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Szerkesztővel értekezni leket min
dennap 11 és 12 óra között. — 
A lap szellemi részére vonatkozó 
minden közlemény M a r g i t & l  

J ó z s e f  szerkesztő nevére 
küldendő.

K ia d ó h iv a ta l  :

Fisekei Fülöp könyvkereskedése. 
Ide küldendők az előfizetési dijak 

nyiltterek és hirdetések.

Hirdetések jutányosán számittatnak.

MURAKÖZ
I I C T t t  és B O R U T  NYELVEN MEGJELENŐ TÍRSADALMI, ISMERETTERJESZTŐ és SZÉPIRODALMI OETILAP.

M e g je le n ik  h eten  k in t  e g y s z e r :  v a sá r n a p .
A »Muraközi tiszti önsegélyző szövetkezet«, a »Csáktornyái takarékpénztár«, a »Muraközi 

takarékpénztár« sat. hivatalos közlönye.

BlöflietM trak:
Egész évre . . ; I 4 frt
Fél évre . . . . 2 frt
Negyed évre . . : 1 frt

Egy és szám 10 kr. j

Hirdetések még elfogadtatnak:
Budapesten: Goldberger A. V. 4a 
E ckste in  B. kird. Írod. Bécaken: 
Sckalek H., Dnkea M., Oppelik A., 
Danke G. L. és társénál és Henrii* 

B rünben: Štern M. .

Nyilttér petitsora 10 kr»

A jellem.
ii.

Az ifjú áz iskolában tanulja meg közös 
munka közben a társas élet ama viszonyait, 
melyek az embereket egymásra utalják. 
Nem üres formulákból, hanem gyakorlati 
érintkezésből tanulja ismerni azokat a kö 
telékeket, melyek egy községnek a tagjait 
összefűzik. Hogy ez a társaság minő sokat 
tesz az ifjú jelleme alakítására, kitűnik 
abból, hogy ott tanulja meg a teljes erköl
csi egyenlőség érzetét, azt a humánus vonást, 
mely az újkori társadalomnak egyik szöglet
köve. Továbbá rászokik a részrehajlatlan- 
ságra és igazságosságra, mely lényegében 
az a megszokás, hogy tiszteljük a mások 
jogait, de magunkénak is a tiszteletet szerez
zünk , ott tanulja meg azt, a mit talán 
legelői kellett volna említenünk : a jog és 
külelesség egymáshoz való viszonyát, a 
társaival való solidaritás törvényét; hozzá 
szokik a szabályszerűséghez, s pontosság • 
hoz a kötelesség betöltésében, mely minden
nap egyforma tekintéllyel kezdődik újból 
Akarása és cselekvése hozzá édesedik a 
szabadság szabottságához, s az is a nyilvános 
iskolák egyik nevezetes áldása, hogy ellátják 
az ifjút a jellemalaku^ás eme nagy tárna 
szávai, hogy beteljesedjék rajta Kantnak az 
a mondása: »a mely fa elszigetelten nő fel 
a mező közepén, növés közben elveszti 
egyenességét s messze terjeszti ágait; ellen
ben, ha az erdő közepette nő, egyenes

1 J m k l f  U r c i í j i

Tavaszi hangok.

i.

T a v a s z .

Újra itt vagy lelkem szép világa 
Drága kincsem áldott kikelet?
Kis lantomnak ihletlelt danája 
Üdvözöl im hévvel tégedet. — 
Üdvözöllek 8 ti piczi madárkák 
Jöjjetek és velem zengjetek.... 
„Legyen a dal fájdalmas merengő! 
Fiaim, csak énekeljetek."

Daloljatok ! zengő dalotoktól 
Népesüljön a csendes magány 
S ne szűnjön meg soha ajkatokról 
Estve későn vagy reggel korán. — 
Condoljatok vissza ő reája 
Ki lúzdita emigy bennetek. — 
»Legyen a dal fájdalmas merengő 
Fiaim, csak énekeljetek", —

marad a szomszéd fák okozta ellenállás 
miatt s a magasban fogja keresni a leve
gőt éa a napot.«

Némelyek a gyermekeket erkölcsi te« 
kintetben két csoportra osztják: szabadság 
szerelőkre és élvezet kedvelőkre ; amazok 
az ideális, emezek a sensualis hajlamúak. 
Mind a két csoportba tartozókból lehetnek 
jóakaratu emberek, csak ismerni kell a ne
velőnek hajlamaik irányzatát, erkölcsi növe
kedésűk feltételeit s ahoz képest kell őket 
erkölcsileg táplálni- A gyermek csak erköl
csi anyag, — úgymond Bryant — melyből 
az erkölcsiség a maga törvényei szerint fej 
lik ki, úgy hogy néha az u. n. rósz gyer
mekből derék férfi é3 derék nő válik, de 
nem válik az u. n. jó gyermekekből.

Ha az erény abban áll, hogy az ön
magában helyest tégyLlk; ha mindjárt össze
omlik is az önérdek ege: az önérdeknek 
erre a feláldozására igen becses motívu
mokat és eszméket szolgáltat a nyilvános 
iskola. Hiszen a megszoktok voltaképpen 
arra valók, hogy szabaddá tegyék értelmi 
és erkölcsi erőinknek jelentékeny részét, 
melyekkel önérzetünkhöz méltó czélokat 
tűzünk ki, s megvalósításokra semmi erő
feszítést sem kímélünk. És ebben áll az 
ember legemberibb vonása: lemond a jelen 
örömeiről s fölveszi, mint az Idvezitő, a 
küzdelmek és szenvedések keresztjét, hogy 
kitűzött czélja megvalósításának valamikor 
örömét lássa. E czélok é3 eszmék birtoká-

Elmu’t a tél zivatar ködével 
Nem üvölt már pusz titő szele 
S mit borított hideg hó zömével 
Az virággal hintetett tele ;
Bár igaz, hógy durván megrongálta 
Összetörte piczi fészketek. ..
»Legyen a dal fájdalmas merengő 
Fiaim, csak énekeljetek". —

Nékem is volt boldogabb világom. 
Boldogabb mint lehet valaha....
Nékem is volt egy rokon virágom, 
Egyetlen, mert több nem volt soha. — 
Ez egyet is elsodorta tőlem 
El s sors, a zúgó fergeteg....
»Legyen a dal fájdalmas merengő 
Fiaim, csak énekeljetek«. —

Újra itt vagy ielkem szép világa 
Drága kincsem áldott kikelet ?
Kis lantomnak ihlettelt danája 
Üdvözöl im hévvel tégedet. —
Hisz oly régen vártam én e perczef» 
Hogy lemondjam jelen üdvözletei:
Jöjjetek hát piozike madárkák !
Jöjjetek és velem zengjetek. —

N e u s io d lc r  J e n ő .

bán az ember mintegy elszakad a földi 
élet örömeitől ; az akarat egygyé forrad 
velők, s midőn eszméink rabjává leszünk, 
magunkat legszabadabban érezzük. Örö
meinkről való lemondás mellett, akaratunk 
legjavát, sőt ha kell, életünket is feláldoz
zuk érettök, mert gondolatunk, érzelmeink, 
meggyőződésünk és akarásunk mind abban 
az eszmében egyesülnek, mely egész jelle
münket átjárja, színezi é3 idomítja. A gyer
mekekben szétfolyó vágyak és érzelmek a 
fölserdült ifjúban a szoktatás hosszas fo • 
lyamata után ekként egy egységes elvbe, 
mintegy fócusba szedelőzködnek. Ez esz
méért hozott minden erőfeszítéssel az érette 
történő elhatározások actusával nőttön nő 
a jellem, folyvást tisztul az érzület : érezzük, 
hogy mindennap jobbá leszünk, mert min
den erőfeszítésben egy lépéssel megköze
lítjük eszméinket, ha úgy tetszik, a mi jobb 
énünket. Az erkölcsi nevelésnek ez az a 
magaslata, melyet megalakult jellemnek 
nevezünk, midőn az erkölcsi elvek kormá
nyozta érzelmeink és vágyaink szeszélyei
nek akarata ellenáll é3 egy kitűzött czélra 
hajthatatlan szívóssággal törekszik ; midőn 
— kantiasin szólva — az ember élete 
összhangzó egység, mely egy elvhez fűződik 
és egy maximában foglaltatik.

Az eredetileg önzéssel teljes ifjú ter
mészetének ilyetén átalakítása valóságos 
művészet, melynek positiv mesterfogásai a 
fegyelemnek nevezett nevelői működésben 
foglaltatnak.

II.
Nagypénteken.

Mért nincs ma tél ■  átkos vihar 
Hóleplével, siralmival ?
Mért nincs bú a természeten 
E gyásznapon, nagypénteken ?

V'rágos a mező keble ;
Lombos minden fa és cserje. 
Öröm mosoly lent az egen 
E gyásznapom nagypénteken.

Elnémultak a harangok,
De nem a vig madárhangok ; 
Csengnek ezek völgyön s hegyen 
E gyásznapon, nagypénteken.

A templomban szomorúság;
De ég é s  föld csupa vigság.
Jó  kedv ragyog most mindenen 
E gyásznapon, nagypénteken.

Vérző szívvel sir az ember :
Hull bákönye mint egy tenger. 
De öröm zúg a ligeten 
E gyásznapon, nagypénteken.

Ma halt meg az Isten Fia !
Meg kellene borzadnia 
Mindennek a természeten 
E gyásznapon, nagypénteken.
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6 uradnikom  moči ja avaki dan 
govoriti med 11 i 12 vnrom . — 
Sva po iiljka tičnče se zadrž&j* no* 
v inah, naj ae poSiljaja n a  ima 
H a r g i t a i  J o ž e f a  u re d n ik a  vu 

Čakovec.

I id a te l ja tv o :
ffajikara Fiacliel Filipova kam m 

predplata i obznane pofiiljaja.

l* re d p la tn u  vena je :

Na celo leto . J . 4 írt 
Na pol leta . . .  2 írt 
Na četvert leta . . 1 írt

Pojedini broji koStaja 10 kr.

Obratne ee poleg pogodbe i fij 
računaja.

n a  h o r v á t ik o r  t I m ag  j arak  o m je z ik u  iz la z e é i  d r u ž tv e n i z n a n s tv e n i i p o v u o lj iv i l i s t  za  p u k . * 
^ X z l a z l  s T ra lc i  O t i z e d e n  j e d - e r O c r a t  1 t o :  tt-u  S T ra lg-o. n e d e l j -g . .

Službeni glasniki ,.Medjirriurskoga podpomagajučega činovničkoga druživa C „Čikovečke Sparkasse'4, „Medjimurske sparkasse14. t t. d.

G o s p o d a r s t v o .

Céna živežu.
Preátimane jedne novine parižke priob 

čuju céne nekojih živežoili sredstvah vu 
raznih velikih varošib, preračunane vu 
franke i centime. Po sbroju cénah i pó 
njihovu prosjeku Geneva varofl je najfaleši 
velegrad evropski, ali takaj najdražeši 
(najskuplješi) varaš vu Švajcarzkoj. Za Ge 
nevom sljedi Bruselj, London, Berlin, Beč, 
Rim i Pariz. Najfaleši velegrad je Nevjork 
Po jeftinoči i skupoči kojega varaša mero - 
davno je, kakvo pobira carinu (col) orsag 
i kakvu potrošarinu (fercerung) vudira 
eam varaš (grad). Izkuztvo vuči, da trgo
vina i blagostanje vu onih varoših raste, 
vu kojih bivaju céne živeža menjše, a da 
ondi pada, gdč te céne rasteju Vu tom 
leži kažiput za političare, koji hočeju. da 
se kaj navče. — Kruh je najfaleši vu Bru
selj a, najdražeši vu Becu ; — mljeko naj 
faleše vu Genevi, najdražeše vu Nevjorku ;
— puter najfaleši vu Bruselju, najdražeši 
vu Parizu i Nevjorku ; — cukor najfaleši 
vu Nevjorku, najdražeši t u  Parizu i Rimu ;
— krumpir najfaleši vu Bruselju, najdra
žeši vu Londonu* meso govedsko najfalefie 
je vu Nevjorku, najdražeše vu Bruselju; — 
svinjetina (slaninsko meso) najfaleša je vu 
Beču, najdražeša vu R im u; — janjetina 
najfaleša je vu Beču, najdražega vu Bru
selju ; — pivo najfalese je vu Bruselju,

| najdražeše vu Beéu (!); — petróleum naj 
j faleši vu Bruselju, najdražeši vu Rimu ; — 
I vugljen (lapor) najfaleši je vu Bruselju, 
[najdražeši vu Parizu i Genovi.

Nakva?eni vugorki
Da nakvašeni vugorki ne opljesnive, 

zašije se od prilike dva lola črnemuštarde 
vu čistu lensku vrečicu (žaklec^ ter se stavi 
med vugorke, pak budu vugorki ostali 
frižki i od plesnivosti čisti.

Da svinja pajceke nepo/ere.
Da svinja pajceke nepočere* treba paj

ceke po célom télu, a svinju po glavi, a 
osobito okolo nosa, navadnom žganicom 
namazati.

Kad je sgodno prekapati vrte?
Dober gospodar nesme dopustiti, da 

mu se gazi po vrtu kad je zemlja mokra, 
ar onda se onda mési ter bude tvrda célo 
Ijeto. S ovoga razloga ni e dobro preko ! 
pavati vrte pod jesen, kad je zemlja mokra 
i vlažna. Nasuprot vrlo je sgodno vréme 
za kopanje, kad je zemlja malo zmižnjena. 
Vsake zime ima blagih dana, kad se more 
delati vu vrtu, pak ond i se oStrom lopa- 
tom lebko more ledena korica prebiti i 
zemlja prevrtati. Posel je lebek, ar se 
zemlja neprima lopate ni motike. Zemlja 
se napile zraka, posve se zmrzne ter bude

posije prhka Težka zemlja najbolje se 
popravlja, kad se prekopava dok je po 
nekaj zmržnjena.

Farbanje ružah.
Ako želimo, da nam nekoje čerleno 

cvélje bude Ijepše i jasneše farbe, trebamo 
samo po zemlji vu teglecu posipati drobno 
stučeno vuglienje, pak budemo stvar po- 
stigli, To osobito moremo včinili pri ru 
žah, petunija itd.

P o l i k r a t o v  p r s t e n !
Po Herodetu* ponašil K .  J .

I.

Polikrat, sin Ejakov, učinio pobunu 
podvrgne sebi Samos. Najprvlje podőli grad 
na troje, i dal je po jeden dél brači avojoj 
Pautagnotu i Silesonu ! nu potlje vmori 
jeinoga, a Silesona najmlašega iztira iz 
varoša i sam se postavi za gospodara celoga 
Sa nosa. Vezda se pobrati s Amazisom, 
kraljem Misirskim, pak mu pošlje svakakvih 
darov, a ov mu opet druge povrne. Naskoro 
se osilit Polikrat jako i postane glasovit u

* Herodot, prvi grčki povéstnik, rodil se je 
484. prije Kristuša, a vumro izmedju 406, do 
400. godine. On je povestnikom ono, kaj Homer
pesnikom.

Z A B A V A .

i.

Nadmudril ga je.
Dva stranjski putniki dojdu u jedan 

varaš i slučajno odsedu obodva u jednoj istoj 
oštariji te pošto je več bil mrak, zapitaju 
krčmara, jeli bi pri njem prencčti mogli. 
Krčmar je baš on dan imal samo jednu je* 
dinu sobu z-dvemi posteljami prazno, jer je 
drugi dan u varašu bil senjem, pak su po 
s ;ih drugih sobah tu oštariji, Teč prije na1 
pošavši putniki i trgoTci sToje kvartire zau 
zeli. Ali sila grada tere, pak kad drugač 
nije bilo moguče, vzema ova dva, jedan 
drugomu posve nepoznata putnika, rečenu 
sobu za se, veseli, da barem bude sTaki 
sToju postelj za se imal, kad nije moguče, 
da svaki za se svojo sobu dobi.

Poslie večerje otidu obodva u svoju 
sobu spat, te se jedan domisli, mozbit bi 
ipak i noga drugoga na koj fini način iz te 
sobe mogel spraviti, tak da bi onda sam ostal, 
— ako ov krčmar neima Tiše sobah, ima u 
varašu Tiše krčmarov, mislil si je mozbit 
bi, ovoga drugoga mogel genuti, da is ovc 
krčme otide u drugu stan iskat, te zato kad

su došli u sobu, pričiue ovaj: »Dragi prija
telj, oprostite du vam moram javit*, da ja 
imam tu nesrečnu navadu, pak po noči u 
snu strašilo hrčem j moguče, da vas bum no- 
čas i stim bunil, dapače moguče, da uiti 
pet minut nebudete mogli s:ati pred mojim 
hrkanjem, ali molim vas najte mi zameriti, 
niti se na me srdit*, jer takva rai je narav 
i ja si polag moje uajboljše volje nemrem 
pomoči.*'

Ov d«ugi putnik, kad to čuje, malo si 
premišljava a zatim veli: ,Ah to nikaj 
neima zato, — to je istina, da su to jako 
zločeste navade kak mi obodva u snu imamo, 
ali tomu se neda pomoči. Ja  na primer ta- 
kaj imam jednu vrlo zločestu navadu u 
snu, pak vas zato takodjer molim, da se 
na me nesrd’te, ako bi vas u spavan u 
bunil.**

„A  kakova je to navada, koju imate 
vi a snu ?• Zapita on prvi.

»To je — da prav rečem — moj be- 
le8ö — odgovori ov. — BJa sem meseč 
njak, te svaku nič se u snu stajam i bludim 
okolo po sobi, prekitavam do česa dojdem, 
vile krat i poterem, vzemem kaput iz klina, 
hlače iz stolca, dapače i novce iz ormara, 
ako ormar nije zaklenjen i ključ tak sp;av- 
Ijen, da ga onak tumarajuč nenaj lem, te sve 
skupa znam onda van u sienik ili nah'íje ib

i
kam drugam znositi, da potlam znaju i mie 
seči prej ti, dok te stvari, koje sera ja u 
snu, uiti sam znajuči kam pospravil, naj
demo ; medjutim vas to nek nikaj nebuni, 
ako bi me ove noči opet zdiglo, vi samo 
spavajte mirno, jer to moje bludenje traje 
najduže pol ure, a onda se natrag primi* 
rim, legoem u postelju i spim dalje kak i 
piije.**

Kad su si legli i svieču vgasnuli, naš 
hrkaö nikak nije mogel zaspati, nego je ostal 
»kožen te je sve čekah dok mn se pajdaš u 
snu nestane i nepočrae okolo bluditi, — a 
več i radi toga nije smel zaspati, jer bi on 
drugi, dok bu bludil, mogel i njegove hlače, 
kaputa, lajbeca skup z novci odnesti kam na 
nahižje ili u krčraarovu kolnicu pak onde 
skriti ti, da bi i izbilja mieseci poslie preš1', 
dok bi je opet mogli med onum ropotarijum 
najti. — On drugi je medjutim zaspal, kak 
da bi ga zaklal, te se oije niti genul cielu 
noč, jer niti nije bil mesečnjak baš tak, kak 
niti ov prvi nije b'l brkač

Prvi si je mislil : hoču ga vkanifi, da 
hrčem, mirti onda otiie u drugu oštariju 
spat, a ja ostanem sam u svojoj sobi. Drugi 
opet kad je čul od prvoga pripovedati, da 
hrče, mislil si j e : hoéu ga vakaniti, da po 
mči okolo bludim, onda se nebu ufal za- 
spati, jer se bu boja), da na njega ili čez



cél oj zemlji Janiji i ostalom Helasu. Ar 
kudgod je on u boj išel, posvnd je sreča 
z njim bila. Imel je jedno stotina i petdeset 
velikih velastih brodov i jezero stréiacah, 
te je haračil sve i posvud brez razlike, kam. 
god je došel.

Svojim prijateljem, govoril je on, izka
zujem vekšu ljubav, ako jim povračara, kaj 
jim oduzmem, nego ako njim niksj neoduz* 
mcm. Itak si je posvojil mnoge otoke i va- 
roše na kopnu, a Lesbinjane koji su svoro, 
šilom Milezinjaoom upomoč došli, nadvla
dal je u pomorskoj boju, polovi jih žive i 
poveže, te su morali kopati šanca okoli zi 
d i o a h Samoskib.

Gda je Am&zis Cul, kak je Polikrat u 
svem srečen, jako se je razžalostil izabrinul. 
A gda je te sreče ješ več bilo, napisal mu 
je list i pošlje ga u Samos.

Am&zis ovak porušuje Polikratu : Milo 
je vu istinu čuti, da je dobro dragomu po* 
bratimu, ali mi néje nikak po volji, ta velika 
tvoja sreča, buduč zn&m, kak je jako nena- 
vidno božanstvo. Meni jc puno dražje, ako i 
meni i onim, koje ljubim, nekaj za rokom 
pojde, a nekaj ne, i ako mi je u ž votu sad 
ovak, sad onak, nego, ako mi sve po želji 
spadne. Još nesam čul od nikoga Cul, da 
nije napokon zlo dokončal, komu je sve po 
volji išlo. Zato me poslušaj i upri se svojoj 
sreči ovak. Misli, kaj ti je izmed svih 
tvojih dobrah najmiliše, i kaj bi te največ 
razžalostilo, da ti nestane, pak to hiti, da 
to nigdar ni komu pred oči više nedojde. 
1 ako te od vezda nebude sad sreča, sad 
De reca zuabajala, a ti si onda pomozi, kak ti 
ovdé svjetujem,

Gda je to Polikrat prečital i u istinu 
uvidil, kak mu Am&zis svjetuje, mislil si je, 
kaj bi to bilo, da bi izgubi), kaj bi mu srce 
največ razcvililo iz medjusvih njegvih dra
gocenostih. Misleči ovak, domisli se ovomu. 
Nosil je sm&ragdeni u zlatu okovaui prsten, 
delo Teodora Telekieviča Samičaoina (rodom 
iz Samosa). Taj prsten nakani bititi, i to 
včini ovak. Dal je prirediti jeden petdeset- 
veslati brod i zabrodi s njim. Zatim zapove, 
da se brodi u debelo morje, i gda su da ko, 
dalko od otoka bib, zvleče on svoj prsten i

hiti ga u morje pred svimi mornar!. Uči-, 
nivči tak, povrne se nazad, a dolavši k domu 
bil je jako žalosten.

D ogodi se pak jedno pet fiest dneva 
potlje, da je neki ribar ulovil jednu veliku riba, 
i on je mislil, da bi vrčdua bila, da ju pri
kaže Pol kratu. I dojde s njom na vrata i 
reče, da bi se rad s Polikratom spomiual i 
da mu se dozvoli, podamu ribu govoreči: 
„Svietla kiuno, primivši ovu ribu, namah 
sam pomisli), neču ju na senjem voziti,
premda od svojega trnda živim, nego mi se 
črnilo, da je dostojna tebe i tvoje vlasti, pak 
sam jn evo tebi donesel na dar \u

Njega su razveselile ove reč i i on mu 
odgovori ovak : „Lepa ti hvala na obedvojem, 
na govoru i na daru i pozivam te k 
občdu !«

Ribaru je to neizmerna čast bila, a za
tim se povrne k domu. Sluge sá ribu redili 
i najdu u njoj prsten, a našav ga vzemu i 
odnesu Polikratu i predaju mu ga, pripovč- 
davši mu kak su ga našli. To mu se činilo, 
da je nekakov mig božji, te v jednom listu 
napije eve, kaj je učinil i kaj se je dogodilo 
i pošle u Misir. Amazis pročitavši taj Poli« 
kratev list, osvedučil se je, da je čovčku 
težko osloboditi koga od on&ga, kaj mu je 
sudjeno i da neče dobro skrajč ti Pcl.krat, 
komu sve tak srečno, za rukom ide, da i 
ono najde, kaj tam z&hiti. I podle glasonošu 
q Samos, te mu odpové pobratimstvo. A to 
je zato učinil, da ako Polikrat n kakovn 
veliku nesreču padne, nebude jako razeviljen 
počem mu je pobratim bil?

(Drugiput dalje.)

K A J  J E  N O V O G A ?
Hodočaščenje vu Rim.

Knez primas Yaszary putuje početkom 
majuša vu R ;m, da od pape primi kardi 
nalski Skerlak. Vu pratnji primasovoj na- 
hadjalo se hude više magjarskib biškupah i 
vnogo aristokratah. Tim povodom priredilo 
se bude hodočaščenje vu velikom štilu, ter 
bude pri tom sudelovala i katoliška družba.

j Magjaiske hodo/astnike predstaviti hoč 
papi primas,

Mnogobrojno potomstvo.

Vu Stenicu vu južnoj Tirolskoj živi 
vdovica imenom Kólómba Caresani vu dobi 
od 94 Ijetu. Ona ima 11 dčce, 57 vnukov, 
170 prevnukov i 1 prepevnuka, — s kupa 
239. N i životu od te familije nahadja se 
još 181 peršona.

Požar cirkve vu Lillu.

Iz Bruselja javljaju, da se je pred 
dvemi tjedni vu Zveličiteljovoj stolnoj 
cirkvi vu Litlu služila meša za papu Pod 
mešom porodil se je nepoznatim načinom 
ogenj te je ljudstvo počelo bežati iz cirkve. 
Vu stiski je ranjeno 14 ženah, 4 dečeci i 
viče drugih peršonalr Jednoga kanovnika 
iznesli su vun vu omegljenju. Vékái del 
cirkve je zgorel.

Peterostruko umorstvo.

Telegraf iz Carigrada javlja stahovit 
dögöd jaj. Armenski trgovec i mili;unar 
Hadži Husein vmoril je s ljubomornosti 
svoju ženu, za tim njezinu sestru, koja joj 
je vu pomoč pritekla, takaj njezinoga muža, 
jednoga slugu i jednog policaja.

Najvekše knjižnice na svétu.

Najvekša knjižnica na svetu je „Na
rodna knjižnica vu Parizu, koja posjeduje 
više od dva milijuna >tampanih knjigah i
200.0000 rukopisah. Za njom sledi „Britski 
mužeju vu Londonu sa 1,500,000 knjigah, 
onda cesarska knjižnica vu Petrogradu sa 1 
milijun knjigah. Kraljevska knjižnica vu 
Monakovo ima 900,000, onda vu Berlinu 
800.0000, vu Draždjanih 500.000, vu Göt 
tinjenu 500.000, vu Baču 400.000 knjigah'

Patvorenje (folšanje) živeža.

Austrijansko orsačko spravisče razprav
ljalo je pred par dnevi zakon proti patvo- 
ronju (folšanju) živeža. Tom prigodom

njegove stvari nezalutam, i tak onda, kal bu 
skozen, nebu mogel brkati, a ja bum liepo 
mogel spati.

Kad je došlo jutro te su se obodva 
stali, veli hrkač mestčnjaku : „Dobro jutro 1 
— Vi se u noči niste nikaj stajali niti 
okolo bludiji, nego ste tak liepo mirno spali 
kak miš*"

„Niste niti vi hrkali 1* Odgovori ov&j, 
smejuči se u sebi.

II.

K o n f e k t.
Kroz nekoje selo su jednoč Soldati 

markirali i dok s i u tom selu počivali, 
bili su kak je to več navada, po hlžab 
nakvartireni, gde su im gazdarice jelo 
kuhale.

K jelnomu ne baš bogatomu, ali pošte- 
nomu seljaku bude tom prigodom jedan baš 
surov i grubjanski soldat na k var tir metnut, 
isti kad je u kuču došel, odmah je pričel 
larmati i zapovedati, kak da bi u svojoj 
ku i bil. Sad mu ovo nije bilo dosta čisto, 
sad ono, sad je toga bilo premalo, onda opet 
nečesa drugog preveč — z jednum ricčjum 

je larmal i ipotal gospodara i gospoda

rica, kak da bi njihov gazda ili zapovednik 
bil i to tak grubijanski, da su se ga 
svi u kuči bojali, a on je samo gizdavo okolo 
h dil.

Veli muž ženi : „Napravi danas dober I 
obed i speči za pečenku pevca, da bu gospou 
sóidat zadovoljen i da nas nebu toliko Ipo
tal.11 I tak je bilo i učinjeno, te je baš gos 
podsi obed ob poldan došel na stol. Tu je 
bila govedska juha, onda govedina s-hreuom. 
zatim zelja slaminskim mesom a na zadnje je 
gazdarica i pečeuoga pevca donesla na stol.

Naš sóidat se jc samo hudo držal i jel, 
a po obedu, kad je žena počela stol posprav
ljati, zavikne: „A gde je konfekt ? Meui 
mora biti po obedu konfekt/*

Seljak, koj tu rieč „konfekt* još nigdar 
nit čul nije a još manje znal, kaj je to, za
pita posve strašljivo: „Gospon sóidat, prosim 
kaj je to konfekt, naj mi poveju, ja njim i 
njega donesen.* Ali sóidat samo viče : „Meni 
konfekt, i to odmah, jer drugač vam ja več 
pokažem, tko sam ja ;* d a pač o spukne i 
sablju te po me zujum okolo po sobi kri- 
žuntati.

Seljak ves prestrašen, neznajuči si po
moči, odbeži onak n strahu k gosponu kapi* 
tanu, koj je bil na farofu nakvartiren i tam 
med suzami se prične tuliti, da ima na

kvartiru soldata, kojega je tak liepo podvoril 
dapače i pečenoga pevca na stol, a sad taj 
sóidat hoče još nekakovog konfekta „Buduč 
da ja to rieč još nigdar nisem čul, zatoniti 
neznam kaj je to — prosim gospodina kapi
tana, nek mi dostoja povedati, kaj je to kon
fekt, ja mu i njega datn,u

„Ah moj dragi človek* — odgovori 
kapitan — „to mn vi nemrete dati, jer kon
fekt samo ja znam dati.u — Zatim zapove 
odmah soldata pred se dopeljati i potlara 
kam bi se znjim bil nekaj na kratkom spo
mina), zapove soldata na dereš pretegnuti 
i njemu podpunih dvadeset i pet na zvdnju 
Indiju odmeriti.

Seljak, koj je to sve gledal, samo je ki
mal z-glavum, a kad je bilo sve gotovo i 
sóidat se je iz dereša kakti preporodjeni 
stal, ide seljak k njemu te mu reče : „Ala 
ste vi človek jalui — cm sem vas zmirom 
pital, kaj je to konfekt, pak mi niste hoteli 
povedati, nego smo morali zarad to malen
kosti gospodina kapitana bantuvati ; da ste 
mi povedali kaj hočete, em bi vam ja to 
bil lahko i bez gospodina kapitana mogel pri 
sebi doraaj dati *

Em. Kollár.





g M; behajtása czélj&ból a nagy-kanizsai kir. 
törvényszék (perlaki kir. járásbíróság) terüle
tén fekvő Mnracsán községi 74. sz. tjkvbeu 
foglalt legelő és erdő illetmény az 1881. évi 
60. t. ez. 156. §-a alapján egészben 5 frt ; 
a muracsányi 987. sz, tjkvben foglalt 3233. 
hr8z. ingatlan u. a. törvény alapján egészben 
22 frt; u. a. 2222 sz. tjkvben 81, 1464. 
és 2069 hrsz. és felerészben felvett 1462. 
hrsz. iugatlatlanok az n. a. törvény alapján 
s együttesen* 130 frt u. a. közs. 2235 sz. 
tjkvbeu felvett 3237. hrsz. ingatlan u. a, 
törvény alapján egészben 39 frt ; és 3231. 
hrsz. ingatlan szintén egészben 37 frt; u. a. 
közs. 199. sz. tjkvben felvett 2047. és 2064 
hrsz, ingatlannak az 1881. évi 6 0 t.c z . 156 
§-a alapján egészben együttesen 123 f r t ; 
u. a. községi 2582. sz. tjkvben foglalt 249. 
hrsz. ingatlan azon levő házzal, úgy a legelő 
és erdő illetménnyel u. a. törvény alapján 
egészben*  ̂165 frt; — és az u. a. községi 
2583. sz. tjkvben A  I 1 — 6 sor 268, 1219, 
2034, 2057, 2056 é3 4696. hrsz ingatla
noknak végrehajtást szenvedő nevén áló  V4 
része 147 frt együttes becsértékben Mura 
csány község házánál

Í893. iv l április hó 4 - ik  napján d. e 10 órakor

Grész AGjos perlaki lakos felperesi ügyvéd 
vagy helyettese közbenjóttével megtartandó 
nyilvános árverésen elfognak adatni. M egje
gyeztetik, hogy a muracsányi 987. sz. 
tjkvben felvett 3233. hrsz! ingatlannak Med 
vár Lénárd, István, Teréz, Francziska és 
Vargek Máriát illető é8 részének felére ; a 
muracsányi 2222. sz. tjkvben 81, 1464,
2069 és 1462 hrsz. a. felvett ingatlanoknak 
fele részére; a muracsányi 2235. sz. tjkvben 
foglalt 3237 és 3231. hrsz. ingatlanoknak 
az előbb nevezetteket illető 5/9 lészenek fe 
lére, a muracsányi 199. sz. tjkvben 2047 
és 2064. hrsz. ingatlanoknak Medvár Léuárd 
és Medvár István nevén álló felerésznek fe
lére, a muiacsáuyi 2582. sz. tjkvben 249. 
hrsz. a. foglalt ingatlannak és tartozékaiknak 
ugyanokét illető feierészének felére és a 
2583. sz. tjkvben 268, 1219, 2034, 2057, 
2056 és 4696 hrsz- a felvetít ingatlanoknak 
Modvár Istvánt illető '/* résznek felére öz 
vegy Medvár Ivánné szül. Gudlin Anna 
muracsányi lakos javára bekeblezett ha* 
szonélvezcti szolgalmi jog azen árverrs által 
nem érintetik, a mennyiben azonban az ingat
lanok vételára együttvéve az ezen szolgalmi 
jogot megelőzőleg bekeblezett teher tételek 
fedezetére megállapított 4000 irtot meg nem 
ütné, az árverés hatálytalanná válik, s az 
ingatlan a szolgalmi jog fentartása nélkül 
ugyanazon határnapon újabban eladatnak.

Kikiáltási ár a fenntebb kitett becsár.
Árverezni szániékozók tartoznak a becsár 

10%  át készpénzben vagy óvadékképes papír
ban a kiküldött kezéhez letenni.

Kir. jáiáibiróság mint telekkönyvi ha
tóság. ? 9^

170 tk. 893-

Önkéntes árverési hirdetmény.
A perlaki kir. já’ ásbiróság, mint tkvi 

hatóság Steiner Lénárd hodosáni lakos ké
relme foly tán közhírré teszi, hogy a nagy- 
kanizsai kir. törvényszék (a perlaki kir. já 
rásbíróság) területén fekvő a hodosáni 117. 
sz. tjkvben A  I 133 hrsz. a- foglalt Steiner 
Lénárd nevéa álló ingatlan és tartozékai 434 
fit; a hodosáni 1300. sz. t.kvben A l 1121, b 
hrsz. a. fog’i ’ t n, n. nevén [álló ingatlan 
22 írt; az A I l247|a hrsz/a. foglalt u. a. 
ínyén álló ingatlan 19 fr t; a hódosán 
1301 sz. tjkvben A f  594 hráZ* 8> f,,g'

lalt ingatlanból u a. nevéa álló '[a rési 
149 frt , az A  f  655, hrsz. ingatlanból u. 
a nevén álló !/2 rész 40 frt és az A  f  761. 
hrsz. ingatlanból u. a. nevén álló ]|a rész 
58 frt becsárban

1893 évi április hó 2 2 -ik  napján d. e 10 órakor

Hodosáuban a községházánál Csesznák József 
perlaki lakos ügyvél vagy helyettese 
közbenjóttével megtartandó —  a végrehajtási 
árverés joghatályával biró öukéuytes árveré
sen elfognak adatni. Kikiáltási ár a fen
tebb kitett becsár.

Árverezui szándékozók tartoznak a becsár 
105|é-á t készpénzben vagy óvadékképes érték

papírban kiküldött kezéhez letenni. Vevő kő
teles a vételárt 3 egyenlő részletben, még 
pedig sz elsőt az árverés jogerőre emelkedésé, 
tői számítandó 15 nap alatt, a másodikat 
ugyanattól 30 nap alatt* a harmadikat ugyan
attól 45 nap alatt, minden egyes részlet után 
az árverés napjától számítandó 6%  kamatokkal 
együtt az árverési feltételekben meghatározott 
helyen és móiozatok szerint lefizetni. Ezen 
hirdetmény kibocsájtására egyidejűleg meg
állapított árverési feltételek a perlaki kir. 
járásbíróság telekkönyvi hatóságánál és Hódo
sán község házáuál a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők.

Perlakon, 1893. évi január hó 19-ik 
napján. 796 1 — 1
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