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A pünkösd és még valami.
ség születésnapját üljük 

melyen a gyarló tudat
lan halSs75lTelnyerték az égből az igazság 
lelkét. E napon bocsáttatott a kereszténység 
hajója az évszázadok tengerére, s mindjárt 
elindulása pillanatában olt leng fölötte az 
igazság zászlaja, mely ezt a hajót már 19-ed 
fél századon keresztül díszíti, s a világ 
végeztéig diszitendi, mert : r nec portáé 
inferi“ 1 . ..

Tehát ma kaptuk az igazság lelkét! 
Reményiem, e lap igen lisztéit olvasói nem 
fogják rosznéven venni, ha a mai napon 
én is egy kis igazságot szellőztelek. De 
arra is kérem őket, hogy ne nevessenek, 
midőn soraimon végigtekintve észreveszik, 
hogy valójában a hazugságról beszélek, 
hololt az igazságról kellene azt tennem. 
Soha sem időszerűtlen egy egy társadalmi 
bajra rámulatni; és kétségbevonhatlannak 
tartom, hogy az igazság ünnepén már csak 
azért is lehet a hazugság felelt egy kis 
diszbeszédet tartani, hogy belátva annak 
utálatos voltát, a felette tartott ének gyász- 
hymnusszá változzék, és mi az igazsághoz 
pártoljunk, daczára ellenszenves voltának. 
Mert hát tagadhatatlan, hogy úgy vagyunk 
mi is az igazsággal, mint Pilátus, ki miként 
tudjuk, megkérdezte, hogy mi a z ? . . .  de 
a felelet elől megfutott.

A „ M i n i n "  t á r n á j a
Valami a körmökről.

Az ember kezének megfekiulése nem minden 
érdek nélkül való; mert ebben látjuk az ember 
leslének leglökélyetesebb eszközéi, mint a mely a 
legelőkelőbb lulajdonságonak egész sorozatál birju 
és az emberi lángész állal kigondolt legkompli
káltabb technikai föladatokat is megoldani képes. 
Különösen a paizsalaku körmök azok. a melyek 
föltűnő módon mozdítják elő az ujjaknak készsé
gét s ügyességéi. Pedig ezen képződményt figye
lembe sem veszszük, rendesen le szoktuk azt 
nézni s Iegfóllebb boszankodunk, ha körmeink 
gyorsan nőnek, vagy a piszok gyülhelyei lesznek 
azok.

Napjainkban a legtöbb ember nem igen tö
rődik azzal, hogy körmeire valami különös gon
dot vagy figyelmet fordítson. Egészen másként 
volt ez régente, az Ó-kor legelőkelőbb kulturné- 
peinél. Körmeik ápolására az előkelő római nők 
nörabszolgáknl tartottak, kik a körmök ápolására 
olló helyett ezü*tcsiptetöt és éles tollkésf hasz
náltak s a mellett sokszor még különféle nedve
ket, gyökereket és porokat is veitek igénybe, 
hogy a körmök érdességet s kinövéseit azokkal 
elenyészlessék. A rabszo'ga ügyes keze alatt a 
köróm csak akkor vált igazán széppé, a mikor 
gondosan körülvágva s ki imitva a hús színét 
látntia magán keresztül.

A hogy a kéz vonásaiból a cliiromantikusok 
kézjóslök) az egyes emberek sorsát véük kiolvasni,

»A hazug ajkak ulálalosak az UrnáD 
(Péld. 12. 22); s mi valljuk be, hogy 
mind ennek daczára hazudunk, akár csak 
napszámba (enaők. Tekintsünk csak szét, 
ha nem is a nagyvilágban, lévén ehhez 
csekély a mi módunk — hanem csak úgy 
magunk körüli mindjárt láthatjuk és hall
hatjuk, mint őröl a hazugság malma. És 
ha tapasztaljuk, hogy az emberek, mily 
sokat, mily arczátíariul hazudnak; mint 
igyekeznek hazug dicséretekkel, csalfa ma* 
gasztalásokkal, himes beszédekkel ember
társaikat rászedni, önző érdekeikeiket elő
térbe tolni; felebarálaikat úgy erkölcsileg, 
mint anyagi tekintelben megkárosítani ; ha 
látjuk, hogy a sok hazudozás folytán mint, 
pusztul az emberiség kebléből a hit, az 
egymás iránt való biza'om és kölcsönös ■ 
tisztelet és szeretet; ha tapasztaljuk, hogyj 
a csalfa, hazug hízelgések haszontalan rom
jain, mint épül fel a gőg rut Bábele — és 
terjed a szeretetlenség futó homokja; terjed 
a csalás, a hamis eskü ; terjednek az iszo
nyú társadalmi bajok, melyek minden rendet, 
törvényt, jogot [elforgatással fenyegetnek, a 
melyeknek gyógyilásában. kiirtásában a 
leghatalmasabb kormányok is nyomorult 
törpéknek, tehetetleneknek bizonyulnak : 
úgy önkénytelenül is felszáll lelkünk szen
télyéből az égre az imaszerü sóhaj >Jőji 
el igazságnak szent lelke és te uralkodjál 
közöttünk * !

akkénl a körmökben is támpontokat hisznek ta
lálni, melyekkel tudományukhoz uj anyagit gon 
dóinak gyűjteni; mert az azokon mutatkozó 
különféle fehér, fekete, barim, vörös és sárga 
toltok, pontok és felböcskek szerintük igen alkal
masok volnának arra nézve, hogy az azokból az 
illető egyén jellemét s annak jövendő sorsat is 
kimagy alázhassuk.

A néphit nyoma, mely szerint a körmökön 
látható kicsi pontocskák h egyéb képződmények 
nem egyebek titkos jeleknél, a melyekből a jövő 
eseményekre következtethetünk, kivált az északi 
népeknél még a pogány korszakija vezethető visz- 

,Hza. Nálunk is akárhányszor hallhatunk megjegy
ezéseket s tanáé okát, hogy a körmöket csak 
bizonyos időben a körülmények között vágjuk le, 
mert külömben veszelelmet és szerencsétlenséget 
hozunk fejünkre.

Szerintük legjobb a körmöt pénteken vágni 
í le. Ez szerencsét és pénzt hoz nekünk s hozzá 
a fogfájástól is megóv.

A fehér foltok szerenciét jelentenek. Azt 
mondják, ha az ember körme virágzik, r sze
rencse sincs távol; mig ellenben a sárga, barna, 
vörös s a fekete foltok szerencsétlenséggel járnak ; 
szükséget goiido1, sőt háláit is okoznak.

Psysiolog-phycliologiai theoriák alapján az 
ujj kőimének alakjából újabb időben az embe
rek jellembeli tulajdonságait, valamint ízelleini 
tehetségét is a legpontosabban akarják megálla
pítani. Ennek értelmében a hosizukás és keskeny 
körmök pliantusiát, poe'ikus és művészi haji lmo
kat, de lomhaságot is árunak el ; a hosszú, de 
széles s a mellett lapos körmök okosságra, érett 

|itélőtehetségre s komolyságra mutatnak; a széles

Továbbá, ha úgy vizittek, összejövete
lek, találkozások alkalmával látjuk és ta
pasztaljuk a kigyószerü hízelgést, előzékeny
séget, szívélyességet, válogatott udvariassá
got, ki gondolná, hogy legtöbbnyire ez csak 
csalfa palástolása az igazi érzelmeknek ? ... 
Távozzál onnan; s alig húztad ki a lábadat, 
már a szellemes társaság te fölötted m ulat; 
és örvendezzél, ha csak feletted mulat és 
nem foszt is meg egyszersmind becsületedtől.

Hát a hosszú téli esték ? Hát ezek 
mire valók? Ilyenkor unatkozunk, az unal
mat el kell pedig Űznünk! ... s mit csiná
lunk ? e’megyünk egy kis tracscsparthiera 
és a hazugságok szappanával jól megmos
suk felebarátaink ingét.

Megszapuljuk a semmírevalót, mert 
ember merészeli lenni, a kinek hibái is 

I vannak ; és az ily hibák felett. . .  vesd el 
j magad ! . . .  vagy mi több, ezek nagyitá-ában, 
vagy pláne koholt hazugságok szinrehozá- 
sában mulatunk magunk és mulattatjuk 
hozzánk hasonló szeretetlen embertársainkat. 
Pedig jól jegyezzük meg, hogy a nemes 
kebel és a nagy jellem ilyenektől tartózko
dik, félvén a nívóról leszállani a sárba, 
nehogy önnönmagát szennyezze be.

Ezek után ismételve felsóhajthatunk: 
»Jöjj el igazságnak, irgalomnak és vigaszta
lásnak szent lelke !••• s szabadíts meg ezen 
a társadalmi életünknek gyökerét rágó 
filloxeVátóD ! Horváth I. Honor.

s hozaá rövid körmök hirlelen hiragot, pörleke- 
dési kedvet a önfejűséget jelentenek; az élénk 
piros körmök egészségről, bátorság, derü't kedély
ről. valamint nagylelkűségről — a merev s töré
keny körmök vérengzésről, gyilkossági s vereke- 
dési kedvről tanúskodnak; a meggörbítek a 
kétszínűségre és a durczássftgra vallanak ; a 
rövid, nagyon puha s vékony körmökből a test 
és észnek gyengeségére következtethetünk, mig a 
nagyon rövid s a húsig lerágott körmök az érzé
kiségnek s a butaságnak a jelei. Hogy ezen theo
riák mennyiben igazolvák, nem kutatjuk ; de úgy 
hiszszük, hogy ez se mind készpénz, itt se lesz 
szabály kivétel nélkül.

A czigányok a körmükből a következőket 
olvassák ki. A kinek körmei fehér foltoktól tarkák, 
az valamennyi asszonyért rajong ; ő maga azonban 
a minő szerelmes, ép annyira állha'atlan is. A 
boltozott körmü ember büszke. A rövid körmök 
tu'ajdonosa türelmes, tisztességes és szerencsétlen
ségében megadó. A kinek átlátszó rózsapiros kör
mei vannak, az derű t, szelíd és szeretetreméltó 
kedélyű. Szerelmesek, kiknek körmeik egyúttal 
átlátszók is, szenvedélyükben határt nem ismer
nek. A vastag körmök a nyakasságnak s gonosz 
hajlamoknak árulói. A kinek szépen kikerekitett és 
sima körmei vannak, az békeszeretö és engesx- 
telékeny természetű. A ki körmeit egyenetlenül 
nyesi, az cselekedeteiben gyors é« határozott. 
Azon embirek, kik !:Örmeik gondozására időt 
nem szentelnek, a czigány fö fogás szerint, ren
desen szomorú véget érnek.

(Vége köv.)



Megyei rendes közgyűlés.
Zalavármegye törvényhatósági bizott

sága május havi ülését Svastics Benő fő »pán 
Öméltóságának elnöklete alatt f. hó 4. é«
5. napján tartotta, a bizottsági tagok nagy
számú részvétele mellett. A gyűlésen részt- 
vettek száma a kétszázat meghaladta.

Főispán Öméltósága a megjelent bi
zottsági tagokat szívélyesen üdvözölvén, 
örömének adott kifejezést a bizottsági tagok 
ily szép számú megjelenése lelett. Majd 
részletesen felsorolta a vármegyében a 
decemberi közgyűlés óta felmerült fontosabb 
mozzanatokat.

A közhelyesléssel és éljenzéssel fogadott 
főispáni megnyitó beszéd után fölszólalt 
Szabó Imre bizottsági tag, részletesen oka- 
datolva Muraköznek a zágrábi érseki egy
házi megyétől előtolásának és a szombat 
he’yi püspöki egyházmegyéhez való csato
lásának sürgősségét.

Ezzel kapcsolatban felolvastatott Hajós 
Mihály bizottsági tagnak az állandó választ
mány által tárgyalt indítványa, a melyet 
indítványozó a közgyűlés zajos helyeslése 
között lelkes és hazafias szellemtől áthatott 
beszéd kíséretében ajánlott elfogadás végett.

Zalavármegye közönségének azon té
nye, hogy Muraköznek, a zágrábi érseki 
megyétől a szombathelyi püspökséghez 
csatolása iránt a miniszterelnökhöz és a 
vallás és közoktatásügyi miniszterhez fel
iratot intézett a zágrábi egyházi ténye
zők által nemcsak czéljában, hanem esz
közeiben is jogosulatlan ellenmozgalmát 
ébresztett. Czéljában jogosulatlan ugyan
is ezen ellenmozgalom, mivel Muraköznek 
a zágrábi érseki egyházmegyétől való e[csa
tolásának kérdése Ő felsége által elvileg 
eldöntetett. Jogosulatlanok azonban az el* 
lenmozgalomban használt eszközök is; mivel 
azon körülmény, hogy azon muraközi 
egyházi férfiak, a kik hazafias érzülettől 
áthatva a vármegye közönségének feliratait 
átnyújtó küldöttségben résztretiek, emiatt 
egyházi felsőbbségük részéről üldöztetnek, 
méltó felháborodást kelthet a magyar haza
fias közvéleményben. Mindezen tények csak 
újabb bizonyitákot szolgáltatnak arra, hogy 
Muraköznek a zágrábi érseki megyétől való 
elválasztása halasztást nem szenvedhet; 
azért a tett indítványnak részbeni módosí
tásával a közgyűlés elhatározta, hogy a 
miniszterelnökhöz és a vallás- és közokta
tásügyi min szterhez újabb feliratot intéz, 
melyben a muraközi kérdés végmegoldásá
nak sürgősségét kiemelve, annak mielőbbi 
eszközlését kérelmezi.

Hertelendy Ferencz bizottsági tag in
dítványára a megye te3tén élődő oláheigá 
nyokkal szemben alkotandó szabályrendelet 
kidolgozására bizottság küldetettki, mely a 
legközelebbi közülésen javaslatot terjeszt be.

Főispán Öméltósága előterjeszté, hogy 
Ő Felsége a pécsi székesegyház ünnepélyes 
felszentelésén megjelenni s ez alkalommal 
kihallgatásokat tartani és küldöttségeket 
fogadni kegyeskedik.

Indítványára Ősi szokáshoz és hagyó* 
mányos hűséghez híven jobbágyi hódolatát 
vármegyénk is egy küldöttséggel tolmá- 
csoltatja. A küldöttség vezetője a főispán ; 
a Muraközből beválasztattak Festetics Jenő 
gróf, Hirschler Miksa, Szabó Imre, Varga 
János, Ziegler Kálmán biz. tagok.

Megyei pénztárnoknak Tomasits Sán
dor, alpénztárnoknak Marton László, lete 
nyei szolgabirónak Szalmay József válasz
tottak mtg.

A közigazgatás rendezéséről szóló tör
vényjavadat tárgyában a közülés minden 
vita nélkül az állandó választmánynak 
abbeli indítványát fogadta el, h^gy habár 
kivánná, hogy a vármegyék önkormányzati 
szervezete telje9 épségben fentartassék, de 
mert ennek államosítása olyannyira fo tos 
nemzeti és állami érdek, hogy azzal szem
ben állást foglalnia a törvényhatóság felada
tának nem tekintheti, föliratot intéz az or- 
szággyüléshez, melyben reményét és vára
kozását jelenti ki az iránt, hogy beható 
megvitatás után a törvényjavas’at akként 
szarkesztessék meg, hogy a vármegyék ön- 
kormányzati jogköre a lehető szé’es alapon 
állapíttassák meg : hogy a közig, tisztvise 
lök kijelölésénél a megyének befolyás biz
tosíttassák ; hogy a vármegyének közegei 
irányában a felügyelet s ellenőrzési jog 
megadassék ; hogy a polgárok egyéni s 
polit'kai jogainak szabadsága a hatolom 
beavatkozásai ellenében megóvassék, a 
sértett egyéni s politikai jogok pedig jog
védelemben részesittessenek; a tisztviselők 
önállósága biztosítást nyerjen stb

Tekintettel azon kiváló érdemekre, 
melyeket Barcsi Gábor kereskedelemügyi 
miniszter az ország kereskedelmi és ipari 
érdekeinek hathatós előmozdítása körül 
szerzett, főispán indítványára a közgyűlés 
elhatározta, hogy Zalavármegye közönsége 
hódoló feliratban üdvözölni fogja.

A csavargás meggátlásáról szóló sza
bályrendelet tervezete előterjesztetvén, a 
közgyűlés azt elfogadta s annak szabály
szerű kihirdetését s ennek megtör1 énte 
után jóváhagyás végett a belügyminiszter
hez való felterjesztését a közgyűlés elha
tározta

A deczemberi közgyűlés elvben elfo
gadta Skublics Jenő bizottsági tag azon 
indítványát, hogy a vagyontalan árvák 
nevelése céljából megyei árvaház létesittes- 
sék. A kiküldött bizottság ezen ügyet 
áttanulmányozta s bár át van hatva egy 
megyei árvabáz létesítésének nagy fontos
ságáról, azonban a rendelkezésre álló 
csekély pénzerő miatt az üdvös eszmét 
kivihetőnek nem találja. E helyett azt 
javasolja, hogy a tartalékból 50 ezer forint 
kihasittatván, ezen össz<g közművelődési 
a^ap gyanánt kezeltetnék, azzal a megjegy
zéssel, hogy az alap kamatainak egy része 
zalamegyei árva gyermekek felsegélyezésére 
fordittatnék A közgyűlés a bizottságnak 
ezen javaslatát általános helyesléssel fo- 
gadla s elhatározta, hogy ezen határozat 
nak jóváhagyása a belügyminisztertől ké- 
relmeztessék.

Előterjesztetett a kereskedelemügyi 
miniszternek rendelete a stridó-polstraui 
közútvonalnak a törvényhatósági közutak 
közé leendő felvétele iránt. A közgyűlés 
érdemleges javaslattétel előtt Plihál Ferenc 
elnöklete alatt Ziegler Kálmán, Vrancsics 
Károly főszolgabíró, Lányi Kálmán épité 
szeti hivatali főnök — tagakból álló bízott 
ságot küldött ki ezen ügynek tanulmányo
zása és ebhez képest véleményadás céljából.

Kottori, Alsó Krályovecz és Czirkovlyán 
községeknek kérvényét, ezen községek ne 
veinek magyarositása tárgyában a köz 
gyü’és a belügyminiszterhez pártolólag tér 
jeszti fel.

Előterjesztetett Kottori község képvi 
se'őtestületének határozata, mely szerint 
81.000 frtot tevő regáleváltságán községi 
takarékpénztárt létesít s annak alapszabály 
tervezetét bemutatja, kérve hozott határoza 
tának törv -balóságilag való jóváhagyását. A 
közgyűlés a községi takarékpénztárak esz

méjét, mint a községekre nézve nagyon i 
áldásosat, üdvözli és mindenkor melegen 
pártolja úgy azonban, ha az a községben, 
mint részvénytársaság létesül s a község 
ingó vagyonának egy részót törzsrészvények 
vásárlásába fekteti Nem adhatja azonban 
beleegyezését oly községi takarékpénztár 
létesítésébe, ahol a pénzintézet egyedüli 
alapját és vagyonát kizárólag a községnek, 
mint ilyennek tu a donát képező pénzösszeg 
képezi.

A.-Domboru, 1891. május 9.

„Az utolsók."
»Nem egészen harminczezeren vannak 

már azokból, a kik a megtámadott haza 
szabadságáért fegyvert ragadva, csatasikra 
szálltak negyvenkét évvel ezelőtt.-

így vettem ki ezen igéket az
#E.“ f. évi, április 24. számából

Megjött mindenüvé az összeirási felhí
vás s a haza alkotmányáért küzdő három- 
százezer hős közöl csak harminczezernek 
életfonalát nem vágta át Clotho, a végzet 
istenének leánya. Harminczezer háromszáz- 
ezer közüli A többiek ott pihennek a sza
baddá lett hon megszentelt földjében Drága 
hamvaikból virágok nőnek uton-ut felen; 
jeltelen sírjaik felett a nemzeti genius fá 
tyolos arcú tündére zokog...

Kilencz tizedrészből igen sok elveszett 
a csatamezőn, mások küzdve, nyomorogva 
éltek egy-két tizedet, mint üldözött vadak, 
s akik még ma életben vannak, megtört 
aggok, akik lázasan beszélnek a csadálatos 
küzdelmekről, a gigási harcokról, mit átél
tek. Bámulva hallgatom egy-egy ilyen öreg 
honvéd elbeszélését, kinek arcza kipirul az 
emlékezet kéjétől, szemei ragyognak, izmai 
megfeszülnek, mintha a halált osztó fegyvert 
érezné most is kezében. Ezeknek élete is 
rövid már s az újabb generatio már csak 
a történet lapjaiból ismeri meg a szabad- 
ságharcz dicsó félisteneit.

Alsó-Muraközben hárman vannak ősz- 
szesen, a kik a dicső napoknak részesei 
voltak, s e három közöl egyik sem könyö
rög adományért, átengedve a részt azoknak, 
a kiket a sors és az életküzdelem kereset 
képtelenekké tett. Azok közé tartozom, ki 
mint huszár önként ajánlottam fel életemet. 
Agg vagyok ugyan, de ha még egyszer 
kellene a haza szabadságáért fegyvert emelni, 
ki tennék még mindig a mai, sétapálcát 
alig emelgető, monoelit hordó, parfumiro- 
zott fiatalságon.

A felső muraközi 48-asoknak tényleges 
működésűk nem volt. Ők mint nemzetőrök 
szerepeltek, de lőpor-füstöt nem szagoltak, 
hanem szívvel, lélekkel magyarok voltak. 
A mig Alsó-Muraközben Jelasics hadai rom
bolva haladlak keresztül, s egyes csetepaték 
alkalmával vérrel festették a Dráva vizét, 
addig Felső Muraközben csend volt, olyan 
csend, a mikor a magyar szívnek még erő
sen dobogni sem volt szabad.

Azóta hosszú idő telt el. Az örökkéva
lóság angyala sokat eljegyzett már magának 
a dicsők közül, s kitárt karokkal várja a 
többieket.

Utas! József,
48- 49. 8zab&d«ág-harc/.Ofl,

h  C L Ú X F É L É k \

— B o l d o g  ü n n e p e k e t  kívánunk 
a pünkösd alkalmából lapunk nagyon 
tisztelt olvasóinak, jóakaróinak és m un
katársainak !



gineve is. Az igazságügyi m. kir mi 
niszter dr Horváth Ferencz nagykikindai 
törvényszéki elnököt a budapesti ité őtáblá- 
hoz birává; Tóth László győri Ítélőtáblái 
birót a nagy-kanizsai kir. törvényszékhez 
elnöknek nevezte ki.

— Emlékeztető Figyelmeztetjük a mu 
raközi szőlősgazdákat az e hó 22 én (péo 
teken) d. u 4 órakor a képeztlében meg 
tartandó filloxera védegyesiileti alakuló köz 
gyűlésre

géniem. Ha a t. közönség körében valaki 
véletlenségből a képezdeiiíjuság mulatságára 
meghívót nem kapott volna, tisztelettel kéri 
a rendezőbizotlság, hogy ez ügyben hozzá 
fordulni méltóztassék.

— $  helybeli uj iskolaépület építésének 
ügye egy lépéssel elöbbrehaladt, a meny 
n \ iben az építési tervnek 8 a költségvetésnek 
ö szeóllitásához hozzáfogtak. Gz ügyben 
járt itt a napokban a város megkeresésére 
Baumgartner, h ministerium által leküldött 
mérnök, hogy helyszíni szemlét, tarts n A 
mérnök a kellő informatiokat Z egler K. 
iskolaszéki elnöktől s az elemi s polgári 
iskolai igazgatóktól megszerezvén, a szüksé
ges adatokkal ellátva Budapestre utazott 
vissza, hogy ott a terv készítését megkezdje. 
Az épületet, melyben a* elemi s a polgári 
iskolát helyezik el, való zinüleg az Ujvári 
utcában építik fel.

— gymen Mayer Károly nagykanizsai 
postatiszt jegyet váltott Kolibisch Kiérni 
kisasszonynyal.

— A 'C e á k t o r n y a i  Kisdedóvd Egyesület 
mull vasárnap délután 4 órakor tartotta meg 
3 ik ciklusára alakuló közülését. A megjelentek 
száma nem volt ugyan nagy, de annyian mégis 
ott voltak, hogy a/, ülést határozatképesnek ki 
moudhatták. Az elnöki széken Ziegler Kálmán 
közjegyző ült, ki az Ülést meleg szavakkal meg 
nyitván, élénk képét adta az egyesület legközelebb 
lefolyt három évi életének. Örömét fejezvén ki a 
fölött, hogy a tagok száma ujabbau tetemesen 
megszaporodott, ama hitének adott kifejezést, 
hogy a zászlótól, melyet a magyaraág érdekében 
aa egyesület kezébe ragadott s melyet eddig 
eredmónynyel lobogtatott is, tagjai a jövőben sem 
pártolnak el, de sőt fokozatosabb mértékben 
igyekeznek azt válivelelt támogatásukkal gyöze 
lemre segiteni. Anyagi tekintetben az egyesület 
helyzete javult, mert a múlt cyklusban körű belül 
1800 írttal szaporodott a vagyon s igy az egye
sület készpénze e pillanatban 2359 írt 99 kit 
tesz ki. A  lefolyt három év alatt 4i>7 gyermek 
látogatta az intézetet, kik között 116 tandíjmentes 
volt. Miután még tiszltársainak s a választmány 
u&k a vezetés körül tanúsított kösremüködésökért 
köszönetét fejezte volna ki, az óvónőnek a tanítás 
körül való buzgó fáradozásaiért jegyzőkönyvi kö 
szünetet szavaztatott volna, a maga és tisztiársai 
nevében lemondását bejelenti 8 fölhívja a tagokat 
á tisztujilás megejtósére. Kollarics Mihály kor 
elnöknek vezetése alatt a választás következőleg 
ment végbe. Elnök Ziegler Kálmán, II. elnök 
Sárosi Lászlóné, titkár Zrínyi Károly, pénztáros 
Pólyák Mátyás, ügyész Wollák Rezső, orvos dr. 
Schwartz Albert lett A választmányba beválasz 
tattak : üernyák Károlvné, Hirschrnann Samuné, 
Pálya Mihályné, Khódey Ferencznó, Wollák 
Rezsőné, Ziegler Kálmánná; A szegliy Alajos, 
(iraner Miksa, Margitay József, Moiuár Elek, 
Probszt Ferenc/, Prusafz Alajos. Számvizsgálók 
lettek Fischer Endre, Hirschrnann Adolf s Németh 
István. A tisztikar tehát ugyanaz maradt s a 
választmány és a számvizsgáló-bizottság is c<ak 
csekélyét változott. Az ülésen továbbá határo 
zalilag kimondatott, hogy n záróvizsgálattal kap 
csolalosan mulatságot rendez az egyesület, a 
részletek megállapításával s a kivitellel a választ 
mány bizatik meg. — A második tanterem 
építésének ügyét arra az időre halasztja a kö'. 
ülés, a mikor az elemi iskola építésének ügye 
ténynyé válik — Az ülés az elnök éltetésével 
ért véget.

— $  árára vásárhelyi körorvosi állásra 
dr. Wolf Béla helybeli orvos választatott 
meg.

fiiometuságában is érdekes hirt tudatnak 
velünk Nagy-Kanizsáról. Az ottani postafő
nök haláláról értesítenek, kit más vallásu-

nak hittek életében, a minő tényleg volt; 
kinek vallása felől saját felesége volt legna
gyobb tévedésben, kinek gyermekeit is más 
vallásban nevelték, mint a minőnek köte 
lékébe tényleg tartoztak. S e titokról az 
utolsó percben, a férj, az apa halálos ágyán 
hullott le a lepel, a család legnagyobb 
meglepetésére. Oblath Mórt Nagy Kanizsán 
mindenki izraelitának gondolta. Mert 0. 
eredetileg az is volt; de azt senki sem 
tudla, hogy egy leány kedvéért, kit forrón 
szeretett, hogy oltárhoz vezethesse, a kath. 
hitre tért át. A házasságból mi sem lett. 
Oblath keresztény maradt. Sorsa Bécsbe 
sodorta, hol mostani izr. vallásu nejével 
polgári házasság utján kelt egybe. A család 
zsidó szokásoknak hódolt, gyermekeik is 
ezen vallás szerint neveltettek. Oblath 
tüdőgyulladásban feküdvén, szombat este 
hirtelen rosszul lett. Halálos setelmek 
gyötörték, titkát nem akarta magával vinni, 
bevallotta, hogy ő nem izraelita, ő — ke 
reszfény. Kifejezte egyúttal abbeli óhaját is, 
hogy ő nejét is kereszténynek szerelné 
tudni, keresztény rítus szerint egybe akar 
vele kelni s gyermekeit meg óhajtaná keresz- 
teltetni. Felesége részéről a beleegyezés 
nem késett; lelkészt hivattak azonnal; az 
asszony fölvette a keresztséget, a haldokló
val megesküdölt, a gyermekek is keresztvíz 
alá kerültek. S ez mind oly gyorsan ment 
végbe, hogy fél 1 órára, mire Oblalh ki
szenvedett, minden el volt intézve. Képzel
hetni, mekkora konsternaciot szült az a 
fölfödözés vasárnap reggel, a mikor Nagy 
Kanizsának utczáin az éjjel történt ese
ménynek hire szárnyra kelt. — Oblath 
kedvelt egyéniség volt. Hétfőn temették el.

girályt gál orsz. gyűlési képviselő 30 
frlot adományozott a dráva szent iváni tűz
oltóságnak.

— gornaverseny. A pünkösdi ünnepek 
folyamán a fővárosban rendezendő torna
versenyre a helybeli állami tanítóképző- 
intézet növendékei közül is 32-en utaztak 
el pénteken este Az intézet növendékeit 
Margitai József igazgató s Grezló János 
tornatanár vezetik.

— Áthelyezés. A sepsi-szent-györgyi 
m. kir pénzügyigazgatóság Gfyőrbiró Ger
gely helybeli VI oszt. adótisztet, hasonló 
minőségben a kézdi-vásárlielyi adóhivatalhoz 
helyezte át.

<$f*gAtrd. Az alsó-krályoveczi önkéntes 
tüzoltó-egyesület 1891 május 24 én majálist 
rendez.

g j ház. Neumann Samu festő a Deák- 
ufczában régi háza helyén díszes egyeme
letes épületet emeltet.

— J e g y z ő v á la s z t á s .  Tóth Szent.Márlon- 
l>an jegyzőnek Babits Sándort, volt külíárai jegyzőt 
választottak meg egyhangúlag.

— T a v a s z i  m u la t s á g .  A helybeli áll.
| lanilóképezde e hó 23 án tartja meg tavaszi mu
latságát. A prograrnmba ének-zenedarabok, torna
mutatványok és táncz van felvéve. A zeneelöadás 
és a táncz az intézet tornatermében tartatik 
meg, étkezés künn, a nyári tornahelyiségben. Ha 
éjjel esetleg rossz idő állana be, az intézet ebéd
lője a közönség rendelkezésére bocsájtátik. A 
tavaszi mulatság tiszta jövedelme és a lelülfizelé- 
sek a növendékek segélyegylete, idetőleg az orsz. 
tornaversenyen résztvett Csáktornyái képezdei sze- 
génysorsu növendékek úti és ellátási költségeinek 
fedezésére fognak fordittatni. A jó czél iránti 
tekintetből ajánljuk a képezdészek zeneestélyét a 
tanító ifjúság jóakaróinak szívességébe! Az ének- 
zeneelöadás műsora a következő: L A) Nyitány- 

i induló, férfikar, Bartalus J .-tól; B) Vadászdal, 
férfikar, zongorakiséretlel Boldis J.-tól, előadja a 
kép. ifjúság 2. Pária ifjai, férfikar Verdytöl, elő
adja a kép. ifjúság. 3. Szép Ilonka, Vörösmarty 
M.-tól, melodráma, zongorakiséret mellett szavalja 
Fasobing János IV. é. növendék. 4. A szerencsés 
kérő, mazurka, férfikar; zongorakiséretlel énekli 
a kép. ifjúság. 5. Megtagadtad hü szerelmem... 
férfikar, Lányi Ernőtől ; előadja a kép. ifjúság. 

t6. Sonala, Beethoventől, op. 13.; zongorán elő

adja Beér Ferencz kép. zenetanár. 7. Népdalegy
veleg, férfikarra irta Beér Ferencz; zongorakisé
retlel énekli a lép. ifjúság. Éneklés után a 
tornaversenyen résztvett tanitónövendékek által 
előadott gyakorlatok fognak bemutattatni.

— gályisatot irt ki * a [nagykanizsai 
izr. hitközség a nyilvánossági joggal fölru 
házott s szept. 1 ével megnyitandó közép 
kereskedelmi iskolánál szervezendő ma 
thematika-természeltudományi tanári állásra. 
Fizetés 1000 frt. Határidő junius 15.

— A  D . K .  K . igazgató választmányába 
a Budapesten t. hó 7-én tartott ülésen Zalarae- 
gyéből a kővetkesö kulturegyesttleti tagok válasz
tattak be: Babochay György (Nagy Kanizsa), 
Balaton József (Zala-Egerszeg), Csertán Károly 
(Z. Egerszeg), Hertelendy Béla (Nagy Kanizsa), 
Ziegler Kálmán (Csáktornya). Az egyesület, noha 
tagokat rendszeresen még nem gyűjtött, mégis 
33000 frtnyi tökével rendelkezik már.

— P á ly á z a t .  A letenyei m. kir. adóhi
vatalnál VI, oszt. adótiszti állásra hirdetnek 
pályázatot.

<é köz oktatásügyi miniszter a helybeli
képezde méhesére 367-39 frlot engedé
lyezett.

— A  m u r a k ö z i  tanitókör jövő héten, 
csütörtökön, Alsó Krályoreczen tartja meg tavaszi 
közülé.*éf. Az ülés tárgysorozata a következőleg 
állíttatott össze: 1. Megnyitó; 2. A jegyzőkönyv 
hitelesítésére két tagnak kiküldése; 3. Az elnök 
évi jelentése; 4. A pénztáros jelentése ; 5. Jelen- 
tés az Eőtvös-alap s az árvaház gyűjtéseiről; 6. 
lisztujbás; 7. „Mily módon és mily eszközökkel 
tartsa fönn iskolájában a tanító a fegyelmet ?■ 
E őadó Tánczos Ferencz goricsáni tanító; 8. 
■ Hogyan tanítom én a számtant?. Előadó Kova- 
csevics István alsó krályoveczi tanító. 9. Indít
ványok.

— H o m o k t e le p i  t é s e k  a Balaton mel
lett. A Balaton környékén található mintegy 2 XK) 
holdnyi homoklerüleieket lehetőleg gyorsan be 
akarják ültetni szőlővel s Széchenyi Imre gróf, 
mint kiküldött már be is járja az érdekelt közsé
geket, hogy kellőképen tájékozva legyen. A terület 
úgy os> tátik fel, hogy előbb a kisebb birtokosok 
igénye elégittelik ki, továbbá, hogy a Bala o:i 
túloldalán Somogybán elterülő homokból az egyes 
falvak lakosai a szemközti ponthoz legközelebb 
eső részt kapják, úgy, hogy az uj szőlőtől csak a 
Balaton válaszsza el, mely egyúttal o'csó közle
kedési utat is képezzen, mi állal elkerülhető, hogy 
az elszegónyült lakosok, eddigi falvaikat, tanyáju
kat, elhagyói ne kényszerüljenek. A talaj okvet
lenül rigolozandó; a szölővesszőt és karót az 
állam előlegezi s áruk az első öt év után lesz 
törlesztendő. A terület bérbevétele 30 évre törté
nik akként, hogy a bérlet az első 5 évben, 
vagyis rnig a szőlő termőképessó nem válik, semmi, 
a 2-ik 5 évben (évenként és holdanként) 3 frt, a

13' ik 5 évben 6 frt, a szőlő 15—20 éves korában 
9 frt, 20—30 éves korában pedig 10 frt 80 kr. 

) leend. E szerint tehát addig, mig a szőlő termő- 
képes nem lesz, a vállalkozó csupán csak a 
munkabefektetést teszi. A 30 év letelte után a 
szölöbirtok a főtulajdonos kezére száll.

NYILTTÉR.*

Nyersselyem Básztruhakat 10 fr t  50
krért és jobb minőségűeket küld dij- és 
vámmentesen H e n n e b e r g  G .  (c«. és 
kir. udvari szállító) gyári raktára Z ü 
r ic h b e n ) . Minták azonnal küldetnek. 
Levelekre Svájczba 10 kros bélyeg ragasz
tandó.

EiSkásválfozAs.
Az össses gyógytudományok tudora

Dr. WOLF BÉLA
dráva-vásárhelyi körorvos lakását Zieg
ler Kálmán kir. közjegyző ur irodája 

átellenében levő
l le g e d ü f l- fé le  hátba

840 telte át.

FELELŐS SZERKESZTŐ 
M A R Q I T A I  J O Z 8 E F  

Főmunkatárs ZRÍNYI KÁROLY*



V il i  tecaj Vu Cakovcu 17-ga majusa 1891- Broj 20.

S ureduikom moéi je svaki dán 
fovoriti med 11 i 12 varom. — 
Sva pofiiljka tiínce se sad ria ja  no* 
viitah, naj se poliljaja na ima 
M a rg U a i J o i e f a  urednika vn 

ÓakovvC.

I z d a te ljs tv o :
C njiiara  Fischal Filipova kam sa 

predplata i obsnane poiiljajn.

l ' m l p l a l i i a  re  n a  je :
Na celo leto . . . 4 írt
Na pol leta . . . 2 Irt
Na őetvert leta . . 1 Irt

főjed iái broji kostája 10 kr.

Obznane se poleg jogodba i fal 
raőanajn.

ua horvatskom i ma^jarskom jcziku izlazeci druztveni zuaiistveiii i povuéljivi ü st za púk.
Izlazi ©Tralri tijecien je&eulcrat i to: vu svaku ned-elj-u..

Nekaj iz zdravoslovja,
Ako vzememo pregledavati éoveéan 

sku narav i iivl jenje, vsaki bude rado 
pristal, ako reéem, da bi dovéku po na- 
ravi bil red, da se zdravo zametne kak 
klica, zdravo se narodi kak jabuka, zdra 
vo polivi kak hrast i rekel bi zdravo » 
obnemogloati od starosti vumre, kak dré- 
vo gda veahnej i da ga onda izmeni istih 
ónak zdravo odveőtvo. Reöimo anda, to- 
véku bi bil red, da prJivI zdravo svojo 
sto Ijetah.

Nu izkustvo dokaáuje, da od stotine 
ljudi samo 6 poiivi sto ljet, ostali povu- 
mrein „pred redom* zbog nezgodah 2iv- 
Ijenja, zvanja, druítvenoga stanja i zbog 
drugih deset jezer neprilikah i nepogodah 
ljudskom fivljenju*

Vsaki bu na dalje razmel, kad bi 
nam jenkrat poálo za rukom, da vse ono 
neprilike i nepogode odstranimo, da bi i 
ostali 94, koji nenavrSiv.i 100 Ijetah vu 
mreju, poiiveli do te dobé; a vsaki nek 
i to razme, da bude tim viSe ljudib dufe 
i zdravo poiivelo, dim bude menje nepri
likah i nepogodah za zdravje i iivljenje 
na zemlji.

Znanost novovécna, koja se oslanja i 
na starih iiprobanih istinah i na oőivestih 
iztragah najno ve e dobé a nastoji postig- 
nuti uzviöeni cilj : da ljudstvo ne pomire 
pred redom, zove se zdravoslovje, tér 1) 
iziskava i izpitava vse za zdravje i 2iv- 
Ijenje Skodljive okolnosti iliti nezgode na 
zemlji, i 2) vuéi prikladne naéine, da se 
te kvara donaásjude okolnosti iliti nezgode 
odafenne.

Zdravstvo je dokazalo, da se Ijud- 
skoga zdravja . 2ivota najváe dotiőu : 1) 
zrak (luft), kojega diSemo, 2) voda, koju 
pijemo, 3) tlo (tunduá) na kojem stanuje 
mo, 4) hrana, koju vu^ivamo, i 5) ljudsko 
obóenje*

ZvrSavajud svoje teÉko i uzviáeno 
zvanje, doktoru je dvojvrstna du2nost : 
jedno giedati, da ved obstojedi kvar na 
zdravju popravi, tojest da beteánik ozdra- 
vi, a drugo mu je i znamenite e kakti 
odebranomu sluibeniku javnoga zdravstva 
giedati, da preprédi, kak se zdravje nebi 
poremetilo (po?emeri!o), tojest da zdravi 
ostane zdrav. Kak prvu du2nost zvráava 
pri pojedincu, lak zvrSava drugu preSti* 
manegu proti familiji, obdini i orsagu, ar 
i iamilija i obdina i orsag ima svoje 
zdravje i beteg, svoj bújni fivot i straho- 
viti pomor.

Vu prvoj struki svoga dela ima dok
tor obilno pomodnikov i pozvanih i ne- 
pozvanih, i 2eljenih i neieijenib. Ne napo- 
minajudi ovdi nesrednih babah, copernja 
kov i drugih, koji mu za hrbtom delo 
kvare, naflel bude^ poleg doktora, gda 
vradi pojedinöga, vrödnih pomodoikov, koji 
mu te2ki posel olek^avaju : mater, paj-

dala, prijatelja, brata, sestru — bete2ni 
kovu milosrdncu a

Nu 2alibo2e za onu drugu struku, d 
se najmre javno zdravja zdr2i, zroki nje- 
govim pometnjam pomenjSa íli s fonda ili 
vu Oas vekSe pogibelji hitro odstran;, sla~ 
bo mu gdo mari vu pomod pritedi; a ako 
mu igde *reba pomodi, da mu se znan- 
stvena zvéit i dobro premozgana réő os- 
novana na vekoveduih zakonih naravi pre- 
obrne vu plodno delo, to mu je treba pri 
skrbljenju za javno zdravlje, tu je potréb 
no, da ga poslu*a i lado kre njega dr2i 
odludnom redjum i delom i pojedini i fa
mília i obdina i orsadki zakón.

Nu dujem gde mi negdo prigovarja : 
ja to vse razmem, i rád bi dokto u po- 
mogel, ar vidim, da je vsakomu naobra- 
2enomu duánost ieljeti i nastojati, da mu 
budu i susedi i vsi obdinari zdravi i v 
redu kak god 2eli sebi; nu nezuam kaj 
i kak bi to vdinil ? Na to ja : po-luhni 
prep se doktorove za zdravje obdine ona- 
ko, kak bi ih poeluSal, da si sam beteZen, 
i zvráavaj njegve naputke za javno zdrav- 
je ocom pripravnostjum, kojim bi ih zvr- 
saval, da drhdes nad svojim beteZnikom, 
koga najrajái imaL Zmidji se puéke réíi : 
Sused mi je bli2eői nego brat !

A da vidiS, da tak bit' mora, ako 
Zelil biti zdrav med zdravimi, obedajem 
evő, da budem vu novinah »Medj murjec 
o javnom zdravstvu napisal nekoliko 
regül ah, — kojim ovi redi naj budu pre- 
govor.

Drugiput dalje.
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A kak su pák Perczeyu domaj pre- 
hadjali dnevi ? Zalcstno 1 vtiboii Ar le uj 
(zaljukava) jednoga pobolnoga puSéeniks, 
kak vu svojem priprostom átanu zivi, i 
Perceya si vu njem opazil ; leáuj jedno si 
rotöe skromno, i Perczeya si videl.

Ou je vsa mogutía einil, kak bi ze- 
zvedel ze Rahelu ; ali zabadavo vés nje- 
gov trud

Na zadnje dogla je i cvétna nedelja 
(cvétnica). Rabéi je vu Egem on dán vu 
nazoőnosti biSkupa i viőe cirkvenih i svet- 
skih svedokov podnesla probu; zbog őesa 
je i nju biákup daruval b jednom velike 
vrédnosti zlatom ru/.om.

Perozey je iz Miákolca on isti dán 
sbog stanovitoga i znamenitoga zroka se 
spravljal vu Eger. V tork je odputoval; 
i a velikim Zurenjem, hitrinom ! na ve- 
liki Cetvrtek na veOer je on delel vu 
Eger.

Pokehdob je nepoznat bil vu varaáu 
vzel si je jednoga, koj ga je po varaSu 
vodd. Kak je tak po varadu hodil, doéel

je do cirkve, i na pár minut Zeljel si |e 
vu cirkvu iti.

Prav je bilo prodeőtvo, na veliki pe
ték ; on je i prodeőtvo do kraja posluSal. 
Osobito je prodikator öve reéi naglasil i 
dr2al m  spomenku :

,ZveliŐitelj je ov isti navuk navuöal 
vsigdar i posvud; ov isti navuk zapovedal 
je navu^ati apostolom po vsem svétu ; i 
on sam, kak takaj apostoli su sbog ovoga 
navuka krv prelejali i vumrti, i cirkva ov 
isti na’sveteái navuk i 'den denes na- 
vuöa u

Na veliku subotu vu jutro doáel je 
prav Perczey vu cirkvu, kad je plébános 
blagoslavijal vodu.

Dojduél s nazoénimi sprevadjaői vu 
áakriitriju, nastala je velika ti ina. Vezda 
su se Culi bi kupove réöi. Nazoéni stali 
su i éakali kaj bude sljedilo.

I nut, do el je biSkup zlatom pluvi- 
alu vu cirkvu, vodeő na desnoj strani za 
stolu drZeőu osobite ljepoie Zensku, koja, 
da bi imala kreljuti, rekzi bi vsaki: »Ovo 
je a neba dojduéi serafin.* Dugu, blistedu, 
srebrom natkanu, zvézdicami naStikanu 
opravu imala je na sebi, na glavi pák 
kakti g zvézdicami blisteéim srebernim 
véncem.

Pri krstilnici zapital je bi^kup : kaj 
je ime?

Gabriela, rekla je vezda Ráhel na
glaa.

Bi kúp : Je i se odgovarjal ? . . itd 
— Odgovarjam.

BiSkup : Jeli verujel vu otca Boga ? 
itd. — Verujem

fii kúp : Gab iela ! jeli se hoőeS ti 
krstiti ?

Ráhel je s podpunoma glasnim gla- 
som rekla: nho6em «

Onda su njoj vénca iz glave vzeli. 
Prignula je onda glavu na sreberni tanjir 
i krstil ju  je biSkup.

Krstna kuma Agnez, obrisala je njoj 
lasi. i vénca je opet postavila na glavu ; 
krstni kum Laci pák je n|oj dal vu ruke 
goruőu svééu, s kojom je iála k oltaru, 
gde si je na Stengu poklekla, i gde je 
bila blagoslovljena.

Kada se je stala, i kada je illa pd 
átenga dőli s obrazom obrnjena proti cir- 
kvenim vratam, zaőudjeno ljudstvo éulo je 
uzdah : Ona je, ona je, Ráhel.

Vse ljudstvo, i biSkup takaj je gledal 
odkud je doSel ov glas ?

Bil je to glas Perczeyov.
Od nazoénosti, ali vile j á od odno- 

Sajov Perczeya i Rahela bil je biSkup ved 
vpuéen, zato se nasmehnul.

Postni, ali fiai obed bil je onda pri 
bi kupu Vu unoj istoj opravi morala je 
Gabriela, kakti sunéana kraljica na prvom 
mostu pri stolu sedeti.

Po obedu spravlj&la se je Gabriela 
dimo, biSkup njoj je jeden dragi prsfan 
dal 8 ovimi re mi :





K A J J E  N O V O G A ?
Sredne i dobre svetke ielimo na tro- 

jake svim naáim poátuvanim Citateljem i 
predplatnikom !

Opomenemo gospodare goricah, da 
bude se spraviftée proti filoxeri 22-ga (petek)
o. m. vu Cakovcu pri preparandiji ob- 
drialo

Kojím se jezikom najviőe govori ?

Nezdanja se jedno druitvo nije nikak 
moglo sporazumeti, kojira se jezikom na 
svétu najviőe govori, tér su odluőili zamo- 
liti profesora Kírhoffa vu varaáu Halli, da 
im odgovori. — Odgovor je bil ov: Naj* 
viáe se govori kinezki — viáe od 400 mi* 
lijuna duáah govori kinezkim jezikom ; 
za tim ide jezik hindu sa 100 milijuna, 
onda englezki do 100 milijuna, — nada- 
)je ruski 70 milijuna, nemflki 57 milijuna, 
ápanjolski 48 milijuna; portugizki jezik go
vori samo 16 milijuna; — francuzki jezik 
zapada med europejskimi peto mesto

Kaj je najvekse na svetu ?

Najvekéi je na svétu óceán (morje); 
T ih i; najvekáe morje ; Sredozemno; naj- 
vekfii zaliv : Meksikanski ; najvekáa n ka : 
Amazona; najprestraneőe jezero: Gornje 
jezero vu severnoj Ameriki; naj vékái za- 
tón : Bengalski vu Indiji; najvekii ostrv : 
Australija ; najnapuCeneái grad : London ; 
najvekíe javno stanje (sgrada): cirkva sv. 
Petra vu Rimu ; najvekáa gostiona (oáta- 
rija): Hotel Palacio vu S. Francisku vu 
Kaliíoiniji; najvekáa pustara (pu^öina): 
Sahara ; naj vékái leater : Velika opera vu 
Parizu ; najprostrane'a őuma: Feniz vu 
Dublinu ; najvekáa planina : Everest vu 
Hindostanu.

Zbiranje poglavarstva.

Vu Dráva*Vásárhelyu bilr je zbiranje 
poglavarstva dneva 12. Majusa. Izebrali su 
jednoglasno Marcziuá Pavla za varaákoga 
birova i Poszávecz Mihá!yá za kaszára 
(blagajnika).

Sreóa vu kasarni.

íz Temeávara javljaju, da je tam je- 
den kaprol 73 pjeflaéke regimente Adél* 
mán Adam dobil glavni sgoditek (terno) 
turske loze vu iznosu 300 jezer frankov.l 
Sreéni kaprol dobil je odmah 60 jezer 
frankov, a od ostalih dobival Lude vsako 
Ijeto 10 intereáa od dobióka. Adelman je 
siq bogatih roditeljah, koji stanuju vu Maői,

Gdo je znasel áibice ?

Joá se denea nemore na to zaufano od- 
govoriti. S:dem se varaáov pravdalo za mé
ltó, gde se je rodil Homer. Chem ápanjol- 
■kib vara ov jagmi se za Cervantescs, piaca 
romana »Don Kviíota*, a gotovo isto toli 
ko naroda hoée, da sebt prisvoji onnga, koj 
je znsáel áibice. Vezda nas novine osvedo- 
Cavaju, da je znadatelj áibicah joá i denes 
iiv, a to bi bil komik Iván Irinji koji tivi 
vu meitu Vertei vu Magjarakoj. Táj isti 
Irinji Bam prepoveda : Gda sam ja Ijeta 
1836. bii na beékora sveuéihátu, bil je 
Majsner profesor kemije. Jeduoga je dana 
prédával (navuéal) o hiperoksidu olova. tér 
je táj temni prak ribal vu stekleuoj posudi 
sa sumporom (iveplom) i sumbor bi se pri 
tóm ribanju morál vuígati. No sumpor nise 
je hotel vuigatf, a meri je doilo na pamet,

da bi se fosfor mcsto sumpora vnogo prvlje 
vuftgal. Vu tóm je bilo moje znaáastje ái
bicah. Irinji jo joá isti dán uapravil áibice, 
i pokebdob nije hotel da bi iskal austiijan- 
aki privilégium, prédái je 9Vojemu prijatelju 
vu Becu trgovcu Stefauu Romeru, koj je ta- 
kaj rodjen magjar bi), da bi zaiikal privi
légium. Kad su se za nekoliko tjednov po 
cele áibice véé prodavati po vulicah, vőinil 
je negdo pazljivoga Iriujija na to, aü ou je 
rekel : Okauite se, molim vas, tib áibicah, 
ar gda uebi bil teoriju kemije razmel vpo- 
trebiti ua kaj vékáé i zuameuiteáe, nego na 
érCkarije, onda bolje da me nebi bilo. — 
Irinji je í  v i denes, ali éterije k:mijea nije 
ni za drugo kaj vpotrebil, a ona je ,éréka* 
ríja* post^la kulturo historiéki znimenito.

Otrovana komiáija.

Vu mesíu Domonkoifa doála je 1-ga o. 
m. komiáija da previzeteruje mesto gde bi se 
inelin zidal. Za tim iáli su k oátarjaáu Kész- 
ler Ignacu na obed, i oáterjai je íujimi | 
skupa obeduval. Po obedu postalo je vsem 
jako zlo„ i za mali éas vumrl je domaéi 
sluga. Óva nesrcéi se je pripetila ia nepaz- 
Ijivosti. Iztraga se vodi.

Putujuci cár.

Néma torna puno viemena, kaj je vu 
Berlinu bila zanimiva pravda proti pfterim 
teiakom, sbi g zbantuvanja Vel.ömstva. To 
se jo zbautuvanje sastojalo vu tora, kaj su 
okrivljen ki vu jeduoj pivari popévali nekak- 
vu áaluu popévku, vu kojoj se ialno uzpo- 
redjuju (prispodabljaju) tii zadnji ncmáki ce. 
sári. Tak se vu péimici véli za Viihelma 
prvoga — da je »greise Kaiser* (stari cesar)
— Fridrih tretji — da je : »veize Kaizer,*
— a Vilhelm drugi — da je ,Reize Kai 
zer* (putu)u i cesar). Sud je obtuteuike 
preg'asil neduínirai i tak je óva popévka 
Svábom dopuSéena popővati.

Pokusaj vumorstvo vu kupelji

Neki trgovec Bernaőek iz Beái, d< á-ú 
je pred pár dnevi po svojera trgoveékem 
pos’u vu Budimpcátu. Gda je zvráil svoj 
posel iáéi je vu kupéi, da bi se kupái, i 
vzel si je posebuu hiíicu za kupanje. Ko 
máj kaj je preölo pol vure za tim, őulo se 
je iz hiíice streljanje. Podvorniki kupaliáca 
odprli su silóm vrata i gda su doá|i uuter 
vu hiíicu, nádii sa BernaCeks, gde leíi kak 
mrtcv, a íz glave rau je krv curela. Főleg 
njega je bil revolver, iz kojega je dva pút 
atreljil vu glavu. Oduesii su ga ouda vu 
öp ta), gde je i za nekoj éas vumrl.

Horvát-magyar beszélgetések.

Horvatsko-magjarski razgovori.
Ptice — A madarak.

— Lastavica.
A fecske.
— Lastavica ima dugi vilasti rep.
A fecskének hosszú villás farka van.
— Lastavica^ hitro zua leteti.
A fecske gyorsan tud repülni.
— Lastavica b'izo hiíe rada stanuje. 
A fecske a há/akhoz közel szeret

lakni.
- -  Lastavica si pod krov zidje gujezdo 
A fecske az eresz aiá épiti fészkét.
— ListaviCino gnjezdo je iz blata na- 

pravljeno.

A fecske fészke sárból van ké.
szitve.

— Lastavica neiraa lépi glas.
A fecskének nincs szép hangja.
— Lastavica műbe jede.
A fecske bogarakat eszik.

— Vrabec.
A veréb
— Vrabec t*kaj n i  nizi rád sta

nuje.
A veréb is a háznál szeret tartóz

kodni.
— Vrabjc nije lépa ptica.
A veréb nem szép madár,
— Vrabec őiripeőe.
A veréb csiripel.
— Vrabec veselo sksée.
A veréb vigan ugrál.
— Vr .bec si gujezdo na naji», vu koz- 

licu, vu krov ili na diévo dela.
A veréb a fészkét a padlásra, a kazal

ba, a tetóbe vagy a fára rAkja.
— Vrabec rauhe ili gusenice jede.
A veréb bogarakat vagy hernyókat eszik*
— Zato je vrabec hasnovita ptfea. 
Azért a veréb hasznos madár.
— Vrab<c i kvar döla.
A veréb kórt is csinál.
— Pojede íito.
Megeszi a gabonát.
— Vrabca s straá lom plaöá*u.
A verebet madái ijesztővel ijesztik.
— Ali se vrabec ne boji od stradila. 
De a veréb nem fél a madárijesztő

től.

— Kanarec.
A kanári.
— Kauaree lépő zna popévat*.
A kauári szépen tud énekelni.
— Kanarec ima íuto perje.
A kanárinak sárga tolla van.
— Kanarec konopleno seme ljub\
A kanári a kendermagot szereti. 
Kauarci vu ki let ki diíiju.
A kanárit kaliczkában tartják.
— Krletku treba őisto dríati.
A kaliczkát tisztán kell tartani.
— Kauarcu pesek deneju vu kopanju. 
A kanárinak homokot tesznek a válu*

jába.
— Kanarec friáku vodu jako ljubi.
A kanári a fris hizet igen szereti.

Prvi purgar : Je, je, ako se élovek 
zmislji, — da je prvlje, kak su joá íeljez- 
nice ne vpeljali, — bilo je potröbno céli 
dán se voziti iz Cakovca vu Kaniftu — den 
denes se pák öovék za dve vure dopelja.

Drugi purgar : No, naj őujeju dragi 
baéek. Moj pokojni otec, koj je prad 60 
Ijttrai vumrl, on se je véé onda dve vure v 
Kauiíu peljal.

Prvi purgar : To je nemsguée 1
Drugi purgar : Pák je itak je I Dve 

vure je peljal, a ostalo vreine je pák pe- 
Sice iáéi.



Árverési hirdetmény.
Mindenek előtt kijelentetik, hogy a drás

koveczi 206 él 1558, úgy a perlaki 938. 
száma telekkönyvi ingatlanokra a 4508/tk 86. 
számú végzéssel Kocsis Ferencz és ntje 
Domjanovics Teréz cirkovlyáni lakósok ja
vára biztosított holtiglani haázonélvezet szol
galmi joga ezúttal érintetlenül hagyatik.

És ezzel kapcsolatban a perlaki kir. já
rásbíróság mint telekkönyvi hatóság által 
közhírré tétetik, hogy Czirkovlyán községnek 
Kocsis Mátyás e leni végrehajtási ügyében a 
nyilvánköuyv lég biztosított 56 frt 80 kr. 
tők*, ennek 1887. évi julius 24-től 670 ka
matai, 26 írt 90 kr, per, 8 frt 80 kr. 
végrehajtás kérelmi, s ezúttal 11 frt 35 
krban megállapított árverés kérelmi költség 
behajtása czéljából.

a) a dráskoveczi 206 sz. tjkönyvben 
felvett 266 hrszámu ingatlan a becsatolt 
adóbizonylat értelmében az 1881. évi 60. 
t. ez. 166. §-a alapján egészben 310 frt, a 
688 hrsz. ingatlannak pedg Kocsis Mátyás 
Mátyás nevén álló feierésze u. a. adóbizony
lat szerint 287 frt kikiáltási árban ;

b) a dráskoveczi 1558 s ( telekjegjző- 
köuyvi 355. hrsz. ingatlannak Kocsis Mátyás 
nevéu álló feierésze 224 frt kikiáltás árban és

c) a perlaki 938. sz. tjkönyvi 3980. 
hrsz. irgatlaa a bemutatott ?dóbizonylat sze
ri nt a fentebb hivatkozott § alapján 91 frt 
kik állási árban és pedig az a) és b) alattiak 
Diáskovecz község házánál

1891. évi junius hó l-én d. e. 9 órakor 
a c) alatti pedig Perlak község házánál 
ugyanazon év hó és nap délutáni idejébeu 3 
órakor; miudkét esetben azonban Grész Alá 
jós perlaki lakot, mint felperesi ügyvéd vagy 
helyettese közbenjőttével megtartandó nyil
vános árverésen cl fognak adatni.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár ; 
árverezui kívánók tartozuak a becsár 107.- 
át készpéuzhen, vagy ovadékképes papírban 
a kiküldött kezéhez letenni.

A perlaki kr. jbíróság mint telekkönyvi 
hatóság. 839

1399 tkvi szám 891.
Árverési hirdetmény.

A perlaki kir. jbiróság mint tlkvi ha
tóság közhírré teszi, hogy Kenyeres Mátyás 
pálinoveczi lakosnak Csávlek Má>ia férj : 
Szterbát Józsefné elleni kielégítési végre
hajtási ügyében 120 frt tőke, ennek 1873. 
január 1-től járó 8 száza’ékos kamatai, 40 
frt 76 kr. eddig már megállap tott, ngy 8 
fit 75 kr. előző, valamint ezúttal 7 írtban 
megállapított á veres kérési 8 a még felme- 
tü'endő költségek behajtása czéljából a n.- 
kanizsai kir. törvényszék (a perlaki kir. jbi 
lóság) teiületéu lévő Draskovecz községben 
fekvő, a dráskoveczi 109. sztjkvócn A f  1 
sor 1121a hrsz. a. foglalt, Csavlek Mária 
özv. Szterbát Józsefné és Mibálicz I/nárd 
(nós Matiasics Borbálával) nevén álló ingat- 
lsura az 1881. évi LX. t-ez. 156 §-a ér

telmében egészben 288 frt de a C- 3 sorsz 
a. özv. Miháliöz Andrásné javára bekebele
zett haszonélvezeti jog ép3ébgen tartása mel
le tt; és a dráskoveczi 1193. sztjkvben A f  
1 sor, 1445/b hrsz. a. fog'alt Csavlek Mária 
férj. Szteibát Józsefné nevén álló ingatlanra 
192 frt besárban Dráskoveczcn a községi 
biiö lakásáu

ÍO O  lie c to lile r
mindenféle jó m inő ég; A b o r azonnal 
eladandó kis és nagy mértékben.

Kapható:

F R A N K I ,  SIMON
perlaki lakos gabonakereskedő házánál. 
A vételár 4 — 5 hónap múlva is fizet
hető, 835 2—2

ÍOO lie c lo li lc r
svakoj&ke fele d o b ro g n  vilin od mah 
na prodaju pnSőa, vu maloji velikoj meri 
Dobivá se kod

SIHONA FRANKL-a
2itnogtrgovcJ, preloCkog stanovnika vu 
hi£i. Kaj se pako za izplaéivanje tiée, 
za ono bude se 4 —5 meseci perekalo.

1388/tk. 1891.

Árverési hirdelményi kivonat.
A Csáktornyái kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a 
Muraközi takarékpénztár végrehajtatnak 
Guncz István végrehajtást szeuvedő eileni 72 
frt tőkekövetelés és járulékai iránti végre
hajtási ügyébe* a n.-kauizsai kir. törv.-szék 
(a Csáktornyái kir. járásbíróság) területén 
lévő podtnrcni 151 tk. 197 brssz a. 277

írtra; 558 hr3z. a. 171 írtra; 596 hrsz. a, 
138 írtra; 633 hrsz. a. 69 írtra; 1012 
hrsz a. 119 írtra; 1435 hrsz. a. 95 frtre ; 
1470 hrsz. a. 190 írtra; 198 hrsz. a. 23 
írtra becsüli ingatlanok az ezen tjkvben fel
vett legelő illetőség 150 frt becsértékben; 
a polturcni 738. tjkvben 905/1 hrsz a. 
felvett s 119 f.tra becsült ingatlan a végreb. 
törv, 156. § -a értelmében egészen — továbbá 
a podturenl 151. tjkvben 1876. hrsz. alatti 
ingatlanból Guncz Istvánt illető egynegyed 
része 64 írt 50 kr. becsértékben az árverést



elrendelte és hogy a iennebb megjelölt in
gatlanok az
1891. éri janim hö U-ik napján i. e 10 órakor 
a podtureni község biró házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni foguak.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanok becsárának lO ^-át készpénzben 
vagy az 1881. LX. t.-cz. 42. §-Aban jel

zett árfolyammal számított és az 1881. évi 
november hó 1 én 3333. sz. a kelt igaz- 
ságügyministeri rendelet 8 §-ában kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke 
zéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál elöleges elhelyezéséről kiállított sza
bályszerű elismervényt áfcsznlgáltatn\

Kelt Csáktornyán 1891. évi ápril hó 
3-ik napján.

A Csáktornyái kir, jbiióság mint tikvi 
hatóság.

KOLLARITá
838 kir. aljbiró.

Nyomatott Fischel Fülöp laptulajdonosnál Csáktornyán.
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