk egyetlen egy fordított dolgozattal 
sem, amire nem is volt szükség, oly nagy 
Írói gárda csoportosult „Az Én Újságom* 
k őré. Csak néhányat említünk a díszes név
sorból : Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Jakab 
Ö'dön, Marg tay Dezső, Rákosi Viktor, Rud
ii yánszky Gyula, Radó Vilmos stb. stb. A 
szerkesztőség különös gondot fordít a kó 
pék magyarosítására is s több jeles művé
szünk eredeti rajzával találkozunk. Valóban 
ar. évforduló alkalmából melegen ajánlhatjuk 
s szülők és tanitók figyelmébe e kitűnően 
szerkesztett lapot, moly valóságos nemzeti 
missiót teljesít 8 emellett paedagógiai szem • 
pontból is kifogástalan. Nemcsak a legjobb, 
de a legolcsóbb gysrmeklap is „Az Én 
Újságom*, lévén előfizetési ára negyedévre 
1 írt, félévre 2 írt, egész évre 4 írt. Az 
előfizetési pénz , Az Én Újságom*4 kiadó
hivatalába (8inger és Wolfner ezég, And- 
rássy-ut 10.) küldendő.

FELELŐS SZERKESZTŐ
M A R Q I T A I  J O Z H E F ,  

l Fömunkatárs ZRÍNYI KÁROLY.
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w* F ród p ló iM  ó ó m Jói ‘f
Ara m /o I t t * ....................é  fr%
Xa pol I t t a .................... 9 f r t
X* éet>Tt / # ! # . . . ,  1 JH

Pójedini broji koCiója 10 k*.

Obanan# s# polóf yofoibó i fel
radmnija.

na horvatskom i maglarskom jezlku izlazeói druitveni znanstveni i povuöljlvi üst za púk.
la la a l iv a k i tijed en Jedenkrat i t o : vu  svak u  nedelju, , „

ShM enigkumik: 9M idjimurskogapodpomagaju/ega Knovniihoga dru itva „ iakoveíke )parkasseu, „ Medjittiurske sparkasseu, w Dolnjo-Medjimurskt iparkm i f
i „Podpotnagajuiega druitvau n Gornjo-Medjimurskoga kultumoga dndtvau.

Poziv na predplatu !
Doneinji broj nalih novin je prvi vu 

novim teCaju 0 poltuvanjem i pouade* 
noatjum proaimo nafle vrédne Citatelje i 
priatelje, naj nas i vu novim (V ili) te- 
Caju naéih novin podupirati dostoju !

Dober cilj nafiih novin dobro poznaju 
nali poát. Citate’ji, aato s predbrojenjem 
na$ih programmov neCemo kratiti vréma 
pofit, éitateljem. Budemo slobodni vezda 
samo ponoviti obecanje nafle, da l>u 
demo se trsili eve ciniti, da budu nali 
pofltuvani Citatelji i v. édni predplatuiki s 
nemi i e „Medjimurjem* zadovoljni.

Od veti ja bude nam bolje po ruki 
iilo naie nakanenje dostiCi. ar budu nam 
vu növöm letu nafii pofit glavni eurad 
ciki gosp. Glad Fersncz i go?>p. Zrínyi 
Károly na pomod. Oui budu pod voditelj - 
alvóm urednika natib novin, takaj se tr 
Bili, da novine „Medjimurja* Óim bolíe 
p ottaneju i óim bolje budu mogle doatiCi 
svo] lépi cil].

Novino óMedjimurje* badu i nadalje 
po horvatfkim i mag arskim jetiku izlazile, 
ali od veada uredno vu vtadatnjoj vekén) 
forrni. Nafi iidatelj bude se trtil da bude 
prem horvataki dal nalib novin óim bolje 
i lepte itampal. da vu tam poslu nigdo 
ae nebuda mogel tutiti.

S urednikoaa se raoői spominati svaki 
dán ob 11 — 12 vur pred poldan vu kr. 
preparandiji. Na njegovo ima proaimo 
(lanka prlposlali. — ladateljstvo ja vu 
knjiéari Fi ipa Fiacbela (naproti varaikib 
hiftah). K njamu prodmo poalati pred* 
plate i oglaie

Stare saoitatka jako proaimo iinr 
pradi poalati a letofinje pradplaU o 
növi t i !

Predplata »Med imurja' oatan* 
nadalje :

Na oélo leto . . . .  4 fit
Na pol leta . . . .  2 n
Na fartalj leta . . . .  1 n

Gda se gdo zmrzne.

Pred nakolikimi dnevi kak se cuj.\ 
naili eu jednoga Coveka zmrljenog*, koj 
je ia goric iSel dimo, b r^as natrufi- 
dobrom kapljicom. Takvomu nesrt wu 
bi ee vnogokrat pomoglo ; ali redko ko 
zna kak? Pokabdob pák ja ravno *aada 
takvo vréme, gde ae kaj takvoga 1.> . » 

pripetiti more, dajemo ovoga ma 
izprobanoga navuka na’im pofitu < m 
fitateljnm „Medjimurja*.

a. Kak ae zmrzne?

Covek se najleüe smr*ne, gda se je 
vtrudil dug m bodom jli kada je dugó 
giadnval ili jako vnogo pil jakoga vina, 
ili pák i  ganice. Takvomu odnemogue
jakost, krv nemre obtekati po tölu, kak 
treba, nazadnje zevsema odnemogne, sen 
ga preoblada i — smrzne se Covék se 
ne samo onda smrzne, gda je íjuta zima, 
nego veékrat i na slaboj z’mi Kada se 
gdo vtrudi, tér sedne, da si oJpoöine, a 
pri tóm za8pi. more se smrZnuti, ako mu 
oáter veter hitro vkrej jemlje fiivotnu 
toplotu.

Ako je anda jaka zima, a vi morate 
kam iti peáice, potrebno je, da su vám 
uoge toplo obleóene. Ponewite sobom malo 
vina ili jaké íganice i koji zalogaj kruha 
ili kaj drugo, da morele ne’*aj zaloliti. 
kada ogladnite Najte predugo neprekidno 
iti. Ako ste se zmuői i, vtrudili, ogladnu i, 
ili onemogli, najte se za boga sesti, kaj 
bi si poCivali, ar je to vrlo pogibeljno,

I r.ego se zaklonile kam pod krov, ali pod 
nikakov naőin ne vu toplu hitu, ar vám 
se obladneli dili té a moreju vu^gati Ako 
pák prevalite sreéno pút, ali su vám ruke 
i noge okrepene, da ib komaj gibati mo
réié, ribajte ih jako nsjprije snégom, pák 
istom onda idite vu toplu hitu k-.da vám 
koia nije viőe jako Crlena, a rukami i 
nogami morete dobro gib i t i ; nego niti 
onda nejdite blizu peór.

Ako se voiite na koliii, pák vám se 
noge i ruke smrzavaju, ziiite gdagda iz 
kclah, tér koaicajle nekoje viéme poleg 
kolab, da vám krv Éivlje pote e télom 
tér da se zegrejete

Ako se je őovek zmrzeb onda komaj 
!óu;ete. da mu erce kuca (tu; e) ; tilu (bilo) 

nv ruki ne őete oi'utiti, a dibaiije p:e- 
mI 1 je zevsema Vse se tekucine vu télu 
ímrasvaju, noge i ruke su krepene 
u  -tne modre, a ostalo télo blédo je i 
iudno. Ta skréenost (okrepenost) more

ti nekoliko vur, paóe i po dva dana. 
Z*t< treba zmrlnjenomu tak dugó poma 
g ti da oáivi, dók god se na njem ne- 
p kaáu zaufani znaki znamenja smrti.

b Kak je anda potrebno oíiveti zmrt- 
njenoga ?

Smfinjer.oga éoveka ne mete naglo 
«. opiti. Ako mu se tólo zevsema oledilo i 

vritnulo onda treb:i dobro paziM, kad 
; prenaáate, jer zmrínjeni déli téla mo- 

t se lebko prelomiti, kak steklo (gla^. 
i 1‘ítne^ite ga vu hladnu, a ne vu toplu 
biiiu, gde‘ ga ne propuba (cugluftn), ráz-; 

iporite mu pazljivo "opravu vse do gole 
ko-a, pák mu ju sleöite. Ako je dosta 

(Su* ga pri ruki, naóinite mu lég o od snéga,
| na rpajle na njega za jeden pedenj sn ga 
(na vusti i no* ne, da more dibati) t«k, 
da lázi zevsema zasipani vu snégu. Vu

lom snigu naj lefii tak dugó, dók se ne 
poCme preteaati, topiti, dók mu ruke i 
noge ne omekáaju. Ako se snég poóme 
prvlje topiti, nego kaj se zmrnjenomu őo- 
véku kotrigi otopljeju, onda treba na 
otopljena mesta drugi sn^g nametati, — 
Ako je ne snega pri ruki, a vi poto2ite 
ne reénika vu hladnu vodu ili ga zavite 
vu ponjave (plabte] kője ste pi vo na- 
moőili vu hladnu vodu ili mu oblagajte 
na pojedina mesta (éla hladne obloge.

Ako se je po télu prijela tenka kora 
ed leda. znamenje je, da se nesreőnik 
poőel topiti i mekfiati Kada sa anda noge 
i ruko popustile, tér su tak mebke, da je 
privijati more-, onda je JvrGme, da se ne- 
sreénik pranese vu hladnu postelju i da se 
■avine vu hladne vunaue rubca

Kak ga prane«eta vu liitu, dralite 
ga da difié, ribajte ga anégom, ledom ili 

; bladnimi, mokrimi kr,ami (capami) i po 
Ikropite ga koj pat izmenice • mlténom 
pák makar i vrelom vodom po ^.eludcu 
i po brbtu. Ako se pojavi vu njem fiivot, 
onda mu dajte da pridihava oeta, da jofi 
bolje do de k sebi, dajte mu mladni kliftir, 
operite ma ruke i noge mladnom vodom 
i ribajte ga po télu najprvlje toplimi kr- 
pami, oaulite ga i preneaite vu aegrelu 
(toplu) postelju, ali vu bladno) biti. Ako 
ae naar dniku télo pretegnulo i popus'ilo, 
a éivöt ae vu njem jól no javlja, onda 
ga je potrebno neprestance riboti a kefom, 
topiti, dragiti ga da bljuja ; satim drllte 
mu nek i jakogi ped nos (etira Hóim a 
nőve kapljice, ribtnoga hrana zr^emoga 
luka). Ako jofi ni onda nebi dibal. kak 
more biti, a vi prebudito d hanje na 
njem, kak je gore reCeno

Gda te ie betetaik malo opor^vil, 
tar more gutati, dajte mu nekaj malo 
tóba, mljeka ili topíe juhe, za'o ite ga 
▼inom ili vinfikom juhom, da ae bolje 
okrópi. Pazite i na to, kak bude onda 
dibal Ako mu lica poCrreni ili pomodri, 
ako opet atane dihanje, treba ga opet ge- 
nuti na to, a more mu se tu tóm llu ^ ju  
i krv puatiti Gdtgda i betelnika i bob 
po fiié délib téla. Za te boli nejbolli eu 
hladni oblogi. Ako ae ialrfe iz tóga po- 
dufte te2ko boluvanje, onda je potrebno 
vaik«k pozvati vu pomod doktora.

Ako *e gdo zmrzne, nigdar nepit- 
pust te, da nebi poavali vu poroö 
doktora.

Ovo vse na kralkom.

Pitanje : Kaj imamo Ciniti, da se gdo 
amrzne ?

Oilgov(»r : Odnesite ga vu hladuu 
biiu, pod nikakov nad n vu top’u hilu 
ili ga ileéite ond , gde se je' imrsel, ali 
p«zjiro# da ie nebi imrlnjeni déli téla 
prelomili, — potrebno ga jeribati anégom



ili bladnirui mokrimi kipami, — ]\\ Ka.
trpajtt ga tu  «Déf, -  ako «e mu telő 
•topi, ntute ga tu hltdnu hi*u, vu hladnu 
pOitaiju, — na pedmt li dihati, onda abu- 
dita dihanjt, — javi li •« tiv0t, traba ga 
ja nttimti, 'ribati, draiite ga da bljuje, 
— pod noa naka) oitroga, — onda topla 
juha, taha, Tina itd — po(ediua zmrt« 
njana kolrige téla natirujte enegr.m ill 
mokrom kiadnom k»pom.

Zahvalnist.

Zala-Ujvarska Iko’a (Pribisalávecz) 
kak tu  prollom letu, tak i tu ovom 
1890—91. ^kolskom latu ja lépu podporu 
dobila. Najma javiti ielimo ovo dobro- 
ématfo, koju au Velidaitni Gospodia 
Ángyán Aurél, dakovadki gvardian, kak 
aalaujtáraké Ikole prediednik iaktzali, da 
au vu iatoj ob (ni siromaáku őkolaku decn 
▼ ilevrati ikdakimi. knigami nadarili. Ná
d i ja  opetnu (nadeljMku) <kolu, kak va 
prollom leto au vpelalf, rorunaok vu ime 
nitoj Ikoli oaigorali au étim, da su g. ka- 
taketu ea ovaj posel nagradu dali

Za • irvanrcdno skrbljivoat imenute 
•ko’e, tak i aa ovde niznadena dobro- 
Cinatva, koja au i penez prek 80 frle po- 
trebuvala ; s ovim putem áelimo Véli-. 
őastnomuiGoapodinu ákolakomu predsed- 
niku vu ime nadarenib, kak i vu nafte 
ime poniznoiahvalnoat izkaaati.

Upfav tak bvale vrcdna je i ona 
skrbljivost, koju imenute obéine Poltu* 
vano Poglavarstvo itkaluje, da vad od 
prolloga Akolskoga leth redovito poSilje 
priliku po g kataketu, za radi vudenje 
kriéanskoga uavuka

Zala-Ujvár, 1891. januara 1-ga.
Vreazk Gjuro Lenjak Gjuro

uavuőitelj. Ikolski skrbnik.

K A J  J E  N O V O G A ?
Atentat I samoubojstvo vu ípitalu.

18-g* ovoga moseca decembia doiel je 
jeden eleganten ralrdi éovek vu Brukn na 
Muri vu ipital i pital je za jednu opaticu, 
koja je vu Ipitalu dvorila. Voditeljica (obe | 
rica) ovoga öpitala rakla je ovomu mladomu 
dovéku, da je opatiea, ia koju on pita, be
telni. Kik je ta opatiea to povedala. na- 
peril je táj raladlc revolvera na nju i hotel 
je streljlti, nego na íredu zatajil je revolver 
í to tóm togá pobegla je opatiea. Za ő»s 
£*i dőli su se tri susi, i naáli su tóga mit- i 
doga őoveka vu krvi mrtvoga leteti. Pri 
n em naáli iu pisma iz kojili so je zeznalo, 
da je bil vu tu opaticu jako zaljub'Jcn, a 
ona pák nije hotela k’ölti a oltaviti, i zato 
ju je nakanil streljiti a onda pák aana sebe. 
Táj isti je iz Trsta i zove se Kvij a b 1 
je gradjevni palér.

Krvavi din jednoga finánca.

Iz Potuna p áeju : Finánc uberauf^eger 
[ovarik, koj je zbog smelane paraeti od 
lulbe odpuáéeu, poiradil sa je vu krdmi 
□ meitu Bösing, tr  nije hotel svoj dug 
lat:ti. i sbog tóga bil je iz hite vun u- 
fibani. Na to je táj finánc vu irdito.ti liel 
imo, vzel |e itblju i povrnul se je nazad 
u oStariju. V* svojoj zmeámoj paioeti, vpt- 
íl je ondl i> nahadjajuéega osobito uge- 
noga. pre'timanoga i b)gatoga zemeljskoga

gospon Sindtnera vu prsa tak, da je od- 
mab vumrl, S velikom műkőm i trudom au 
komej tóga rabijatuoga finánca ivezali i 
sndu predali.

Zanimiva pravda,

Fri kraljevsitom sudbenom stolu vu 
Ktpoflraru pripravijaju se jako k jedn *j 
zuain nitoj pravdi. Ndcaj meuje kak 150 
obtuíeuikov bude nazodnij iz med ovih je 
vnogo notariuáov, uCiteljov i ob inak.h bi- 
rovov iz varmegjijah á>mogy i Baranya, 
koji su obtu eni ziradi velike k n d e  konjov. 
Za prepisa öve osudi potrebno je ledem 
jez r arkuáov papira.

Ttlian tka  zima

Telegram iz Rima javlj i : 2eljezniéka 
linija Rom-Sulraona je dieto suegom zapa- 
djena. Pii Abeczauo leti suég pet metrov 
vi^oko. 14 te^ukov je bio zabívljeio soega 
odmetanjem i va tóm poüu b li su od te* 
ljezn ékogt sntiuoga pluga vlovljeni, tri je 
plug cisto idrobil — ziurrcviril a ostale 
je ranil. — Takij i vu Napolja je vclik 
sneg opal.

Kak se tivi vu Ba£u.

Vu BeCkom orsadíom epraviidu za- 
prosil je obligat dr. Roser da se vurcdi, 
oraaőki zdrravaiveni ured. Tim povoáom 
dokas 1 je obligat Neuber, da je lant vumrlo 
122 jezere ljudib od zaraznih betegov. Vu 
Bcöu ima viáe od sedem jeaer pod zem- 
strtuov (kvarti ov], gde i deca itanuju tér 
spavaju na z^lenju, kője se drugi dán pr - 
daje na píjccu, tér se bvali kak osobt) 
prbko. Vu mljcko midi •« kojekaj. kője 
ouda zrokujo pluéne bet°ge ; puter se dela 
od lója I margarina i to tak, da se teludec 
Covcku ubraóa. Isto tak dela se foiiino vino 
i őokohda a i kava, pák skorom i v»aka 
hrana. — Onda je i ne (Judo, da je zdrav- 
itven# stanje tak b>io.

Kolera.

íz Gvatemale vu centralnoj Ameriki 
javljaju, da ondi hara silna kolera. Prek 
12 jezer perion vej je zbetetdo, a vu va 
raiu G.atemali vumrlo je vu sedem tjedui 
1200 peráon.

Tifus

Vu devojatkoj preparandiji vu Szabadki 
po;avila s* je tifozoa epidemija, od koji 
je oboljclo vile devojkab preparandicab, i 
jedna od njib, imenom Rsifaj je i vunrlr. 
Zaradi tóga je i obustivljeuo podvuéaranje.

Obiina vadasija.

Vu í̂ umi Kígyós (grofa Fridrika Wenk 
beima) bila je v&dasija od 13 ga do 20-ga 
dccembra. BoRe i veselele vadasije nemre 
si niti jeden prijatelj lova bolje teljeti kak 
je ovdi bila. 15 najrare jigarov st e'ili su 
vu lest dnavi 12 jezer dívjaCine i to : 15 
srnah, 8760 zajcov, 3097 f»zanov, 127 
tríkab, dva jetreba i 1 divju inaőku. Báron 

Trautenberg je sím strelil 468 zajcov.

Strahovita situacíja-

26 ga decembra ob testi vuri vu jutro 
ipaaí 1 je jeden matróz po 1 budapeltanskim 
lanCenim mostoui jednu ledenu krpu vu sre- 
dini Duuaja i na toj krpi leda nekakru 
Crnu stvar. Kak je to malo bolje pregleda- 
?al, i akcprtm je bilo jól kmica, opazil |e. 
da je na toj krpi leda őovek, kojemu iu

noge vu vodu vitele. Na zahtev matrózt
Üli su taki dva brodari vu duoo ta tem 
krpom leda, i kak su blite dobrodili, opazili 
sa jednoga öoveka letcóega na ledu. 8 ve- 
likom műkőm poloiili su ga vu Cuo i areéno 
na breg dobrodili. Gda je ved va ipitalu k 
sebi dotel, oóituval je, da se zove Ivau 
Viali i da ai je hotel tivljeuje vzotl is 
zdvojnoiti. Skoéil je ru Dunaj i to na led, 
bil bi i za pomoö kriőal, nego vu tóm tóga 
je omeglel i tak odplaval.

Strika.

Stiike ieljezniCkib sluibe:iikov vu ju t-  
nőj Őkotskoj su tak dalko doile, da je 
vô Dja lsstcugov skorom fialó prestala.

Utorailja.

Opet je vu Badapadtu dotel red na 
utóra e. Obtuieua je najmre jedua g ipa, 
koja je zntla poiudjivati peneze na jazero 
i jezero dve sto foiinti intareia. Posudila 
je na primer 15 forint), a dala si je vekalina 
napiiAti ua 40 forinti. zvun tóga njoj je 
duinik od ovib penes na mesec iutereta 
p l * t i  1 fit 30 kr. — Kraljefski oriaőki 
fitkuá je proti njoj tuibu podigel, zaradi 
tak vdikoga intereSa. — SreCen uai glavni 
varas Budapeát, gde takve krvoloéne pijavke 
tiki 2'vo primeju i kaátiguju. — Pii nas 
vu aelu, akoprem tak velikoga iutereta utó
ra'i nebereju ali ga itak skorom dostigavaju. 
Akoprem je vu obligatoriji napisino 8 fór. 
iuteragi, piaca duinik ipák 14 fór. interes, 
zván tóga dva dervenjke kurure, jeden ili 
dva iloga zemlja pad krumpir, — nadalje 
rád tikov u^ortfl je piceke i drugo kaj 
kaj ; a poleg tóga je jól tak íreden da niti 
porc ju neplad'. — To iu goipoda ot>r»ti 
ua selu ipák iracncö' kak vu Budapesti.

Oroslan na ieljtzn ic*.

Na Atacionu Halebauk vu Eugliamkom 
orugu dogodila se je skoro Telika neareda. 
Kak su ljudi Cekali na eug, pokazal se je 
ua jedenput jeden veliki oroslan va gaa\ku, 
ljudi od straha i zdvojnoiti pobegli iu kam 
je koj inogel, Inspektor od itaciona, dal ja 
na sradu pozapreti vsa irata od ttaciona i 
po dva jagare, koji au inda ru oroilaaa 
strelili i ranil ga, a zitim taki i jednim 
bamrom zatukli. Ov oroslan vutel je ia ker- 
letke kemedia^a, koj dívje zveri vozi po 
svetu na kizanje.

i
Kaj je iznaJtl jeden magjarski doktor ?

Doktor Ladiilav Fráter, kotariki doktor 
! vu E rm bályfalva — kak odonud pileju, — 
ftvojim dugiin iztruiivanjem i probanjem iz- 
uad *1 je nai'io, s kojim je módi iz tela do- 
veejega kugle, Spriha i druge 8tvari kője 
te atreljanjem vu mesu aascöeju — prex 
boh vau vzeti ; i to s nekakvitn elektro- 
magnetidifin aparatom (raaáinom). — Ovo 
ujegovo izuaáastje je osobito prikladno vu 
táborikon) vremenu, ar s ovim md'nom bi 
se oranjeuim bitro moglo pomoci k fdravju, 
i uebi barem tuliko muke potnaftali s ope- 
riranjem (rezanjem ranah). Naskoro bude 
ovaj iznasatolj budapeátanskomu medicioakomu 
udenomu druttvu na kliniki ovo svoje ii* 
naSastje pokatuul i tolundil

Netreda na ioUtznicl.

Na boliCnu nőd, na átrekl med Apc» 
Santo i Paito silel i« je ^nelcug na magjar- 
skoj drtavnoj Zeljeznici ia jednim bivolom, 
koj je botéi mal'nu prebit'ti. Vlovljan od



3.máéin« bil je on dia sdrobljen i mrtev. 
Drugá neareda uiae je pripetila, ztqd kéj 
iq ae putniki od tóga vndarca malo preitra* 
dili. Cog je zi fertalj vure dalje oiputova.

Strah na poáti.

Íz Lemberga telegrafirali au: Va ov- 
deánjoj glavnoj podti preterpeli au poátarski 
sluÉb eniki puno straha. Penezni í.aklec aa 
ato jezer forinti, kojega au poalali 2eljez- 
nicom, je aa Itreki Sambor-Strij najedenkrat 
zniknul. Stopram aa veóer ae je seaoalo, da 
je na Itacionu Dublány predani i nedotek- 
ojeni se nalel.

Zene vu Hercegoviit.

Va kakvom po)o£aju ea lene va ller* 
cegoyini, ilaii nam aledede *a ravniDjc:

Kak iiviá ti a tvojom avekrvom ? p • 
tala je mati avoju zamufaa kiér. — Jako 
dobro ; Bog ju polivi od oedelje do pon- 
deljka.

Jeli imate vi telegrafa? zapital je 
Dalmatinec. — Nejmamo, a Cemu su pák 
fene, im one moréja depeie uoiiti, od 
govorila je.

Jeli hódéi, da ja va vodu skoéim ? 
pital je arditi Heroegovec avoju teán. — 
Va mórja je jako ehko, va hladnom po 
toka je jako vugodno ; preberi ai dragi moj 
mu2 kaj li bnde bolje godilo, odgovorila 
ma je iena,

Dedek, kak vi [preStimavate) devojke ? 
— Od 14-ga do 16-ga ljets *a Sultana, od 
16 ga do 18-ga Ijeta za geuerala, od 18-ga 
do 20 ga ljeta za koga god, samo ako je 
mai.

K&kvoga bi rajéi za muia vzela 
jedooga ataroga bogatoga, ali pák jednoga 
airomalkoga mladoga ? — Draga mamica, 
ja bi najrajii obedva vzela zato, da me t» 
nebi morala tál ti.

Zakaj ae deca Zeniju, (iámat ida) ? — 
Oieni aiaa, ako hcdeA k dér daj *amu£ ako 
moiei ; ar jednu 2enu je lete dobi ti kak 
jedna zdrap&aa kapa.

Vu Mura-Si.-Martonu eu v petek tu 
no i Rosenberg zvanoga fltacunara poro 
bili i vmorili do vezda jói nepoznati 
tolvajig

$ e k a j  z a  k r a t e k  c a s .

1.

Cudnoviti teltament.

Jeden atarec napravil je va svojem 
betega U«Ua menta, i zmed oatalim, aapliil 
je na aadnje ovo:

„Moju pák kravo ridjana, koja mi je 
pred dvemt Ijedni igioala, tu onnm sluőaju, 
ako ae najde, — oatavljam mrjemu ainu 
Pisti, ako ae pák nebi oatla, onda ostav- 
)jam aatemn klofltra.

2.

Otec : Miikec gde ai ?
M iikec: Ja aam gori na jabuki.
Otee : No bodi dőli.
8in Miikec : Zakaj ?
Otec : Cujei kaj jako grmi ?
Miikec : lm ja morém i na j&buki

Inti.

Uditelj : Kaj je pák tam -ned várni ? 
Zakaj neaedíte rnirno, pák kaj delate a tora 
kartom (mapom) ?

Dijak Fric : Ved pol vure od Griaca 
lati jedna v i l !

4

Vu itacuou. — Doául je mai vu sta- 
cbd i nalel je meato itacuoara njegvoga ai* 
neka. Mai je taki zapital tóga : Gde su ti 
japa ? Vu pivolci, rekel je dedec. — Pák 
kaj delaju tvoj japa vu pivnici ? — Otiőli 
aa ataru Iganlcu delat.

5.

Jeden loitar se je razsrdil nad svojim 
inaiom, zgtabil je Cilmo, pák je hotel hititi 
za inaiom, ali je ravuo dojdudu tovaruiicu 
svojt vu glavu tréfli i rekel: „In je i tak 
prav !*

6.
Plebauul : Jeli je to utiua, da vi 

svoji ieni Óit nu gda god vu glavu h tite, 
a vi pák svojpga műi* s metlom kleplete t

Műt : 0  ue gospou plebanuő, uegda 
uegda je i naopak !

7.

Kukarica : Cudno je to ! ov staeunar 
oije mi mkakov tringelt za mlado Ijeto dal, 
akoprem imo mn 200 forinti dn.’nf.

8;
Aaekutacija.

▲gént: Ako ai vi pii uaiein druitvu 
daate iivljenje aiekurirati, mi vám iplatlm* 
aaakaraeiju i onda, ako vaa i obeiiju,

2.

Goapou : Cojete vi auseda, zakaj au 
vafta déca tak ftaleitaa i turobna ?

MalaCa : Proaim ponizno dragoga g<> 
apoua, ja )im aama to neznam, — im mi 
oalu dlca navek zbohavamo, pák je oiti i 
bojom oamremo v dobru volja spraviti.

16.

Prolnja jednoga vaudra*c*.

Prolim ponizuo nekaj vu íme bolje, ja 
•am alromaiki putujuói luajdariki delid.

Kad je ved dobi! krajcáré, oditel je : 
ali za fertalj vure opet ae je povrnul k ovoj 
iitoj hifi ; — i zaproail je opet.

Prolim pouizuo nekaj vu ime bolje 
ja iára airomaéki — putujuéi — tkalerk- 
delié.

Kngft vraga ne, im ata ve prel ferta’j 
vure ravuo tu bili, pák ite rekl , da ate 
inajdaraki detid 1

HJt, proaim ponizuo dragoga goepona, 
zuaju, zloieata au vremeua, a dovek z j ’- 
dne meltrije jim nemre iiveti.

11 .

Vilika razlika.

Ljepo je p;odekuval i navudal vlugki 
pop vu cirkvi avojira farnikom od atrpliv- 
aoiti i od érditosti, — i za p^ldu njiin je 
uapivo poatavil atrpljivnoga patriarku Jóba, 
kak je on vu svojoj vei koj uesndi i ue* 
volji bil jako rnireu, krotek i strpljiven.

Dojdudi dimo iz cirkve, sel ai je tiki 
k stolu i pripravil ae je za obeJ, poslal je 
po vino vu plvnicu, i to po onga dobroga 
fii undrajiigeia jeduu Haftu. — Ali za dia 
doila mu je njegova lene pofodat atraho*

vita ceereéu ; najmre. obroó je ne lagvn 
podll, i vae vino de je zcnrelo.

Uj vreg mu v peeji materi — za?ik- 
nul je ve zdvojeoiti.

No, no! — betrivele ge je tena, — 
kak se morei tak arditi i kriíati, jtli ai ne 
malo prvlje vu cirkvi aam naprvo douesel 
za peldu Jóba pátriárka, kvk je ou vae 
meredő atrpljivuo podualal ?

A vr&g mu v materi —■ rekel Je pop. 
— im je n|ti pri njem, niti v célim njeg- 
vim pokolenju ni b lo iirnudrajaigere viua 
tak dobrogA kak je ovo moje, kője mi je ve 
zeurelo !

12.
Otec : No vidil einek moj mali, tak 

vesie ei ti debro dlte, kaj ti ee ue 
pl’d«l.

Deéec : A borme >e bum ja jól piakai, 
aamo nej ai ve malo podmein !

12
Otec : Or lopov je ved 14 danov pod- 

jedno pri mtui na obeJe poivani, i navek 
v tek obedaje, — kajti sam ai miiül, de 
bude moju kéer ieuil, pék ve mi je itoprem 
rekel, de je véé eleujen !

14.
NeHtipjivi kelner pitéi je jedaoge go- 

spone ved tretji krat, akim bt ge mogel 
podvoriti. -  Ne nedűje je ip k goepou tu- 
loboo odgovoril: Ah doneaite mi kéj god, 
maker i airom glbenicu.



hajtást szenvedő elleni 62 frt tök követelés 
és jár. iránti végrehajtási ügyében a nagy- 
kanizsai kir. törvényszék a Csáktornyái 'kir. 
jbiióaág területéu lévő a gárdinoveczi 41 tk.
810 hrsz. 8. égési ingatlan 416 frt becs 
értékben az árverést ezennel mtgáll apitott 
kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fennebb 
megielölt ingatlanok az 1891 évi januar hó 
27*ón d 0- 10 órakor a gardinovecii

699/1890. szám.

Árverési hirdetmény.

Alulírott kiküldött végrehajtó az 1881. évi 
LX. t. ez. 102. §. értelmében ez nnel közhírré 
teszi, hogy a perlaki kir. járásbíróság 3628(89 
száma végzése által Noufeld Adolf alsó-domborui 
lakos javára Gorlcsáuecz Flórián alsó-krályov.czi 
lakos ellen 239 frt tőke, ennek 1888. évi Május 
hó 12 ik napjától számítandó 6 •„ kamatai és eddig 
összesen 50 f t perköltség követelés erejéig elren
delt kielégítési végrehajtás alkalmával biróilag le
foglalt és 464 írtra becsült lovak, széké”, széna, 
kukoricza, tégla, kukorjczi kasok, sertés-ól, sertéaek 
trágya és egyóbb tárgyakból álló ingóságok nyilvá
nos árverés otjáu ehdatnak.

Mely árverésnek a 4903. sz. kiküldést rendelő 
végzés folytán a helyflz nín, vagyis Alsó-Kraljeve- 
czen leendő eszközlésére 1890. évi január hó 7 ik 
napjának délutáni 2 órája kitüzetik s ahhoz a venni 
siándékozék ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg; hogy az érintett ingóságok ezen árverésen, 
az 1881- évi LX t. ez. 107. §-a értelmében a 
legtöbbet ígérőnek beesáron alul is eladatni foguak*

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1831. 
évi LX. t. ez, 108 § bán megá’hpitott feltételek 
szerint lesz kifizetendő. *

Kelt Peilkkon, 1890 évi deczember hó 26

D*PÍ4n' SOHÁR KÁLMÁN,
764 1 — 1 kir. bir. végrehajtó.

község házánál megtartandó nyilvános ár
verésen a megállapított kikiáltási áron alól 
is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartósnak b z  
ingatlan húsárának 10 százalékát készpénz
ben vagy az 1881, LX. t.cz. 42. § ábau 
jelzett árfolyammal számitott és az 1881. 
évi november hó 1-éu 3333. sz. a., kelt 
igazságügyminiszteri rendelet 8 g-ában ki

____ Gyors |  biztos segitség gyomoritaiol s azok kiveikezményei ellen,.____
Az egészség fentartására, az életnedvek s mnek folytán a vérnek tisz tításira  és tiszta álla

potban való fentartására és a jó emésztés elősegítésére a legjobb s leghathatósabb szer a már is 
mindenütt ismeretes és kedvelt

életbalzsam  Dr. R O S A-tól.
Ezen élethalzsam a legjobb s leggyúgyhatásusb gyógyfuvekbol a leggondosabban van készítve s 

különösen minden emésztési bajok, gyomorgórcs, étvágvhiány, savanyns felbttfógés, vértolulás, aranyeres 
bajok stb. stb. ellen teljesen hathatósnak bizonyul Ily, kitűnő hatásai következtében ezen életbal/.sam eg.v 
bebizonyult, megbízható háziszerévé lett a népnek. Ara eg y  n a g y  ü v e g g e l 1 frt, k is  ü v eg g e l 
50 kr E lism erő iratok  ezrei bárkinek b etek in tés v é g e tt  rend elkezésre á llnak

Ó v Á s I  N,imis*bisok elkerülése végett, mindenkiül figyelmeztetek, hogy.az egyedül 
W c t p . általam az eredeti utasítás szerint készített , Dr. ROS A -féle é le tb a l
zsam 11 minden űvegtiskéje kék burokba van csomagolva, melynek hosszoldalain 
„Dr. ROSA életb a lzsam a a fek ete sashoz" cz im zett g y ó g y s z e r 
árból. FR A G N ER  B P raga  205 III. ' német cseh, magyar és franczia 

nyelven olvasható széles felein pedig az idn nyomott védjrgy látható.
Dr ROSA életb a lzsam a va lód ian  k aph ató  csak  a k észítő

íg s  lE1 ZE5 <3- 2ST E  IE2 IE3.
Védjegy főraktárában, g y ó g y szertá r  a fek ete sashex' P rágában  205 III.

és B U D A PE ST E N  Török J ó zse f  ur gyógyszer észnél, Rirály-ntcza 12 sz Budai Em il ur 
városi gyógyszertárában a Városház-téren
Az o w z trá k  m a g y a r  m o n a r c h i a  m iu d e u  n a g y o b b  g jó ^ y » z e r t á r á l * a u  r a n  r a k t á r  

e z e n  é le t b a l / . s a m b o l
Ugyanott kapható-

„ p r á g a i  á l t a l á n o s  h á z i  k e n ő c s "
több ezer hálanyilatkozaítal elismert b izto s  g y ó g y szer  mindenfele gyuladások, sebek és genyedé- 
sek ellen. Ezen kenőcs biztos eredménynyel használható a női emlő gyátadásánál, a tej ti-spedésénél 
s az emlő megkeményedésénél szüléskor, kérvénynél, vérdaganatoknál, genyes fakadótoknál, pokol
varnál, kórömgyöknél, az ngynevezett koromféregnél elkeményedéseknél, telputfadúsokuál, m irigyda
ganatoknál, zsirdaganatoknál, érzéketlen tagoknál stb Minden gyuladást. daganatot, elkeményedéat, 
télpuffadást a legrövidebb idő Alatt eltávolít; s ahol már geuyedés mutatkozik, ott a daganatot leg
rövidebb idő alatt fájdalom nélkül felszívja, kiéreti és kigyógyitjv

P E *  K apható 25 és 35 k rajezáros sze len czék b en
Miután a prágai általános házikenöcsöt soktzor utánozzák, miit- 
jgnkit lijnyelmeztetek, hogy ez eredeti utasítás szerint csak ná

lam lesz készítve, s csak akkor valódi, ha a sárga érezszelencze, melybe 
töltetik, vörös használati utasításokba (melyek 9 nyelven nyomvák) és kék 
kartonba, melyen az ide nyomott védjegy látható burkolva van.

H A L L Á SI BALZSAM  a legbebizonyultabb, számtalan próbatét 
által legbiztosabbnak elismert szer a nehézhallás kigyógyitására a az 
egészen elvesztett hallási tehetség visszanyerésére E g y  ü v eg  ára 1 frt

24249- 
ni 890.

Zalavármegye alispánjától.

P á l y á z a t .

Zalavármegye területén üresedésbe jóit 400 frt évi fizetéssel, 100 frt üli, 100 frt 
lakpénz - -  és 4 frt 80 kr irodaiátalánynyal javadalmazott I t ip O lC '/.S li U t l l i z t O S Í
á l l o m á s r a  p á l y á z a t  h í r d e l l e l i k .

Ennek folytán az emliletl állomásra pályázni kívánók felhivatnak, hogy a katonai 
kötelezettség teljesítését továbbá irás és nyelvismereteiket, szakképzettségükéi, eddigi fog
lalkozásukat, valamint életkorukat és testalkatuk egészséges voltát igazoló okmányokkal fel
szerelt folyamodványukat 1 É I 9 I .  é f l  j a n u á r  l l ő  S O - i t f  mennyiben szolgálatban 
vannak elöljáró hatóságuk utján, különben pedig közvetlenül — Zalavármegye főispánja 
Svastits Benő ur ő méltóságához intézve — alulírotthoz mulassák he ; megjegyeztetvén, hogy 
a kiszolgált és igazolványnyal ellátott altisztek az 1873. évi Il-ik t.-cz. értelmében lehető
leg előnyben részesiltetnek.

A végleges kinevezésnek egyik feltételéi képezi az állami ulmesterek részére elő
irt képességi vizsgának egy év alatti letétele.

Azon tárgyak iránt, melyekből ezen vizsga leteendő, a zalamegyei m. kir. allamepi-
tészeli hivatalnál tájékozás szerezhető.

Zala-Egerszeg, 1890. deczember 27-én. C  S e  r  •  A  B

alispán.
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