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Bcerkesztövel értekezni lehet min* 
dennap 11 és 12 óra között — 
A lap szellemi részére vonatkozó 
minden közlemény H a r g i t a i  

J ó z s e f  szerkesztő aevére 
küldendő.

K ia d ó h iv a ta l:

Fisehel Fülöp könyvkereskedése. 
Ide küldendők az előfizetési dijak 

nyiltterek és hirdetések.

H irdetések  ju tá n ro s a n  s z á m ié i n a k .

M f f t t  <s ÜORVÁT NYELVEN MEGJELENŐ TÁRSADALMI, ISMERETTERJESZTŐ és  SZÉPIRODALMI HETILAP.
_______ ^Eegjelenlk heten kin t e ^ » z e r :  vasárnap.
A »Murakőzi tiszti önsegélyző szövetkezet«, a »Csáktornyái takarékpénztár«, a »Muraközi 

takarékpénztár« sat. hivatalos közlönye.

Előfizetési Arak:
Egész évre . . . . 4 frt 
Fél évre . . . .  2 frt
Negyed évre . . .  1 frt

Egyes szám 10 kr. j
■ • * i<

Hirdetések még elfogadtatnak!;
Budapesten: Goldberger A., V. 4a 
Eckstein B. hird. Írod. Bécsben: 
Schalek H., Dukes M., Oppelik A., 
Danbe 0. L. és társénál és HerndL 

Brünben: Stern lf. ^  .

Nyílt tér petitsora 10 kr%

A fürdés.
A változó légmérsékleli viszonyok s az 

élet küzdelmes pályája követelik, hogy 
m nden ember képes legyen azoknak testünk 
re gyakorolt pusztító hatásának ellenállani, 
vagyis hogy testünket s lelkünket edzetté 
legyük különféle változások elviselésére.

Testünk edzésének egyik leglontosabb 
eszköze a viz, ha ezt naponként mint für 
dót használjuk.

A viz nemcsak tápszer, hanem mint a 
bőr tisztaságának eszközlője, megiíjúdásunk 
igazi forrása. A tisztaság a látható egész
ség, a tisztaság az a testnek, a mi a tisz 
tesség az erkölcsnek, irta Baco, — s az, a 
mi a szeretetrevalóság a léleknek, tette hozzá 
La Rochefoucauld.

Jó vizet inni, sőt belemerülni: a mai 
kor egészségügyi vallása, a tisztaság s an
nak családi keresztelő helye a fürdő-kád, s 
hittétele a mindennapi fürdés.

A b ő r  élete egyéniségünkkel a leg
bensőbben függ össze. Ha X. vagy Y-nak 
levágják karját vagy lábát, azért ő megma
rad Péternek vagy Pálnak, de a kiről a 
bőrt lehúzzák, annak egyénisége is e lve
szett, s anatómiai praeparatummá sülyedett. 
Ám nemcsak azért nagyfontosságu a bőr 
egészsége és tisztasága, hanem azért is,

mert hétféle működést végez: védi a te s
tet és a belső szerveket; az idegek segitsé 
gével a tapintás, légnyomás, hőmérsék és 
fájda'om érzetét közli velünk; kiválasztó 
működést végez : t* i. izzadó mirigyei vizet, 
szénsavat, illő zsírsavakat és ammoniakos 
ürülék'anyagokat választanak k i; lélegzés
ben a tüdő segédszerve; most felszívó (ab 
sorbealó) ereje van, majd tisztitó készülék
ként működik és végre kisugárzás segélyé 
vei a test melegét szabályozza s k. b. egy
forma hőmérsékben tartja, azaz egészség* 
ben. Midőn a vér szabadon forog a bőrön 
át, a test heve növekedik; ellenben lelohad 
ez a hő, midőn az izzadás kiüt a bőr 
fölület milliónyi pórusain, ép mint a hogy 
meleg csöveket nedves rongyokkal lehűt
hetünk. A fürdés a bőr eme működéseinek 
nagy előmozdítója.

Ma gazdag és szegény nagyon kevés 
költséggel mindennap igénybe veheti a für
dőt, melyet a régi nemzedékek királyi fény 
flzésnek tekintettek- A történetírói följegy
zések ma is bámulattal emlegetik a Cleo- 
patra, Valois Margit, Ausztriai Anna és 
Mme de Pompadour mindennapi fürdőjét. 
Sparta és Róma inainak erőt, szilárd test
részeket, állandó egészséget a hideg viz 
használata adott. Fa a levelén sárgul, em 
ber a bőrén vénül, ezt a ma közkeletű élet
tani tételt ezek az előkelő nők nem tudták, 
csak érezték. Ezt a szomorú esélyt a bőr

kellő gondozásával, soká késleltethetjük. 
Ma tehát mindenkinek módjába áll a tiszta 
bőr aristokratájává lenni, s egyszersmind if
júságát megnyujtani a mindennapi zuhany- 
nyai, vagy tetőtől talpig való vizes ledör 
zsöléssel. Csakhogy ez a zuhany s az a le- 
dörzsölés hideg vízzel történjék, mert a 
langyos, vagy meleg viz inkább gyengít, 
mintsem erősít, petyhüdté teszi az izmokat 
és ránczossá a bőrt. A meleg fürdő, mint 
a lörténelem mulatja, népeknél és egyének
nél egyiránt a hanyatlás jele, a megvénhe- 
déss és a pusztulás előhírnöke. A rómaiak 
tepidaziuma volt valószínűen — úgymond 
Daryl — a barbárok legnagyobb szövet
ségese.

A friss vér működésre serkenti a bőrt 
és reactióra az idegeket; sietteti a szív 
mozgását s mintegy uj életerővel lát|a el a 
szervezetet. A mindennapi fürdő arra való, 
hogy a bőrt a külbehatások ellen megedze. 
És ez az edzés nem csak a bőr idegek ér
zékenységének kevesbedésében, illetőleg bi
zonyos fokú eltompulásában áll, hanem áll 
abban a vívmányban is, hogy a bőr haj
száledényei a fokozott működés következté
ben lasanként kitágulnak és sokkal több 
vért forgatnak, mint azelőtt. És a bőrnek, 
ennek a testünk felületén elágazott tüdőnek 
hajszáledény hálózata hasonlít egy meleg
vízfűtés csőrendszeréhez, mely a bőrt sza 
kadatlanul átmelegiti* Ez a fülő készülék

i  „ M in k i!"  l á m á ja

Az e 1 s ő i b o l y a .
— Beizélyks. —

Egy elszáradt ibolyacsokor fekszik előttem. 
Ott találtam meghalt barátom levelei között. Hogy 
letettem magam elé az asztalra, úgy tetszett, mintha 
megmozdultak volna elszáradt szirmai és regélné 
nek az elmúlt időkről.

Susognak-susognak valamit ; én meg elme
rülve hallgatom azt. Néha egészen jól értem, mit 
mondanak, mit regélnek ; néha pedig kínos zson
gássá válnak szavai, hanem képzeletem kiegészíti 
azokat is. Egy megtört szív regéje szólt hozzám 
és én tollat ragadok, leirom mind.

— Ibolya?
— Ibolya. Méltóst&taiik ?
— Nagyon nagyon köszönöm !
És Zanathi Elemér átnyújtotta az egész vidék 

legelső ibolyáját Várhelyi Szabinának-
Ab ibolya oda vándorol Szabina dobogó keb

lére ; mikor pedig haza vitte, velenczei köszörült 
üveg tányérkába tette azt.

Még künn rontotta a szemet az itt-ott piszkos 
iehér hö, amint a nap sugarai ráestek, de a járó
kelők a nagy locs-pocs daczára is örömmel üd
vözölték a tavasz első melegebb sugarát.

A szerény kis ibolyacsokor pedig ott pompá
zott a szalon nagyobbik asztalán és a szobába 
szorult télies levegőt megtöltötte tavaszias illattal.

Benn a kályhában pislogva ég a kőszén; 
néha egy kékes lángnyelvecske kicsap. Sajátságos 
neszt hallat ilyenkor. „Pürülu, mint szokták mon 
dani. Az ablak egészen átmelegedett a nap su
garaitól, hanem azért hideg volna a kicsike kis 
salon, ha nem égne a kályhában.

Még itt a tél, de az ibolya illata megha
zudtolja azt.

Amint kicsapott néha a tűz a kályhából, 
kevés széngőzt hagyott hátra, Evvel egyesült az 
ibolya illata. Idegbénító lég ez igy.

Szabina bágyadtan dől a kerevetre. Szemei 
majd az ibolyán, majd meg a veröfényesjablakon 
tévedeztek.

Mereven bámul sokáig. Néma csend honol 
körülötte, csak keble pihegése zavarja azt né
ha meg.

A külső zsivaj nem hallatszik ide be.
Tekintete egyszere az ibolyára esik. Heves, 

mély sóhaj, mely keblét megrezgeti, emelkedik 
ekkor s lebben el ajkairól.

— Csak ne hagytam volna oda azt at 
ismerős kört.

Eddig csak szunyadozott. Az nem tudta fel
ébreszteni, ez lángra gyujtá.

— Már évek óta tisztel, becsül, szeret. Ez 
még jobban, igazán, mélyen lángolóan.

— Ahhoz szavam, szüleim ígérete köt; ez 
még fiatal, majd felejt könnyen. Hát miért fosz
tanám meg magamat élveimtől.

— A nyáron távozni fogok. Jól fogom ma 
gamat érezni, reá sem gondolok többé, Meg úgy 
is talán csak szalmaláng ennek az érzelme. An- ; 
nál jobb. Tettre tehát, nem szegem kedvét.

Ha hallotta volna valaki ezeket a szavakat, 
azt gondolta volna : lázban beszél.

Hátradőlt a kevereten s a beszűrődő nap
sugarak épen odaestek barna fürtjeire.

Bágyadt, kéjes mosoly vonult el ajkain s 
olyan volt, mint egy magányos sphike.

— Szeret, nagyon szeret!
— Mikor emlékkönyvét visszaadtam és elol

vasta, a mit beleírtam meglepetve tekintett rám 
és forrón szorította meg kezemet.

—Lénye kissé hideg, de nem is lehet az 
másképen, hisz még alig ismer. Ha majd ismerni 
fog, látja lángoló szerelmemet1 akkor ő is agy 
fog szeretni.

— Társaságomat sem kerüli, mert maga 
mondta a napokban, hogy még ne menjek.

— Minden nap találkozom vele éa mindig 
jobban-jobban szeretem.

— De hát szabad szeretnem ? Hisz ő maga 
bátorított föl erre viselkedésével. Vagy csak ka- 
czérkodik? Lehetetlen. Arcza, szavai meghazud
tolják azt.

— Vonzódik hozzám. Első találkozásunk 
alkalmával egy szót sem tudtam szólni, mert 
régi ábrándjaim ideálját láttam benne megteste
sülve lenni, Később kedélyét is tisztán megismer
ni véltem. Addig közönyös voltam a nőnem iránt, 
most már öt szerettem.

(Folytatjuk).
Terentiui.



gyakori fürdés által megedződve, sokkal több 
munkát bir el, s a rendkívüli melegveszte
séget is gyorsan helyre birja pótolni.

Ugyan ki látta, hogy tüdőcatarrhussal 
vagy náthával vesződjék a czigány vagy 
czigányasszony, holott télviz idején is m e
zítláb jár; ellenben mi a legkisebb idővál
tozás mellett is igen könnyen meghűlünk 
s megkapjuk ezt a betegséget. »Egy czigány 
asszony talpa — úgymond Schreber —  
mely az időjárás szigorúságának védtelenül 
ki van téve, nem csak edzve van minden 
nemű hülés ellen, az esztendőszámra tör* 
ténő mezitlábjárás következtében, de egy
szersmind azoknál a boncztani változások
nál fogva, melyeknek épen ez a megszokás 
a szerzője, a behatások nagy részének el 
lent bir állani. Csak egy pillanatig vegyük 
szemügyre nagyitó üveggel egy kényes úr- 
hölgy és egy czigány asszony talpbőre közti 
ktilömbséget, s tüstént átlátjuk, hogy az 
emberi bőrt, testünknek ezt az élő védfa- 
lát, edzés által a külbehatásokkal daczoló 
bástyává alakíthatjuk. Erről a védbástyáról 
a betegségeknek nevezett ellenségünkkel, 
különösen pedig a köszvény, majd ideg 
gyöngeséggel, huruttal, stb. legbiztosabban 
szembeszállhatunk. Hiszen a betegségek, mint 
a harapós kutyák: ha szembe futunk vb 
lük, meghátrálnak, de ha előlük megfuta 
módunk, megharapnak.

Tegyük bőrünket erőssé, egészségessé, 
s az könnyen fog daczolni a temperatura 
változásaival, s az anyának nem kell foly
tonos rebegésben élni, hogy gyermekük 
meghűl, mert nincs elég melegen öltözve, 
s hogy mihelyt a lába megázik, mindjárt 
tüdő-hurutot, vagy tüdővészt kap.

A mindennapi fürdőnek végre erkölcsi 
hatása is van, Nem hiába tette a kér. val
lás a keresztség által a vizet az erkölcsi 
tisztaság jelképévé- A ki testét a szenylől 
tisztán tartja, rendesen erkölcse tisztaságát 
is megóvja; a fürdés tehát az erkölcsi szep- 
lőtlenségnek is az elősegitője. »A friss viz 
— úgymond Daryl -  mintegy anyagi lelki 
ismeret, mely az alávaló gondolatokat eltá
volítja, vagy legalább elodázza.« így függ 
össze a test tisztasága az erkölcs tisztasá 
gával; a bőr üdesége a lelkiismeret érzé
kenységével, a mit nevezhetnénk első sor
ban a bőr ethicájának is

A megyei közig, bizottság ülése.
Julius 12.

Az alispán közigazgatási ügyekről szóló 
jelentése után ötömmel vétetett tudomásul, 
hogy a belügyminisztérium Páka községben 
új csendőri őrséget fog szervezni. — A föld- 
mivelési miniszter leiratban tudatja, hogy 
az almabornak Ausztriába való szállításá
nál elkövetett visszaélések megtorlására a 
szükséges intézkedéseket m egtette.-A bizott
ság újabb fölterjesztést intéz a kereskedelmi 
miniszterhez Palin pusztán és Bázsiban a 
póstahivatal fölállítása érdekében. —  Ki
mondatott, hogy az egyes községek kötele
sek a belterületükön elvonuló lörvényható 
sági utak felületéről a vizet levezetni ; a 
képződött port, szemetet, sarat bizonyos 
időközökben az utszélről lehúzni, kupaczok 
ba halmozni és a község belterületéről el
fuvarozni ; az utmelléki sánczokat megásni 
és folyton vizlevezetésre’alkalmas állapotban 
tartani. A nagy-kanizsa* bécsújhelyi vasút 
vonalán levő Rajk megállóhelynek póstale- 
adásra leendő fölhasználására vonatkozólag 
fölirat intéztetik a keresk. miniszterhez. — 
Tudomásul vétetett, hogy jövő évben a 
Csáktornyái áll. tanítóképző intézet kibővit

lelik; az alsó-lendvai polgáriiskola államo 
sitása ügyében lépések tétettek, — s hogy 
egy kisdedóvónő képző intézetnek Zalame- 
gyében való fölállítása czéljából a kir. tan- 
felügyelő fölterjesztést tett.

Továbbá kir. tanfelügyelő jelenté, hogy 
a miksavári és dráva-csányi iskolázás ügyé
ben a közigazgatási bizottságtól nyert meg
hatalmazáshoz képest a zágrábi egyházme
gyei főhatósággal érintkezésbe lépett. Bemu
tatta a káptalani helynökségtől ez érdem
ben érkezett választ. Tekintettel ezen ügy
ben már a boldogult bíboros érsek által 
lett intézkedésekre, az egyházmegyei főha
tóság* és az érdekelt hitközségek általános 
óhajára, a járási főszolgabírónak pártoló 
ajánlatára, Dráva Csány községnek községi 
pótlék utján megajánlott járulmányára, vé
gül azon körülményre, hogy Dráva-Csány 
község a kisdedvédelem ügyének egy, már 
meglévő helyiséget fentartva, ezt helyileg 
ápolni kész és hajlandó: javasolja kir tan- 
felügyelő, hogy egy kontemplált leányisko 
Iának Miksavárott felállítása most már annál 
is inkább helyben hagyassák, mert az eset 
leges felfolyamodásokkal járó halogatás miatt 
a nagyszámú tankötelesek ügye nagy hi 
ányt szenvedne. A kir. tanfelügyelő javas 
lata elfogadtatott s az érdekelt községek a 
járási főszolgabíró utján felhivatnak, hogy 
e leányiskolának Miksavárott felállítása iránt 
haladéktalanul intézkedjenek ; mivel az okta
tás érdekeit veszélyeztető halogatás esetében 
hatósági beavatkozás utján fog anyagi ter
hűkre eszközöltetni.

A megyei kisdedóvás ügyében érkezett 
189?. évi 14.774. számú miniszteri rende
let tudomásul vétetett s egyelőre az 1892. 
évi XV. t.-cz. 158. §-ában érdekelt Zala 
Egerszeg rendezett tanácsú város, mint m e
gyei székhely, az ugyanazon törvényczikk 
16. § ában érdekelt és 15.000 frtnál több 
állami adót fizető Alsó Lendva, Csáktornya, 
Keszthely, Perlak, Sümegh, Tapolcza vala
mint az ugyanazon t. ez. 16. § ában é dekelt, 
10 15.000 frtnyi állami egyenes adót fi

! zető Bataton-Füred, Csabrendek, Uiáva-Vá- 
sárhely, Galambok, Kis Komárom, Kotor,

| Légrád, Mura-Csány, Nagy-Récse, Pölöske,
' Söjtör, Szepetk községek felhivatnak, hogy 
az 1892. évi XV. t. ez. értelmében általuk 
felállítandó kisdedóvodák illetve állandó gyer
mek-menedékházak szervezése ügyében ha
ladéktalanul intézkedjenek s eljárásuk ered 
ményéről a közigazgatási bizottsághoz folyó 
évi szeptember végéig jelentési tegyenek. A 

j 10.000 frtnál csekélyebb állami egyenes 
adóval terhelt, ideiglenes (nyári) menedék
házak felállítására kötelezett községekben a 
kisdedvédelem ügyének szervezése 1893. 
évi tavaszára halaszlatván, a kir. tanfelü 
gyelő felhivatik, hogy a szervezés előkészi 
tése értelmében javaslatát f. évi november 
havi közigazgatási bizottság ülésében mu 
tassa be.

Az árvaszéki elnök jelentése szerint a 
fogalmazói karnál május végén hátralék 
volt 2587, junius hóban beérkezett 2654 s 
igy elintézés alá került 4241 ügydarab; 
ebből junius hóban elintéztek 2 5 8 l et s 
maradt junius végén hátralék 2660 drb.

1 Az irodánál május végén hátraték volt 337, 
júniusban leírás végeit kiadatott 2495 s 
igy elintézés alá került 2832 ügydarab ; 
ebből junius hóban leírtak és kiadványoz
tak 2624 darabot s igy junius végén hát
ralékban maradt 208 ügydarab-

K ü l ö n f é l é k .
— ej?sküvő. S i m o n  Lajos Csáktornyái 

kir. járásbiró e hó 23-án a felső-nvhályfalvi 
templomban esküdött örök hűséget S t e f a 

it  s Miksa urad. főerdész kedves leányának, 
G i z e l l a  kisasszonynak. Őszintén gratulá
lunk a megkötött frigyhez

— Eljegyzés F r a n  k Sándor budapesti 
kereskedő jegyet váltott ösztereicher József 
letenyei lakos leányával, Rizával.— L é g r & d  város polgárai f. hó 31 én az önk. lüzoltó-sgyesület javára disz« és versenyte- kézéssel összekötött tánczvigalmat íendeznek. — Kezdete d. u. 3 órakor. Belóptidij 1 írt, családjegy 2 írt. Tekejegy 3 dobásra 10 kr.— H á z a k a t  d ö n tő  szélvihar dühöngöd e hó 18-án Zala Egerszegen. Hirtelen jött s egyszerre nőtt nagygyá. Először fölkavarta az utczák porát és megtöltötte vele a levegőt, azután neki esett a iáknak, derékban ketté törte, tövestül kicsavarta azokat, majd egész erejével végig rohant a városon : házakat döntött össze, fedeleket mint a szalmaszálat dobott át a harmadik-negyedik utczába. A kaszinó tetejét száz méternyire hordta el a vihar. Az összes utczák és házak szánalmas állapotban vannak ; nincs fa épségbe^ ** nincs ház, mely meg ne sérült volna. A „Sztsnf Háromság* szobrot ledöntötte ; még a vonatot is megállította a nyílt pályán. Öt ember életveszélyesen megsebesült. A vihar mintegy félórahos?- száig dühöngött.

—  (A zágrábi hadtest vezérkarához beosz* 
tott tisztek közül mintegy 20-an múlt vaaár 
nap városunkban időztek a vidék tanulmá
nyozása czéljából Innen Lendva felé S zo m 
bathelyre utaztak.

— £  helybeli kereskedő ifjak Önképző 
egyesülete vasárnap, e h ó 24 én este 7 órakor 
a „Hattyú* vendéglő kertjében, kedvezőtlen 
idő esetén az étteremben tánczmulatsággal 
összekötött társas estélyt rendez.

— yéglegesités. A vallás és közoktatás- 
ügyi m kir. miniszter V a r g h a  Tivadar 
perlaki elemi állami iskolai rendes tanítót, 
valamint K e l e m e n  Gizella perlaki elemi 
iskolai tanítónőt jelen állásukban végleg  
megerősítette.

— ^  muraközt szőlőhegyek az idén jó 
termést Ígérnek A tőkék gyönyörűen ter
mettek és az elvirágzásnak kedvezett a 
ssép napos idő. A peronospora elleni fecs- 
kendezés ez évben is igénybe vétetett, de 
nem mindnyáj a á’tal azoknak, akik ezt eddig 
is teljesítették, bár tava’y meggyőződhettek 
a srpicelt és nem spricelt termés közti óriád 
különbségről. Annyi azonban tény, mikép 
eddig a peronospora jelenléte tán a forró 
napok m att nem constatálható ; e helyett 
azonban néhány igen tekintélyes gazdából 
azt hallottuk, m'kép szőlőhegyükben a phy 
loxera otthont vert már. Ha ez factum, akkor 
nagyon szomorú jövö áll a felsőmuraközi 
nép e'Őtt. II \nem vigasztal benünket annak 
tudata, mikép e veszélyes féreg ittléte m ég 
hivatalosan nem authenticus. Ha szőlőhe
gyeink jelenlegi gyönyörű állapotukban  
megmaradhatnak, igen szép temésre lesz 
kilátás. Nem egyszer jártak fölöttünk ez 
évben a jéggel telitett felhők, de hála a jó 
Istennek eddig megkiméltettüuk, mig a vend 
vidékeken sok kárt okozott.— A z  1 H -4 0 — 4r£)-iki Rzaba.d.sú,'?- h a f e z ü n k  gyüjteményéoek a fővárosi vigadóban levő rendezősége íölkérte az összes biztosító társaságokat, hogy vidéki ügynökeik áltál is — mozdítsák e!ö a 4S-as ereklyék gyűjtését. Ezt a praktikus dolgot az aradi muzeum találta föl. A (ölkért biztosító társaságok támogatása már azért is nagy mérvű lesz, mert a gyűjtemény tulajdonosa kijelentette, szóval és írásban, hogy 25,000 forintot ad magyar hírlapírói nyugdíjalapra és 15,000 forintot az erdély részi és a többi magyar közraivelödési egyleteknek a gyűjtemény vételárából, ha azt a nemzeti muzeü n számára megvásrolták ; annyi összegért a mennyibe ^kimutatás szerint) került az a kiállítás főrendezőjének. A  hírlapírói nyugdíjalapra szánt 26,000 írtból ama fővárosi és vidéki hírlapírók is részesül hét néz , a kik nem tagjai a már létező hírlapírói nyugdíj intézetének. A 48 as gyűjtemény által kiadott Honvéd Emléklapra előfizetésre felhívó leveleket küldött szét a rendező- ség. Felhívás minden volt honvédnek el lett ugyan

I küldve, de az előfizetés vagy megrendelésre való



fölszó ilitás csak a módosabbaknak szól, mert a 
rendezőség ezennel tudatja, hogy minden vagyon
talan honvédnek ingyen adja a díszes emléklapot, 
ha az illető az elöljáró által alá irt levelében ezt 
kéri. Gróf Kreith Béla ur által az ország községei 
nek és egyesületeinek ajándékozott húszezer Kosuth 
képből még néhány ezer példány áll az ezutáu 
folyamodó községek s egyletek rendelkezésére. Ez 
életnagy arczképek bolti ára 1 írt 40 kr. példá
nyonként. A fennmaradó képeket a fővárosi vi 
gadóban levő 48-ask iállitás látogatóinak ajándé
kozza a rendezőség. Néhány nap múlva a kiállítás 
minden látogatója kap egy egy Kosuth képet

—M egyei h íre k . A k i r á l y  Pacsa köz* 
ségnek iskolaépitési czélokra 100 fr tót, a bucsu- 
szl-I&szlói izr. hitközségnek iskolaépülete vőtel&rá- 
eak fedezésére 00 frtot engedélyezett. P e c z e k 
György tüskeszentgyörgyi plébános a hodosáni áll. 
elemi iskola vizsgálata alkalmával a magyar nyelv
ben legtöbb előmenetelt tett növendékek közölt 
tankönyveket, képeket és pénzt osztott ki. — A 
z.-egerszegi pénzügyigazgalóság K o p e c z k y  Jó
zsefet díjtalan adóhivatali gyakornokká kinevezte. 
— V[é g l e g e e i t  t e t t e k  á l l o m á s u k o n :  
K ü l l e y  Fraccziska szent-adorjáni s Lultárnó 
Kopocsv Amália gátnisai áll. elemi iskolai r. ta
nítónők. — Kölcsönösen áthelyeztettek : L e r c h  
Antal keszthelyi és G ö t z Ede pécsi kir. posta
tisztek. — B r u n n e r  Antal keszthélyi állami 
utmester 41 évi működés után nyugdijaztatott, 
helyébe pedig T r i z n a y Gyula tapolczai utmes
ter helyeztetett át. —• S a b j á n Dénes gelsei pos
tamester eljegyezte S z a b ó  Ilonka k. a., Dr. 
U h i 1 k ó Sándor pedig Alsó-Lendván K o v á c s  
Jóján kisasszonyt. — Dr. D é z s e n y i  Árpád 
oliárhoz vezette N. Kanizsán M a r k ó Lujza ur* 
hölgyet, Ma r k ó  Antal állomásfönök leányát. — 
K o h n Jakab n.-kanizsai illetőségű budapesti la

kos vezetéknevét K o v á c s r a  változtatta át. —
B a 1 a t o n*F ü r ed e t e hó 14-ig 1145 vendég 
tátogatta meg. — Dr. M e 1 I e r Béla n. kanizsai 
fogorvos Bécsbe költözött s helyét dr. Engel Sándor , 
eszéki togrvos költözött oda. Mo l n á r  István, 
budapesti vinczellér-iskolai igazgató a Balaton kör- ! 
nyékét megtekintvén, Keszthelyre érkezett, hogy 
a fMdmvelési miniszter Ígérete értelmében egy 
vinczellér iskola Iétetesitése érdekébeu az elöleges í 
tanulmányokat megtegye.

— L u  k á c s  B é lán ak , az ujónnan kine
vezett kereskedelmi miniszternek sikerűit arcz- 
képe és jellemrajza vezeti be a „Magyar Géniusz" 
29. számát, mely fény és pompa tekintetében 
méltó folytatása a többinek. Megszoktuk már, hogy 
a „Magyar Géniusz« minden száma hoz valami 
meglepetést s ebben nem is szűkölködik a legu
tolsó szám sem. Sokan voltak kiváncsiak arra, 
milyenek lesznek az uj pénzek s a „Magyar Gé- 
nius“ szerkesztői — bizonyára nagy fáradtság 
utján — megszerezték azoknak rajzait s már be 
is mutuDák olvasóiknak. Ugyancsak e számban i 
találjuk Ő Felségének legújabb arczképét és szebb- 
nél’szebb képeket. A szellemi rész is felette gas> 
dag, a mennyiben legjelesebb Íróinkkal, mint Be- 
niczkyné Bajza Lenke, Dóczy Lajos, Abonyi Ár
pád, Kada Elek, Munkácsy Kálmán, találkozunk. 
Az említetteken kívül a „Magyar Géniusz- beha
tóan foglalkozik a napi renden lévő aktuális ese
ményekkel, melyeket a leghivatottabb tollak is
mertettek, s melyeket a legkiválóbb művészek 
mutattak rajzokban. Mindezek mellett a „Magyar 
Géniusu a legolcsóbb hetilapok egyike s a közön
ség, mely méltán érdeklődik az illusztrácziók i- 
ránt, melyek az eseményeket képekben mutatják 
be, könnyű szerrel juthat e fényes kiállítású 
laphoz. — Kik még nem ismernék olvasóink kü

zül a „Magyar Géniuszát, forduljanak a kiadó-
hivatalhoz (Budapest, Kerepesi-ut 14.), mely mint 
lapunkat értesité, készséggel küld mutatványszá
mokat. A „Magyar Géniusz" előfizetési ára egész 
évre 10 írt, félévre 5 frt, negyedévre 2 írt 50 kr. 
Az újonnan belépő előfizetők a »Kenyér« czimü 
emléklapot ingyen kapják.

— $ i t  olvassanak a gyermekek a »»Un- 
idő alatt ? Akármilyen jól esék is a gyermek
nek az a várva-várt vakáczió, mikor reggeltől
napestig a szabadban az élet, bizony gyakran 
unalmassá lesz s szükségét érzi a hasznos 
s szórakoztató olvasmánynak. Gyakran jut 
eszébe a gyermeknek, hogy a játékon kivül 
más neme is van a mutatásnak s ilyenkor 
a szép és hasznos olvasmány a legkedvesebb 
barátja neki. A gyermeknek ez idő szerint 
legkitűnőbb olvasmánya „Az én Ujsógom t 
mely pontosan minden vasárnap köszönt be 
hozzá, telve képekkel s szivet lelket neme
sitő közleményekkel. — Van „Az én Ú jsá 
gom u minden számában mese, elbeszélés, 
vers, ismeretterjesztő czikk, Ie:rás, minden
féle rejtvény s végül egy csomó szép kép. 
Pósa Lajos a legkitűnőbb magyar gyér- 
mekköltő szerkeszti „Az én Újságom*-at, 
ajánljuk azt a legmelegebben a szülők f i 
gyelmébe Előfizetési ára negyedévre 1 frt.

FELELŐS SZERKESZTŐ 

M A R G I T A I  J Ó Z S E F

IX- tečaj Vu Čakovcu 24-ga jú liusa 1892.
8 urednikom moči je svaki dan 
govoriti med II i 12 varom. — 
Sve poliljke tiču™ *e zadržaja no* 
vinah, naj se poSiljajn na ime 
Hargitai Jožefa urednika tu 

Čakovec.
Zsdateljstvo:

f  njižara Fischel Filipova kam se 
predplata i obznane poSiljajn.

P r e d p la tn a  véna  ) e :
Na celo leto . . . 4 (rt
Na pol leta . . . 2 Irt
Na cet vert leta . . 1 Irt

Pojedini broji kofitaju 10 kr.

Obznane se poteg pogodbe i fal
računajo.

n a  h o r v á t i k o r  t i  m  a g j a r .s k  o  m  j e z i k u  i z l a z e é i  d r u ž t v e n i  z n a n s t v e n i  i p o v u č l j i v l  l i s t  z a  p n k .  
^ I z l a z i  © -vaJsiO tijeclen 3ed .en lcrat i  to :  tt~u. sv a k tL 'n ed L eljn .

Službeni glasnik : „Medjimurskoga podpomagajučega činovničkoga druživa'€ „Čakovečke šparkasse“, „Medjimurske sparkasse'4. i t. d.

Božja skrb vu naturi.
v.

(Dalje).

Životinje be iju takaj i skrivaju se 
predi nego bura začne ili drugi kakvi 
strašni naravni pojavi Domače živine ne- 
dotiču se otrovnoga rasča i razezna,u tra
ve, koje su jim za hrane dobre. Neko ji a- 
merikanski naselec, odpeljal je sa sobom 
iz Europe kravah vu svoje novo prebiva* 
liőée. Taki prva zima bila je nenavadno 
doga, i buduč, da se on toga néje nadjal, 
to su mu krave došle vu veliku pogibelj, 
da pogineju, več samo kota i kost

Opazilo se je medtim, da kak su se 
Vi ata od fltale odprla, da su namah svoje 
glave podigle uvék na jednu stran i s ru- 
kanjem svoj m pokazuvale, da bi tam ra 
de. Najpotlje jih poodvezaju i pustiju van, 
premda nikaj nigde zelenoga pod snčgom  
nője bilo. Kak su vuni bile odletiju tam 
vu dol, gdé je dužinom potoka močvarne 
doline nekakov drač bil, za kojega néje 
niti jeden naselec mislil, da je krmno ra^  
če. Nego krave su sa svojim nagonom vo- 
djene sigurneše neg čovčk sa svo;im pri« 
spodabljajučim i rarunajučim razum om ; 
pohlepno su jele taj drač, te su se i na 
fletno poraogle. Znameniti je životinski

nagon i vu betegih Pes liže svoju ranu, 
dok zaraste ; a betežen — mruje i posti. 
„Mojega psa poparila je jedenput služavka 
strašno s vrijučom vodom On se je zavi- 
jajuč odvlekel vu senik i na njem je o 
stal več danah ležeč i ranu si ližuč, dokle 
god mu néje zarasla, i samo gda gda je 
dole shajal, da se vode napije a na jelo 
nije niti mislil."

Vu naturi vlada prelepi redarstveni 
sustav, i nagibljivoat. da se ravnovaga 
zdiži Ptice su stražari nad rastlinstvom; 
Brez njih nebi imali nikakvoga ploda, ni 
kakvoga sada, nikakvoga cvtča. Jeden je- 
dini par pevicah treba za svoje mlade 
svaki dan do 300 gusenicab. Kaj po danu 
pevačice nepobereju, to po noči uni čuju 
šišmiši, oni v noči loviju nočne metulje i 
hrušče Ravno tak loviju i vništu,u ne
prestano kojekakvu gamad sve fele sove, 
lisice, ježi, krtice, lasice i ka e itd. Jež 
uniituje čemernu kaCu ridjevku; njeni u« 
griz njemu neškodi.

Svaki miáar pojede preko Ijeta naj- 
menje 6000 migov ; a ravno tak i sova, 
koja zato ima ošter sluh da vnoči loviti 
more, oči koje i vu mraku vidi, i jako po 
tiho leti* Cavke vu fieregih letiju na drevje 
gda dojde vreme hruščovo. Jeden d l spu
sti se gore, te lupajuč s krilmi i s drugim 
gibanjem drma te kukce, a drugi dole zdr- 
mane pobiraju Obedvé se stranke pri tora

jzesvim uredno mčnjaju. Vrane kopaju s 
kljunom škodljive črviče iz zemlje, a koji 
su glubljiše, one uništuje krtica.

Dčtl;č uništuje jelotoča i teše drugim 
pticam duplja za gnjezda. fKrbedjed pobi
ra jako Škodljive mrrace. Kukavica se hra 
ni s onimi gusenicami, koje druge ptice 
neču jesti, n&vlastito s jako dlakavimi, o 
sebito pak s olrovnimi četnjaki.

Kaj jedna živina ne e črniti, to je 
druga, da dila. Mravlje — selci nedelaju 
rašču nikakvoga kvara, uniččuju naproti 
nezbrojene škodljive kukce. pak tjar i ka* 
če. Oni mnogoput putuju vu velikih flere* 
gib i svaki jim rado odpira svoju bižn, ar 
kaj god se je pod palmovim krovom u- 
gnjezdilo kodljivib kojekakvili kukcov, čr- 
vab, činečib otajno ljudem nenadjani kvar, 
to oni sve najdu, uništiju ili vu bég odti- 
raju. Mrtvog jelena tak oglodju, da farno 
čista okost niča ostane. Sto silah je vu pri
rodi uvék vu pripravi: kljunov, zubih, 
škramplah, kiégiAb itd da poginjera od 
stranef

Rédko je moči najti poginjene liv ioe. 
Mi celina se tako potroši iii odstrani, za 
kopa. Grobar, črnkast kukec, sa širokimi 
črlenožutimi pegami po prék na ledjih, 
dobil je to ime od grobarskoga svoga posla.

(Drugiput dalje).



Parabula.
Nekoj seljak ie na protuletje lépő o- 

kopal svoj vrt i grede vn red postavil o 
ntk, kak se to več za svaki pošteni vrt 
pristéji. Drugi dan su došli obodva, najme 
rečeni seljak i njegova žena, te su posadi
li tu krumpira, tam zelje, onde zelera ov 
de opet kolorabu i t d .  — Jedna greda 
je OBtala prazna.

Dojde pod večer seljak i za da si že 
nu iznenadi, poseje na praznoj gredi šala- 
tu i otide. — Malo keene e dojde žena, i 
ona hoče svojega muža presenetiti, ter po
sadi na praznu gredu grah

Niti je muž znal, da je žena posadila 
na praznoj gredi graha, niti pak je žena 
znala, da je njezin muž na istom mestu 
posejal šalatu — i tak je sad obodvoje b i
lo na praznoj gredi posejano i posadjeno

Muž je hodil svaki dan vu jutro pre- 
gledavat jeli njegova ialata raste i pri tom 
je graha, koj se je iz zemlje pokazal, dr
žeči ga za drač, vun zplél.

I tena je hodila svaki dan po poldan 
gledat, jeli nje/in grah raste i pri tom je 
o( et šalatu koja je iz zemlje išla, držeča 
ju za draé, vun zp’éla.

I óvak su svaki dan poseb, jeden bez 
drugoga hodili svoja gredu p’ét, dok je na 
zadnje greda ostala izbi ja prazna.

Kaj se iz ove parabule vu imo ?

To se svaki dan, ne jeden krat, nego 
jezero krat dogadja, ali ne na vrtu pri 
gredi sa šalatum i grahom, nego pri od- 
hranjivanju dčce, ako najme otac i mati 
svaki za se, bez sporazumljenja s drugim 
delaju okolo odhranjivanja svoje déce, jer 
vu takovom slučaju uvék jedan van ztrga 
kaj je drugi posejal, — i obratno.

(£m. gollaj;

Segurno prenešenje.
Prije više létih se je néki skupec s 

jednim gospodinom Patrum čakoveckog 
klo tra, prigodom šetnje k sv. Heleni raz- 
govaral o smrti človeka, kad na jedan krat 
skupec proti patru veli: „Znaju k«j je naj- 
gorše pri smrti človeka?*

„Na to sam znatželjan, kai vi za 
najgorše pri smrti držite* — odgovori 
pater.

„Da človek svoje peneze nemre so- 
bom ponesti."

„O to je moči sobom vzeti" — od ! 
govori redovnik — samo se to mora na 
si ametni način učiniti »

„To sad prvi krat rujem" — reče 
skupec — „A na koj pametni na'in bi to 
moguce bilo ?*

„Samo je potrebno réói Kristušove iz 
puniti: Koja vi jednomu od najmenj*ih u 
čin te, uč nili ste meni 1“ odgovori redov 
nik, a zatim dalje: »Ako vi mozbit imate 
veliki kup novac, tak sad znate puta, po 
kojim si je na drugi svčt prenesti morete 
Vu onom hipu, kad vi koj novčič siroma
ku darujete ili za kakovu drugu dobru 
stvar, koja je na čast božju, svoju pomoč 
pružate, vu onom velim hipu je vaš dar 
dospel vu ruke zveličitelja, koj bude vam 
ga dobro spravil i na dan vehkoga računa 
skup s intereši natrag povrnili«

Skupec se sad ves zamišljeni razide s

redovnikom te otide domov, gde je rééi 
gospodina patra još célú noč premi Ijaval.

I zbilja je skupec od onoga dana svo 
je novce, koji su mu od potrebočah za ž i
vot preostajali, daval Kristušu vu shranj- 
bu te je konačno vumrl pred Bogom i 
ljudmi vu poštenju.

Da bi se barem ov primer i drugih 
skupcev prijel te je na pravi pút dopeljal.

Tisal:

(gm. g ollay.

Z A B A V A .

Žena poginulega, 
m .

(Dalje).

Ja te neostavljam.. Ja znam vse, kaj 
ti se je pripetilo. Ti si obkoljen, pak sc 
moraš predati ili sa vsom vojskora poginuti. 
Tri se več noči neprestance vlečena po ne- 
prijateljskom taboru, vezda kakti marketan- 
tira, vezda kakti selska derojka, jenkrat da 
pače vu mužki opravi. Od vsili stran su ti 
zaprti puti. Včera, kad su te preobladali na 
mostu, bil si još srečen, ar si malo ne pre 
pal; vu klanjce se nemreš n i k a k potegnuti. 
Klanjec szélaknaéki obsednat je s kanoni, 
pak moraš tam polovicu vojske izgubiti, a 
opet nečeš predreti. Nu da budeš mogel od 
zada tu kanonire napasti, mogel bi si s one 
strani prek;C'ti pút, jer odnud, pak vse do 
brányszkoőke gore, nije ni jedno selo obse- 
djeno. Potrebno ti je samo dva bU&ljuna i 
nekoliko štukov da se primekneš za hrbet 
karonirom, koji klanjca čuvajo.

Vojskovodja se je žubko nasmejal.
Po zraku, kaj ne V
Ne, nego pod zeroljom.
Gospa Je te réői tak ozbiljno izrekla, 

da je osmčh generalov odmah po t>m iz* 
niknul.

Je izpod zemlje. Zmišljavam se, ca 
smo gnstokrat, kad smo se vu rodnom mé- 
stn moje majke skita’e po okolici, nahadjale 
nekakov podzemni otvor, vu kom smo se gu- 
stokrat skrivale. Jenkrat su nas zlobni deč
ki progonili ; moje pajdalice razišle sa se 
na vse strani, a ja sam pobegla vu taj o- 
tvor. Nekoliko dečkov počeli su me strašiti 
i bežali su za menőm vu pečinu. Ja sam 
išla vse dalje nnter ; nizek, no dostft širok 
prohod (ganjk) vodil je pred menőm i ja 
sam išla vse dalje i dalje. Vika dečkov vse 
sam jednako čula, a jeka (krič) ozvanjajuoa 
šupljim ganjkom (hodnikom) činilo mi ta vi
ku još strašnešom, pak sam bežala po tor
ni, zadržavajuč duškn, pipajuó i popikavajuč 
se vu grade i kamenje. Bajala sam se me* 
nje krnice i samoče, ali tim vi e dečkov, 
pak sam vse dalje išla. Nenadjano mi se 
včinilo, kak da bi vidla svétlo pred sobom ; 
daleko, vrlo da'eko opazim ákuru svétlost. I 
ta sam rapravila svoje koračaje. Svétlo kak 
da bi dobadjalo vse bliže i bliže, svčtlost 
koja je predirala iz vana, dohadjala je kak
ti megla vu ovn podzemnu tminu. Posije be- 
žanja, koje je za cčlo varu trajalo, izišla 
sam opet na svétlo, vu čist zrak, pak ne- 
mislim, da bi ikad još hotela tud iti, kud 
sam iz straha prebežala.

Vojskovodja poslušat je pazljivo rééi 
oVe gospe.

Kad sam izašla na polje, bila sam vu

guatoj, divjoj borovoj šumi, iz koje nišam 
znala puta. Plačuči sela sam si na jedno 
prehičeoo steblo i tu su me našli delavci 
(težaki) iz ieljezare, koji su me na préőec 
odpeljali vu jedno selo.

To selo? . . . pntrgnul joj je general 
nestrpljivo réő.

Szélakna . , .
Lice generalovo kak da bi gorelo, oči 

mu se zabliskale, on je stupil pred goopo, 
stisnul joj je ruku i ogrlil ju je*

Govori daljel rekel je on, a vustnice 
su mu od radosti zadrbtale.

Moj dedek, koj je bil profesor, komu 
sam ja to pripovödala, na mesto da me po
kara, česa sam se bojala, — kak da bi se 
razveselil s toga odkriča, pak je odičeno vik- 
uul: „to je on ganjk", kojim je R&kóczy 
Ferencz II. (vu okolnostih spodobnih vašim) 
izpeljal izpod zemlje svoju vojsku. Takovih 
zapuščenih spil j ah rudničkih ima v iše ; kak 
se iz rudnika več vse vun vzeme, pak neda- 
je više hasne, onda zanemare ljudi i ove 
špilje. 1

I ti misliš, da zvuu tebe nigdo nepo- 
zua toga tunela ?

Otvor — j e ; no nigdo nežna, da taj o- 
tvor vodi na drugi kraj gore. ar je na one 
stran gore otvor zasipani tak, da se z vuna 
nemre opaziti. Moj dedek je to odkriča za
tajil do kraja svojega življenja i to s nekak- 
ve žarljivosti, kaj je svojstvena vučenim lju
dem.

Jeli bi ti mene mogla tam odpeljati ?
DoŠla sam zato sim, da to vrinim. Ne 

da vam dosadjujem svojimi tožbami, nego da 
vas odobodim, doila sam do vas. Hodite s 
menőm.

Gospa se zamotala vu svoja mantilu, a 
vojskovodja si je pripasal mcö. Dva oficiri 
išli su s daleka s goruč«mi bakljami, i oni 
su se zgubili vu temuoj, zimskoj noči.

Zemlja je bila béla, nebo črno. Okoli
ca je zanémiia posije burne bitke.

IV .

Gospa, podpunoma poznavajuč ovu o- 
\ kolicu, dopcljala vojskovodju do oznašenoga 
mesta.

Išli su jeden kre drugoga, vrlo hitro, 
ter su samo kad, kad pregovorili po koju 
réC-

Pri jednem zavoju brega stane gospa, 
vzeme jednomu sprevadjaču baklju iz ruke, 
a drugu baklju dala je vojskovodji i uameg- 
nula je ovim sprevadjačem, nek se po- 
vrneju.

Vojskovodja ju je čudnovito pogledal.
Ja nečem, — rekla je gospa šeptajuči. 

— da gdo zezna za to mésto, dok nebudeš 
I  ti seguren.

Ali ovo su moji najzaufaneši ljudi.
Ja se neufam vu nikoga.
Ali ti si žena, —  pak s menőm sama.
Gospo pogleda turobno na vojskuvodju.
Vu toj črnoj opravi! progovorila je o- 

ua i zdeknula si.
Pak vu toj temnoj noči ! dodal je voj

skovodja. I oni su i šli prež sprevadjanja vu 
dolinu med drevjem pokritim zmržnjenim 
snegom, po snčžnoj pustoši prež puta : na- 
pré išla je gospa, a za njom vojvoda; go
reča bakija osvétljuvala je im lica divjom 
svétlostjum.

Vu kotljini jeduoj izséöen vu pediuu 
I zeval je otvor pod zemlju.



Divji praprot rasel je pred alázom, 
a nutri, kak dalko je dopreti moglo suuce, 
rasla je zelena trava. Po zimi pokril ja je 
veter snegom. Otvor je komaj tolik, da čo* 
vék more črez njega iti, strane su mu nag
njene.

Gospa išla J3 prva v<i tunel, odstranu- 
juč svojom Ijepom, bélom rukom zmržojeni 
praprot, koj ie prfčil put ; — za njom je 
iSel vojvoda. Črez spuééenu koprenu bliskale 
se jesu velike, temne oči njezine.

(Drugiput dalje).
Priredil:

Qlád Ferenci

K A J  J E  N O V O G A ?
Kak su Črnci (Harapini) postali ?

Brazilijanci pripovedaju o tom pitanju 
ovak: Kad je Bog eovéka stvoril, nakanil 
je i Satan (vrag), da isto cini, i poklám 
kam je videl, kak je Bog vse vredil, po lo 
mu je za rukom. Pokehdob je pako Satan 
črn, postalo je i njegovo stvorenje črno. 
To se Satanu né dopalo, ter je on iSel, 
da toga svojega stvora opere vu Jordanu. 
Ali Jordan je sveta veda, ter se je taki 
vugnula, kak je Satanov stvor došel vu 
nju i smočil si je samo podplate i dlani, 
koji su postali malo beleši od drugog téla. 
To je razsrdilo Satana, ter on vudri svoga 
( OVt ka sakom po nosu tak, da mu ga je 
čisto stisnul. Siromak crnac (harapin) po
čel se je p’akati i prositi za milost, ter 
Satan, videč da harapin nije kriv, počel ga 
je miluvati i lasi mu gladiti rukom, nu 
pokehdob mu je ruka jako vruča, ostali 
su lasi liarapina rudasti.

Aldov difteritisa.

Kak iz Štckholma na znanje dajeju, 
zbetežala su vu pučkoj Školi vu Laksjő 
— u na Jaratlandu vsa škol-ka dčca i za 
14 dni vumrla su vsa.

Testament navučiteljice.
Najstarela navučiteljica Francezke, fraj• 

lica Virginie Mauvais, rodjena 3 -g a  augu- 
sta Ijeta 1797. vumrla je pred nekolikimi 
dnevi vu Nanciju Tečajem svojega delu 
van a napisala je nekoliko knjigah o od- 
hranjivanju i podvučavanju. Kad je Ijeta 
1852. ostavila svoje zvanje, svoju službu, 
imela je imetek od 500.000 frankah, — 
Ijeta 1890. prikazala je gradu Nanciju 
400 000 frankov, da se s ovimi penezi na* 
pravi čpital. Vu testamentu odredila je o* 
na, da se pokopa priprosto, da se vozi na 
grobje nepokr ta s mrtvečkim pokrivačem 
Mertvečka kola nek voziju dva konji kak 
god siromaka. Za koli nek ide deset mu* 
žika ov, koji moraju igrati narodne po- 
pčvke, zvun toga nek se pozove na spre
vod dve sto siromakov, od kojih se vsa- 
komu mora dati dva franka.

Sljive vu Bosni.
Izvažanje sljivah vu dolnjo-tuzlanj • 

skom okružju iznašalo je: Ijeta 1880. vu 
vrédnosti 1.102 189 forinti 40 kr, Ijeta 
1883, vu vrčinosti 1.800 052 for. 20 kr 
Ijeta 1886. vu vrednosti 1.462.379 forinti 
30 kr, Ijeta 1889 vu vréduosti 2.140.631  
for. 50 kr., Ijeta 1891. vu vrednosti od 
3.359.348 forinti 30 kr. Od ovili sljivah 
prodalo se je vu su'enom stanju Ijeta 
1883. 60 000 meter centih, vu vrédnosti 
od 1 800 000 forinti; — Ijeta 1891. več
270.000 meter centih vu vrednosti od
4.000 000 forinti Ako se vzeme, da osta- 
tek sljivah, koji se nije sušil, vréden je 
pol milijuna forinti, onda lanjska žetva 
sljivah roprezentira svotu od 4 i pol mili* 
juna forinti. Od ovih 270.000 meter centi 
izvažalo se je vu Amefiku 160.000, vu 
Prajzku 46 000, vu Austriju 28 000, vu 
Holandsku 6000, vu Švedsku 3200, vu 
Belgiju 1200, vu Francezku 100 i vn 
Svajcarsku 100 meter centi Ostatek Bel 
je dé!om vu druge zemlje, délom je ostal 
domaj.

Francezka.
Gde je zaručnik ?

Jedne novine javljaju sledeči d*go- 
djaj ; Jedna mlada sirota devojka izpro^e 
na je bila za jednoga soótara i odredil se 
den svatbe (zdavanja). Zišli su se skupa 
svati, vrčme je, da več idu vu cirkvu, ali 
nega od nikud mladoženje. Kaj bi vezda 
napravili? Mlada je oblečena i pripravlje
na za zdavanje, anda treba je zdavati (vén- 
čati). Ali za koga? Tu su se ouda na n e 
kaj dobroga zmislili. Dčvojka je ve dugo 
rada imela jednoga mladoga tišlara, pak 
se je bila nekaj žujim posvadila i dala se 
je izprositi za toga áoátara. No ajd išli su 
izkat tiálara, našli su ga i povedali mu 
stanje stvari. T išlar je sko il od radosti, 
dobežal je k dévojki, i i>el Je sa svati vu 
cirkvu i vénöal se s dčvojkom Komaj kaj 
je bilo zdavanje dovršeno, kad eto zaruč* 
nika čoštara, a kad je videl, koj se je pri
petilo, počel se pozivati na svoj stareM 
ju . Nekoliko razjarenih svatov podiglo se 
je, i izlupali su »šoštara* i tim je bila 
*tvar zvršena.

Kubko su vredne noge ?
Tramvaj družtvo vu Čikagu bilo je 

onomadne od vrhovnoga suda ovoga va- 
raža osudjeno da plati 30 000 dolarov jed 
nomu malomu dečku, Karleku Kamp, ko
ga su kola toga dru/tva tak ozledila, da 
su mu se morale obedve noge odrezati.

Več od nekoliko Ijetah se opaži vu 
Francczkoj, da broj vumrlih vsejednako o- 
staje ua istoj višini, doklam se pomenjšava 
broj žeuitbab i poroda. Tomu bi zlu imala 
doskočiti zakonska osnova obligata francezke 
komore, Le Roy. Ta je osnova tak zanimi
va, te je i izvan Francezke obrnula na se 
obča pazljivost. D i se nebi pomenjšaval broj 
žiteljs, osnova zadržaje vu prvom redu od
redbe glede vumirauja drče, a zatim glede 
toga, kak bi se ljudstvo sklouulo, da živi vu 
zakonskom stal šu# Prema torna se nesmeju 
sklapati ženitbe pred 21 Ijetom prt z privole 
rodiíeljali, TovaruS, koji se drži nezakonsku 
ženu, ima se kašfiguvati reátom od tri me
seca do dvé 1 jeti. Teše odredbe tiču vumi- 
rauja dčce. Da se vu ljudstvo zbudi volja za 
življeuicm vu hižnom zakonu, délile se budu 
poleööice pri plačanju poreza (štibre) i vr
šenju soldačke dužuost'. Vsakomu oženjeno- 
mu čovčku, koji ima menje od 6000 franka 
godišnjega dohodka, oproiMa se bude pri 
ednom détetu petina, pri dvojoj deci dve 

petine, pri trojoj déci tri petine, pre četve- 
! roj déci i prek toga četiri petine skupnoga 
poreza (porcije, étibre), kaj ga mora plačati. 

'Taj manjak poteznih dohodkov namestili (pod- 
mirili^ budu oni neoženjeni muikarci i ne- 
oženjene ženske, k oj e i.naju vifle od 3000  
frankov godišnjega dohodka. Nadalje bude 
§e po prvom Ijetu soldačkoga službovanja 
odpustil sóidat od sollačije, ako se bude vi- 

|dlo, da se je za to vrőme dovoljno zvučil.

Ako se oženi do 25. Ijeta, onda mu se c -  
prosti ostala aktivna služba. Nu ako se do 
25. Ijeta neožmi, onda bude nazad pozvan, 
da naknadno zalovolji (zvrši) svojoj aktivnoj 
dnžoosti.

(Nekaj za kra tek  cas.
1.

Domača gospa: Dragi šogor, budi tak 
dober, daj razreži (raztrančiraj) pečenko.

Šogor : Koga vraga ! ?
Domača gospa. Kaj ti to neciniš rad ?
Šogor: Ltinsko govoreč, ne. Ar gdo 

trančira pečenko, taj je ili osel ili neote
sanec.

Domaóa gospa: Kak to ? Kak to ?
Šogor : Ako za se zadrži najbolii falat, 

onda je neotesanec, ako si ga pak nezadrži, 
onda je osel.

2.
Gospon : Zakaj se plačeš, déte moje ?
Dečec: Zgubil sem 50 krajcarov, pak

budem vezda bit.
Gospon šenkal mu je 50 krajcarov : A 

zakaj se vezda jod plač i  ?
D čec : Da sam ne zgubil 50 krajca, 

rov, vezla bi imal jeden firint.

3.

Nevugodno.

Fuj Aoa, kaj se ^nesramuješ? Cula sam 
kak si včera na veöer vu ganjku nekoga 
kudnula!

Pak kaj zato? Im si i Ti to isto včera 
na večer včinila l

Jesena, nu to je bil moj zarnönik!
A li draga sestra, im i od, kojega sam 

ja kudnula, bil je Tvoj zaručnik

4.

Kapelan i farniki.

Došel je jednoga dneva kapelan na 
prodekalnicu. da bi farnikora prodekuval ; 
ali nije bil čisto siguren vu svojem prodeč- 
tvu. l)a  se pak oslobodi neprilike, počel je 
na kratkom ovak:

Ej dragi firniki, jeli vi znata kaj vam 
budem ja povedal ?

Farniki sa odgovorili: A kak bi to mo
gli mi znati ?

Zatim je kapelan počel dalje:
Kad anda nemrete znati, razmeti, zakaj 

bi vam on la g o /o r il? — Rekel je to, i ot- 
idel je s prodekalnice.

Zitra dan idei je opet na prodekalnicu 
i pregovoril je ovak :

Drafci farniki, jeli znate, kaj vara bu
dem rekel ?

Farniki su odgovorili :
Znamo, znamo.
Na to je kapelan :
Kad več znate, čemu bi vam onda go

voril ?
Kad je to zrekel, opet je titidel iz pro

dekalnice.
Tretjega dneva opet je otiiel na pro* 

dekaliiicu i zapital je faraiké opet tak :
Jeli znate, kaj vam budem rekel ?
Farniki su se predi dogovorili, pak so 

onda na njegovo pitanje rekli :
Nekoji o i  nas znajo, a nekoji neznaju.
Na to njim je kapelan odgovoril;
No gledite, to je prav Ijepo 1 Anda oni 

od vas, koji znaju, nek navče one, koji ne
znaju.

Složil:
Glád Ferencz.



MHL'JTÉR.
Fekete, fehér és színes selymeket méte 
renként 45 krtól 16 írt 65 krig sima ós mint A* 
zott mintegy 240 különböze fajta és 2000 kü
lönböze színben szállít, megrendelt egyes öl
tönyökre vagy végekben ia póslabér ésvám- 
menteaen H e n n e b e rg  G . (cs. kir. udvari 
szállító) se lyem  g y á ra  Z ü ric h b e n . 
Minták pósUíordulóval küldetnek. Svájciba 
csimzett levelekre 10 kros bélyeg ragasztandó

C O B IA C -flU III-E IV Ö IA T .
Kitűnő, egészséges éa tar

talmas cognac pillanat alatti 
készitéaére, mely a valódi 
franczia cognactól semmiben 
sem különbözik, ajánlom e 
|ó n a k  b iz o n y u lt külön
legességet.

Ára 1 kilónak (elég 100 
liter cognac készitésére) 16 
frt o. é. Készítési utasítás 
ingyen mellékeltetik L e g 
jo b b  s ik e r é r t  éa egész  
sé ges g y á r tm á n y é r t  

_____________________  k e z e sk e d e m .

Spiritusz megtakarítás
érhető el felülmnlhatlan p á ltn k n -e r ő s itő -k (v o n a 
to m  á lta l ; ez az italoknak kellemes, erőteljes izet 
ád és csakis nálam kapható. Ára kilónként 8 frt 80 
kr. (600—1000 literre) használati utasítással együtt.

K különlegességeken kívül ajánlom még valamennyi 
e a s e a e s iá m a t, r a m , s z i lv a p á lt n k a , tö r k ó ly , 
fű  k e s e r ű , valamint a létező lik ó r ö k , sz e sz e s
i ta lo k , e e se t és b o re e se t készitésére felülmúlhat* 
lan minőségben. Készítési utasítások ingyen mellékel-
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2150 tkvi szám 892.
Árverési hirdetményi kivonat.

A csákt rnyai kir. jbiróság mint tlkvi ha 
t óság közhírré teszi, hogy Zakál Henrik végre 
hajtatónak Turk Francziska férj. Brodár Má- 
tyásné végrehajtást szenvedő elleni 10 frt 80 
kr. tőkekövetelés és járulékai iránti végrehaj
tási ügyében a nkanizsai kir. törvényszék (a 
Csáktornyái kir. jbiróság) területénlévó a m.» 
szerdahelyi 142 tk. 110. 111. és 114 hrsz. a 
Ingatlanokra együttesen 217 frt becsárban, u 
itt 477 h m . 86 frt, 374 hrsz. 12 frt, 356 
hisz. 44 fi t, 602 hrsz. 20 frt, 623 hrsz 58 
frt, 578 hrsz 25 frt, 768 hrsz. 22 frt, 789 
hrsz. 28 fit, 1815 hrsz. 110 frt, 1747 hrsz 
12 frt, 2344 hrsz. 43 frt, 2596 hrsz. 15 frt, 
az ezen tjkvben felvett legelő és erdő illetmény 
60 frt, és végre a m.-szerdahelyi 933 tk 310  
hrsz. Kodba György és neje tulajdonául felvet 
iigatlanra 82 frt becsá-ban az árverést elren
delte, és bogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 
1892- éti öugujifuj hó 17 tkéa d. e. 10 órakor 
a mura-szerdahelyi község bíró házánál meg
tartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak a becs 
ár 10 százalékát készpénzben vagy az 1881. 
L X . t.*cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 
8333. sz. a. kelt igazságügyministeri rende
let 8 §-ában kijelölt óvadékképes értékpapír
ban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1881. L X . t. ez. 170 §-a értelmében a bá
natpénznek a bíróságnál elóleges elhelyezésé
ről k;állitott szabályszerű elismervényt át- 
szolgáltatni. Kelt Csáktornyán 1892 joniushó 
4-én.

A Csáktornyái kir. jbiróság mint tlkvi 
hatóság* 546.

A perlaki utczában a Hász Teréz-féle ház 
eladó. Bővebbet a háztulajdonosnál.

Árverési hirdetés.
A l s ó - D o m b o r u  község alulírott elöljárósága részéről ezennel közhírré 

tétetik, miszerint a község tulajdonát képező n a g y v e n d é g lf t  h e ly i s é g  in é  
e z á r s z é k k e l  együtt

folyó évi jú liu s lió 31-én <1. u. 3
órakor nyilvános árverés utján 3 évre a község házánál haszjnbérbe adatik.

Miről árverezni szándékozók oly hozzáadással értesittetnek, miszerint átverés 
előtt tartoznak a 400 frt kikiáltási árnak 10 százalékát bánat pénzül letenni. fi- 
gyébb feltételek a jegyzői irodában bármikor megtekinthetők.

Kelt AlFÓ Domborun 1892. évi juüus hó 11-ik napján*

Pichler Imre Hajdinyák Jakab
jegyző. 545 1 - 1  bíró

Árverési hirdetmény.
Alólirt Perlak községi elöljáróság részéről közhírré tétetik, hogy Perlak mvá- 

rosának tulajdonát képező nagyvendégfogvdó, és Ottoki csárda helyiség

f. évi augusztus 23  án

Perlakon nyilvános árverés utján három évre bérbe fog adatni.
Erre vonatkozó árverési feltételek a községi tanácsteremben há mko r  boté 

kinthetők.
Perlakon, 1892. évi julius hó 20-án.

G o r ic s ó n e c z  J ó z s e f  s. k. I l o r v i i í l i  M ih iily  s k.
vjegyző. 547 1—3 vároabiró.

Nyomatott Fischel Fülöp laptulajdonosnál Csáktornyán.
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