
X. évfolyam. Csáktornya,'^1893- julius 30-án 31. szám.
8*erkea*t6yel értekezni lehet min
dennap 11 és 12 óra között. — 
A lap szellemi részére vonatkozó 
minden közlemény M a r g l t a l  

J ó z s e f  szerkesztő nevére 
küldendő.

K ia d ó h iv a ta l:

Fisehe! Fülöp könyvkereskedése. 
Ide küldendők az előfizetési dijak 

nyiltterek és hirdetések.

MURAKÖZ
MAGYAR és HORVÍT NYELVEN MEGJELENŐ TÍR SAD a LHI, ISMERETTERJESZTŐ és SZÉPIRODALMI HETILAP.

M e g je le n ik  lie te n k in t e g jM e r :  va sá rn a p .
A »Muraközi tiszti önsegélyző szövetkezet«, a »Csáktornyái takarékpénztár«, a »Muraközi 

takarékpénztár« sat. hivatalos közlönye.

Előfizetési árak:

Egész évre . . . . 4 fH 
Fél évre . . • . 2 frt 
Negyed évre . . .  1 frt 

Egyes szám 10 kr. w

Hirdetések még elfogadtatnak:
Bndapestsn: Golc^arger A. V. ét 
Eckstein B. hird. irod. Bécsben: 
Schalek H., Dnkes M.( Oppelik A., 
Danbe G. L. és társánál és Herndl.

Brünben: Štern M. ,A *

X y i l t t i r  p e titso ra  10 k r .

Az első díjazással egybekötött 
lóvásár Muraszombatban.
Lótenyésztésünk fejlődésére az utóbbi 

évtizedekben legnagyobb hatással kétségkívül 
azon apaállatok voltak, melyeket részint 
egyesek buzgalma, részint a m. kincstár 
jóakarata folytán tenyésztőink állataik fe
dezésére használtak.

Vidékünk lovai többnyire a nori faj 
keresztezése s minél tovább megyünk Mu 
raköz felé, annál tisztább nóriíajra találunk 

A muraszombati gazd. fiók egylet előtt J  
midőn az Iván napkor tartott lóvásár ren
dezését elhatározta, azon czél lebegett, hogy 
egyrészt ezen lóanyaggal megismertesse a 
vevőközönséget, különösen a lóvasuttársasá 
gokat, mert ezen lófajok Ióvasutaknál lég 
inkább megfelelők, másrészt pedig díjazással 
serkenteni a gazdaközönséget, hogy minél 
jobb minőségű lovak tenyésztésére törekedjék 

A lóvásár megtartása ügyében teendő 
intézkedések végrehajtására kiküldettek grót 
Batthyány Zsigmond elnöklete alatt: gr 
Szápáry Pál, báró Pável Rammingen Albert, 
Kodolics Rikárd, Vlassits Nándor, Uta9sy 
Béla, Schweinhammer János, Metzker M á
tyás, Csorna Jenő, Mintsek Gáspár, Sinkovich 
Kálmán, Kühár István, Skrabán Iván, Vra 
tarics Iván gazd. e. tagok.

A bizottság működését azzal -kezdte 
meg hogy felszólította az ügy iránt érdeklődő

testületeket s egyes nagybirtokosokat dijak 
adományozására. E felhívásnak volt is ered 
ménye mert a következő adományok foly
tak b e :
A Vasmegyei gazdasági egyesület 200 kor. 
A muraszombati gazd. fiók egylet 200 »
Reiszig Alajos, mint a lótenyész

tési bizottság elnöke 100 »
Gróf Batthyány Zsigmondné 50 »
Kladziwa József nagybirtokos 40 »
Fünfkirchen grófné 20 »
Muraszombat város úrbéresei, mint

vásárjog tulajdonosok 40 »
Báró Pável Rammingen Albert 20 »
Délvasmegyei takarékpénztár 20 »
Muraszombat község 20 »
adományozott vidékünk ezen acluális ügyé
nek előmozdításához.

Továbbá felhívta az úrbéreseket, mint 
a vásárjog tulajdonosait, hogy alkalmas 
vásártérről gondoskodjanak.

A vásár napja bár esővel köszöntött 
be s egész délutánig folyton esett, mégis 
szép lóanyag lett felhajtva díjazásra ; vé
gig tekintve a kiállított lovakon, szép jövőt 
lehelett jósolni a muraszombati lóvásá
roknak.

Egyik lókereskedő, a ki tehát ez ügyben 
szakember egész határozottan kijelenté, 
hogy itt feltalálják a nagy városok lóvá 
suttársaságai a nekik megfelelő lóanyagot. 
Csak az a baj, hogy ezen tervezett lóvásár,

mely évről évre ugyanazon napon szándékolta* 
tik megtartatani, összeesik a varazsdi nagy 
lóvásárral ; ezen kellene segíteni. Amint az 
első Ítélet biztatólag hathat az intéző körökre, 
úgy hiszem, hogy az érintett bajon is se* 
gilve lesz.

A díjazásra felhajtatott: 26 mén, 76 
kancza s 43 mén- s kanczacsikó, de ezen 
kívül még számos lovat láttunk, melyek 
dijakra nem pályázlak, banem csak lóvásárra 
hajtattak.

Hogy a bírálat alaposan s mégis gyor
san történjék meg, két bírálóbizottság a la 
kult. Az első bírálóbizottság tagjai voltak : 
Gróf Batthyány Zsigmond elnöklete alatt : 
LTtassy Béla, Röszler Károly, Kühár István, 
Skrabán Iván.

A második bírálóbizottság tagjai pedig 
voltak: br. Pável Rammingen Albert el
nöklete alatt: Balcz Aladár, Schweinhammer 
János, Metzker Mátyás, Fodor Benő.

A két bírálóbizottság serényen m un
kálkodott s csak igy vált lehetővé, hogy az 
eredmény már d. u. 2 órakor ki volt hir- 

! delhető.
A bírálóbizottság eltekintett attól, hogy 

a dijak egyik része könnyű s a másik része 
nehéz lovak jutalmazására volt szánva, s az 
előirányzott összes dijakat a következő lo 
vaknak ítélte oda :

I. dijt 20 koronát Marlinecz Miklós«

A „ M i r a k i s "  t á r c s á j a
A muraközi nép lakodalmi 

szokásai.
Irta : G ö n c z i  F e r e n c z .

IV .

A templomba indulás elölt ismét az első
násznagy hallatja szavait. Hosszú beszéde végén 
a menyasszonynak azt kívánja, hogy útja le
gyen oly szerencsés, mint hajdan Mózesé, mi
dőn Izrael népét az egyptomi fogságból kiszaba
dította.

Végre sorba állnak az induláshoz. Rendesen 
gyalog mennek. A menetet az egyik vendéghivó 
n>iija meg, kezében az elmaradhatlan zászlóval. 
Utána néhol 10—20 fekete posztórubába öltözött 
legény halad. A násznép többi tagjai — vidékek 
szerint — különböző sorrendben mennek. A  hegy
vidéken az egyik vőfély leghátul ballag, nehogy 
valaki elveszhessen. Az ulon süteménydarabokat 
dobálnak a nézők közé.

Alsó-Muraköz drávamerti részében egész 
hürczias kinézése van a lakodalmi menetnek. 
A násznép kocsin vagy gyalog megy, körülötte a 
■ apitány, hadnagy s káplárok lóháton, katonás 
ruhában, oldalukon karddal. Ha rendes kardra 
nem tehetnek szert, fakard is megteszi. E szokás 
hihetőleg a törökvilágból eredi ; a közeli Kanizsa 
varából ki-kicsapó török ör«ég ellen akart vé
delem lenni a menyasszony esetleges elrablása
megakadályozását a.

A menyasszony a legtöbb helyen fehér szok
nyát magyaros fekete mentét („mentenica44) vesz 
fel esküvője alkalmával. Homloka felett széles s 
magas koszorú ékeskedik. A megesett nőknek 
nem szabad fejükre koszorút tenni. A férfiak 
bokrétával s rozmaringággai díszítik kalapjaikat.

Nászmenetnél a zene elmaradhatlan. A sik- 
vidékeken többnyire a Rákóczy-, Hunyady-, 
Klapka-indulókat húzzák, a hegyes részeken, hol 
a trombita s szegényebbeknél a harmonika képezi 
a zenei instrumentumot, a polka s szerény ma
zurka is beválik kísérő zenének.

Hegyvidéken a menyasszony egy nagy, 
felbokrétázolt kalácsot visz a templomba a azt 
a pap számára az oltáron hagyja. A  násznép 
enni ós innivalót visz magával, miknek egy ré
szét a templomból kijövet mindjárt el is fo
gyasztják.

A vidéki falvakbeliek esküvő után rendesen 
korcsmába térnek, egy kis időtöltés végett („za 
zamudeku). Egyes helyeken csak este felé térnek 
haza.

A hazajövetel benn a községben ép oly *Bl- 
vajjal történik, mint az elmenetel. Van is sok 
nézőjük, minden kapuban egy csomó, kik a nász
népet s egyes tagjait ugyancsak kritika alá ve
szik. A legtöbb — természetesen — a meny
asszonynak jut ki ; mert nem jelentéktelen dolog 
ám, hogy éppen ő, a menyasszony, mikóp tudja 
magát ünnepélyes, komoly helyzetébe bele
találni.

Közel a lakodalmas házhoz a zenészek egy 
szomorú bucsudalt zenditonek rá, melyre a nász 
nép is rákezdi:

„Hodi mili, bodi,
Pák mi dober bodi

Tiraj kotiš konje 
Svi katani svoje.

Da mi mili ne bo 
Pota /poznaval,
Da mi dimo ne bo 
Odhajal.44

(„Gyere édez, gyere s légy jó ! Hajtsd ko
csis a lovat, mindegyik katona a magáét. Hogy 
ne fogja édesem az utat ismerni, nehogy el
hagyhasson.- )

A menyasszony sir, a násznép könnyezik.
Ez alatt elértek a lakodalmas házhoz ; be

menőének, ha — lehetne ; előbb egy csomó fogós 
kérdésre kell megfelelniük.

— Hol voltatok, mit hoztatok ? — kérdik 
belülről.

— Meghoztuk a házasság szentségét! — fe
lelnek vissza.

— Mit hozott a menyasszony a koszorú 
alatt ?

— A férje nevét I
— Mikor nyerített az Isten lova (a szamár) 

akkorát, hogy az egész világ meghallotta ?
— Mikor a Noé bárkáján volt !
Egész özöne hangzik ki az ilyféle kérdé

seknek, melyek miatt néha jó ideig kell a nász
népnek az ajtónál várakoznia.

Benn a szobában a menyasszonyt az anyja 
szentelt vízzel locsolja meg, a szakácsnő pedig 
egy kalácsot tör kelté s azt az uj pár között fel- 
ozzija, a mi azt jelenti, hogy ezután maguknak 
kell kenyerükről gondoskodtok. Továbbá közö- 

| sen isznak egy pohárból; a pohárban maradt 
I bort a menyasszony teje felett hátra önti. Néhol 
a földre elébe helyezett vizes kancsót kell fel
döntenie, hogy majd könnyebben szülhessen, A



muraszentesi lakos 4 éves világospej ménje 
nyerte el 136 értékszámmal,

II. dijt 20 koronát Kühár János ne- 
mesdi lakos 2 éves ménje 126 értékszám
mal.

III. dijt 15 koronát Piv József, már- 
tonhelyi lakos 2 éves ménje 120 érték * 
számmal.

IV. dijt 15 koronát Császár György, 
szentgyörgyvölgyi lakos 4 éves ménje 120 
értékszámmal.

V. dijt 10 koronát Martinecz Miklós, 
mura-szentesi lakos 4 éves sötét pej ménje 
115 értékszámmal.

VI. dijt 10 koronát Vrecsics Mátyás, 
birószéki ükos 3 éves ménje 112 érték
számmal.

VII. dijt 5 koronát Balasics János, 
bisztriczei lakos 3 éves ménje 111 érték
számmal.,

VIII. dijt 6 koronát Siflár Iván, vas- 
nyiresi lakos 5 éves ménje nyerte el 96 
értékszámmal.

Kanczák dijait a kővetkező birtokosok 
lovai nyerték e l:

I. dijt 20 koronát Raffel János, szarvas
laki lakos 5 éves kanczája 102 érték
számmal.

II. dijt 20 koronát Fuisz Mátyás bodó- 
hegyi ‘ lakos 8 éves kanczája 100 érték
számmal.

III. dijt 15 koronát Fuisz Mátyás bodó- 
hegyi lakos 5 éves kanczája 98 érték
számmal.

IV. dijt 15 koronát Láposa Ignácz, 
korongi lakos 6 éves kanczája 95 érték
számmal.

V. dijt 10 koronát Zakolcs Ádám pé 
terhegyi lakos 5 éves kanczája 93 érték
számmal.

VI. dijt 10 koronát Guit Mihály bor 
hidai lakos 6 éves kanczája 90 értészámmal.

V II. dijt 5 koronát Jónás István, rónaíői 
lakos 4 éves kanczája 88 értékszámmal.

VIII. dijt 5 koronát Drávecz Mátyás, 
mártonhelyi lakos 3 éves kanczája 87 ér 
tékszámmal.

Méncsikók után nyertek:
I dijt 20 koronát Lukács János, ko 

rongi lakos Í U  éves csikaja 120 érték
számmal

II. dijt 20 koronát Gergorits Mihály, 
málnási lakos 1 4 éves csikaja 97 érték 
számmal.

Ijl, dijt 15 koronát Balasits Mátyás, 
közép-bisztriczei lakos V* éves csikaja 97 
értékszámmal.

IV. dijt 12 koronát Zorkó Markó lipa 
hóczi lakos 2|i éves csikaja 95 érlékszámmal.

V* dijt 10 koronát Vucsák János, sü * 
rüházi lakos 2 hónapos csikaja 92 érlék
számmal.

VI. dijt 10 koronát Horváth János, 
bisztriczei lakos 2 hónapos csikaja 86 ér
tékszámmal.

VII. dijt 5 koronát Lukács János ko
rongi lakos 2 és fél hónapos csikaja 82 
értékszámmal.

VIII. dijt 5 koronát Kozisz János, mál
nási lakos 3 hónapos csikaja 80 érték
számmal.

Kancza csikók után nyertek :
I. dijt 20 koronát Horváth Mátyás, 

csendlaki lakos 2 éves csikaja 105 érlék
számmal.

II. dijt 20 koronát Nemecz Iván, mu
raszombati lakos 2 éves csikaja 102 érték- 
szám mai

III dijt 15 koronát Vida Miklós, kóti 
lakós 1 és fél éves csikaja 100 értékszámmal.

IV. dijt 15 koronát Kühár István, me- 
zövázi lakós 2 éves csikaja 98 értékszámmal.

V. dijt 10 koronát Czigány József, 
bisztriczi lakós 1 éves csikaja 97 érték- 
száminál.

VI dijt 10 koronát Püvár Márton, bra- 
tonczi lakós 3 hónapos csikaja 96 érték • 
számmal.

VII. dijt 5 koronát Tütán János, barkóczi 
lakós 2 hónapos csikaja 94 értékszámmal.

VIII. dijt 5 koronát Kreft lgnácz; korongi 
lakós 3 hónapos csikaja 92 értékszámmal.

Elismerő díszoklevelet nyertek •'
Gróf Batthyány Zsigmondné, Csénlak,

4 éves kanczája, G ró f Zichy Ágost, Bellatincz 
4 éves kanczája és 2 éves ménlova, Pulay 
Zsigmond Csáktornyái lókereskedő kettős és 
egyes fogata.

A dijak kiosztása előtt meleg szavakban 
emlékezett meg Gróf Batthyány Zsigmond 
mindazokról, kik lehetővé tették ezen dij- 
osztást, egyúttal tudatta a jelenlevő közön
séggel, hogy a befolyt dijak nem osztattak 
ki, a fenmaradt díjösszeg a kiadások le
vonásával a jövő évi lóvásár alkalmával 
fog kiosztatni; serkentette továbbá a ló 
tenyésztő közönséget, hogy iparkodjék minél 
nemesebb és szebb lótenyésztésével a vevő 
közönség igényeinek jobban megfelelni, mi 
által a muraszombati lóvásárokat előmoz
dítja, de saját érdekét is szolgálja. Mire gróf 
Batthyány Zsigmondné ő méltósága az oda 
Ítélt 400 korona dijat a nyertes lovas, 
gazdáknak átadta, kik azokat hálás köszö
nettel s az elnök éltetésével fogadták.

Értesítők.
A  h e l y b e l i  a l s ó f o k u  iparosta• 

noncziskola 4 osztályában 101 tanuló járt 
a lefolyt iskolai évben. A z előkéazitő o sz
tályba 39, az I. osztályba 41, a II  ba 16, a 
I I I  ba 5 iratkozott be. Az év folyamában 
15 maradt ki, 12 fölszabadult Anyanyelvre 
nézve 18 magyarnak, 4 németnek, 79 
horvátnak vallotta m a gá t; róm. kath. volt 
85, izraelita 16 Foglalkozását tekintve 6 
lakatos 3 köteles, 17 csizmadia, 1 kárpitos, 
4 asztalos, 1 nyerges, 9 fazekas. 3 bádogos, 
8 szabó, 3 fodrász, 11 sütő, 5 kovács, 7 
czipész. 2 mészáros, 2 kékfőstó, 1 kalapos. 
I nyomdász, 20 kereskedő volt a tanonczok 
között. Az osztályokat ismétli 30. A z intézet 
800 frt államsegélyben részesült. Az intézetet 
Pálya M ihály polg. isk. ig igazgatta, kinek 
vezetése alatt a polgári iskolából ketten, az 
elemi isko’ából 3-an tanították az inasokat

A p e r l a k i a m ,  kir. áll. elem* fiú és 
és leányiskola Értesítőjét Tóth Sándor 
igazgató-tanitó állította Össze, melyből

konyhába is bevezetik. Ott, mint leendő gazda- 
asszonyt, kötelmeire figyelmeztetik és a kémén- 
ezé? nézetik meg vele. Néhol, de már csak egyes 
családoknál, tü/.ajándékot („ogenjo dar“) is áldoz. 
Egy tizkrajezárost dob a tiizbe, mit azonban a 
szakácsnő hirtelen kikap s magának tart meg, 
hogv az Isten ó\ja meg őket a tűzveszélytől.

Valószínű hogy e szokás a népek vallási 
fogalmának fejlődésében megállapított egyik fo
kozatnak, a f e t i š i  s i n u s  cultusának marad
ványa. Néhol imádkozni is ktlldik az uj párt.

Evés előtt, nyugoti Muraközben, a násznép 
elöljárói, köztük az uj párral, egymás kesét meg
fogva, a szokásos renben gyorsan az asztalhoz 
telepednek le; gyorsan azért, hogy hamarább le
gyen az uj párnak gyermeke

A lakodalmi ételek, kivált a nyugoti része
ken igen sok logásbói állanak. Az általánosabbak : 
2—3-íéle leves, hús tormával, különféle pecse
nyék s többféle tészta, köztük a „gibanicza", a 
délszlávok nagy részének nemzeti étele. A főbb 
személyeknek fekete kávé is jár.

Az é t e l e k  f e l h o r d á s á t  a vőfélyek 
(vendéghivók) s a konyhában segédkező fehér 
nép teljesítik. Minden uj étel felhozásánál fel
hangzik :

„Hvalen bode Jezus Kristufi!
Mir vam Bog dej !
Vuni je takfci glas,
Da Jezui i Maria pri nas.u

(I)icsérlessék a Jézus Krisztus I Békesség 
veletek. Az a hir van künn, hogy Jézus és Mária 
van velünk.*)

A káposztánál az első násznagy, magasra 
emelve a tálat, beszédet mond. A káposzta mag
ját a mustármagéhoz hasonlítja, melynek kicsi sze
méből oly nagy növény nő. A káposzta is ily 
kicsi magból nő s nagyságára nézve még is min
den kerti zöldséget felül halad, tetejére égi ma
darak szállnak az Istent dicsőíteni; dicsőítsük őt

mi is, az égi madarak módjára.u Mig e beszédet 
az elsőnásznagv el nem végezte, néhol senkinek 
sem szabad a káposztához nyúlnia.

Nyugoii vidékeken a káposzta után „n a- 
p i t n i c au (ivás) következik, melynél az első
násznagy figyelmezteti a vendégeket, hogy Isten
ről az ivásnál se felejtkezzenek meg.

Egy pintes üveget vesz kezébe s mielőtt 
innék, a következőket mondja : „Kedves Uram ! 
Inni fogunk ezen üvegboí az Atya-, Fiú- és 
Szentlólekisten nevében. Az üveg az összes asz
talokat körüljárja, kézröl-kézre adatik g első
násznagy szavait ismételve emelik szájukhoz. A 
napitnicza többször megy hivatalosan körül g 
igen sokféle felköszöntfíkre ad alkalmat. A hegy
vidéken a vőlegény, menyasszony és szülőikre, 
továbbá a lelkész, tanító s egyes szentekre is 
szoktak felköszöntöt mondani.

Csak a napitnica után ihatik ki-ki tetszése 
szeiint. A hivatalos ivást a h i v a t a l o s  
t á n c z követi, mely vidékek szerint szintén 
rövidebb-hosszabb szertartással megy végbe. E 
tánczczal bizonyos munka teljesítésének jelképe- 
zése van összekötve. Alsó-Muraközben pl. tuskól 
hasogatnak. A hadnagy s zászlótartónak a nyo- 
szolyó-asszonyokkal háromszor csárdást kell 
járniok, hogy ezzel a tuskó széldarabolva a el- 
tisztitva legyen. Nyugoti Muraközben a földműve
lés némely munkakörének lelánczolása szokásos. 
Ez igen érdekesen folyik le.

Az egyik vendéghivó a zeneszóra verbunkost 
kezd jérni. Hja, de igy magánosán unalmas járni 
s nehéz kötelességének megfelelni ; nagy a sár, 
nem „fuvarozhat", azért kéri a násznagyot, adjon 
neki egy kis segítséget. A „kis" segítséget meg« 
kapja a kisebbik nyoszolyó lány képében, kivel 
elkezd tánczolni. De a kis segítséggel kevésre 
mehet, tehát nagyobb segítségért óhajtozik. Azt 
is megnyeri ; a nyoszolyóasszony megy vele 
táncára. Míg az sem elég ; ennél h hathatósabb 
segítségül most a másodnássnagyot (dever) nyeri

i a másik nyoszolyóasszonynyal. Most már két pár 
„fuvaroz". Midőn már jó ideig lánczoltak, a vő 
fély elkiá'lja magát: ezer! („je/ero"), 'mi azt 
jelenti hogy a fuvarozást (tánczolást) befejezték.

„Tovább" hangzik az első násznagy részéről 
a válasz, s tovább kell járniok. Egy kis idő múlva 
a másodnásznagy kiált fel : „ezernyolezszáz !u 
(„jezero o;emsto“) A násznagy visszafelel : „Csak 
tovább !“

• Ezernyolczszáznyolczvan" kiált fel ismét va
lamelyik a tánczoló férfiak közöl. Hiába ! nincs 
irga'om : „C«ak további" hallják az uj választ, 
s ez mindaddig ismétlődik, mig a folyó évhez (Kr. 
szül. ut. év.) nem érnek. Ekkor újólag jelentik, 
hogy munkájukkal készen vannak.

„Nem úgy, kedves gyermekeim, mondja a 
násznagy, a mint látjátok, szép időnk van, men- 

I jünk dologra: gyerünk szántani!" A zenészek 
ráhúznak s nekik szánfaniok kell.

„A szántást elvégeztük", jelenti a vőfély, a 
zene elcsendesedése után. „Akkor menjetek bo- 
ronálni", kiállt vissza a násznagy s ök — tán- 
czukkal — ellenmondás r.rtlkül végzik a boronálást. 
Ezután hanttörés, perje kiszedése, összehordása, 
meggyújtása, himujának szétszórása stb, követ
kezik, a fentebbi alal bán.

Dá a jó gazda kétszer-bftromszor szántja áin 
meg földjét, azért a lángolóknál sem érik be az 
egyszeri szántással s az ezzel kapcsolatos mun
kával̂ . Másodszor a földet porhanyitani, harmadszor 
vetés’ alá kell szántani s mindannyiszor az első 
szántás alatti dolgok is velük járnak. Az utolsó 
szántásnál még barázdát is kell tisztogatni, vetni, 
„s 7. e nt-k e r e s z t e tu csinálni a föld végére, ha 
zajönni, s marhákat kifogni azokat az istálóba 
hajtani, megetetni, megetetni stb. stb. S ez igy a 
násznagy kénye kedve szerint csaknem a végtelen
ségig folyhat s éhol foly is, elannyira, hogy a 
végkimerülésig lonc/oló „munkásokkal* a nézők is 
kiláradnak.



kitünőleg a tanítást a sürü helyettesítések, szabadságolások s áthelyezések gyakran zavarták. A  tantestület 12 tagból áll. 
Összesen 510 tanuló iratkozott be# kik kö 
zül anyanyelvére nézve 29 magyar 479 
horvát, 9 német. Kitűnő s jeles általános osztályzatot 157-en nyertek.

K ü l ö n f é l é k .

— < g a la -v á im e g y e  posta és távirdaigaz- 
gatósági kerületének területére újabban 
rendszeresített biztosi állásra Schulcz Antal 
felügyelő neveztetett ki

— g i n é v é  z é s . A  földmivelési miniszter 
Szigethy Rezső I. oszt. erdészt a zala
egerszegi erdőhivatalhoz fŐerdészszé kinevezte

— ^ h e l y e z é s  A  szombathelyi egyház
megye püspöke Gombás Elek segédlelkészt 
Zala-Egerszegre helyezte át Alsó Lendvárói

—  & I J I I V Ú S .  Sommer Jakab kamenczi 
horvátországi kereskedő jegyet váltott f. hó 
24-én Stren Henrik kedves leányával Hen
riettével.

— p á ly á z a t o k . A zala-egerszegi adóhi
vatalnál ellenőri, az ugyanottani pénzügy • 
igazgatóságnál számtiszti állásra hirdettek 
pályázatot

— $  k ő s z e g i nagy hadgyakorlatokra 
fölvonuló zágrábi hadosztály auguszt. 14. és 
19-ike között érkezik Csáktornyára, a hol 
28-ig tartózkodik, miközben előgyakorlatokat 
végez. A  katonaság gyalog , tüzér- és 
lovasezredekből áll. Érkezik pedig két 
gyalogezred 120 tiszttel, 1GOO emberrel, 
60 lóval , egy tüzérezred 37 tiszttel. 450 
emberrel, 250 lóval és 9 lovasszázad 50 
tiszttel 1200 emberrel és 1100 lóval. A 
két törzset 1 rézéi őrnagy, 15 tiszt, 42 ember 
s 30 ló képezi. A  katonaság egyrészét a 
városban^ a többit a vidéken helyezik el. 
A tüzérséget az eddigi dispositiók szerint 
Szt, Rókus s Bányavár vidékén szállásol
ják el.

i g y i s s h i r .  A sümegvárosi róm katho- 
likus elemi iskola tanítótestülete mély fáj
dalommal jelenti gyászjelentésében felejthe
tetlen szeretett kartársának G  a 11 i k M a

riskának, julius 21-én, hosszas, szenvedés 
és a haldoklók szentségének ájtatos felvé- 
te’e után tanítói működésének 18 ik évé
ben történt gyászos elhunyták A megboldo
gultnak hült tetemeit folyó hó 22 én tették 
örök nyugalomra. Áldás és béke lengjen 
porai felett!

—  g ü i t i s z  A  falusi szegény föld 
művelő egyik legirtóztafóhb vendége, a 
.vörös kakas" f. hó 22-én d, u. 4 órakor 
tette borzalmas látogatását Mura-Csányban, 
s elrabolta 49 szegény földműves lakházát, 
gazdwsági épületét, takarmányát, tűzi fáját, 
kenyerét s többnek még ruháját is, mert 
jó idő lévén, a ki munkaképes volt, az 
mind a mezőn vagy aratott, vagy szénát 
takaimányt takarított és hordott; ehez já
rult még a déli szél, minek segélyével a 
tűz oly gyorsan harapódzott el, hogy a 
mentési igyekezetét meggátolta. A  szom
szédos községek tüzoltóegylétéi, valamint, 
a lakosság részvétte’jesen viselkedtek Meg
ölelitek a letenyei, hodosáni, perlaki, mura 
királyi, dráva-egyházi, és dráskoveczi, pa 
linoveczi községeknek tűzoltói, kik mind
nyájan készségesen és részvéttel iparkod
tak ugyan a tűz eloltására ; de nem mu
laszthatjuk el különös hálánkat és a lakos* 
pág háláját kifejezni a letenyei önk. 
tűzoltó-egyesület tagjainak, kik Tamás 
G yula ur, nemesszivü főparancsnokuk ve
zénylete mellett példás fegyelemmel és 
ügyességgel, önfeláldozó odaadással kora 
reggelig az oltásban tevékeny részt vettek.

Hasonlóul kell megemlékeznünk Tóth K á l
mán ur főparancsnoksága mellett működött 
hodosáni tüzoltótestületről is. A kár hiva
talos becsű szerint 14.909 frt, biztosítva 
volt 5.516 frt erejéig. A  kárvallottak kö
zött a nyomor nagy. Felkérjük nemes- 
szivü emberbarátainkat s a szomszédköz 
ségeket könyöradományok gyűjtésére! —  
A  könyöradományokat lapunkban fogja a 
kárvallott község elöljárósága nyugtatni.

í r a t á s  és v e té s e k  á llá s a . Búzából próba 
cséplések tartattak némely helyen s az ered 
mény kielégítőnek mondható- A zabon 
kívül már majdnem minden kalászos le- 
arattatott Tatárka szépen fejlődik. Kuko* 
ricza kitűnő, semmi kívánni valót nem hagy 
maga után s legnagyobb részt kicsövezett, 
a jobb talajokban 2— 3 csövet is hajlott 
egy-egy száron. Burgonya szintén szép, he
lyenként azonban a peronospora is konsta
tálható. Burgondirépa még a legjobb földekben 
is gyenge. Tarlórépát mindenütt vetik. 
Hüvelyesek s kerti vetemények a káposzta- 
féléket kivéve kielégítők. Szőlő s gyümölcs- 
termés szépen mutatkozik. Sarjaterraésünk 
jobbnak Ígérkezik a szénatermésnél, Legelők 
jól állanak-

— H ir d e tm : n y . Az 1868. évi V I. t. ez. 
4. §-a érelmében kiadott nagymélt. m. kir. 
ipar és keresk minisztérium magas rende
letének 7. §. alapján ezennel közhírré tétetik, 
hogy a soproni újra alakulandó kereskedelmi 
s iparkamrához 6 kereskedő és 6 iparosnak 
mint ktll tagoknak választása rendeltetvén 
el, —  minthogy a nagymélt m. kir. ipar 
s kereskedelni minisztériumnak rendelete 
folytán Zalavármegye három választási ke 
rületre osztatván fel, választási helyül: a) 
N a g y k a n iz s a  város székhelylyel, hol 
Nagy-Nanizsa város, nagy.kanizsai, pacsai, 
letenyei, perlaki s Csáktornyái járások keres
kedői s iparosai 4 kereskedőt, 4 ip\rost; 
b) Keszthely város székhelylyel, hol keszt
helyi; sümegi, tapolezai és szent-gróthi 
járások kereskedői s iparosai egy kereskedőt 
egy iparost; c) Zala Egerszeg város szék
helylyel, hol Zala Ege:azeg váro3, z d a -  
egerszegi, novai és alsó-lendvai járások 
kereskedői s iparosai egy kereskedőt egy 
iparost kamarai kültagul választanak. Vá
lasztási helyül Nagy-Kanizsán, Keszthelyen 
és Zala-Egerszegen mindenütt a városház 
tanácsterme s mind a három választási 
helyre határnapul 1893 augusztus hó 14 ik 
napjának reggeli 9 órája tűzetett ki, a mely 
választásra a választási joggal bíró kereske
dők s iparosok hivatalos tisztelettel meg- 
hivatnak. Zala Égerszögen, 1893 évi julius 
hó 15 én. A bizottsági elnök

—  ü g y e k . A szent ferenezrendi 
szerzet — miként Kanizsáról velünk tu
datják —  f. hó 24 én választotta meg 
Nagy Kanizsán provincziálisát, mely alka
lommal többi kormányzati s személyi ügyei

I is elintézést nyertek. Tartományfőnöknek 
egyhangúlag ismét páter Horváth Lajos 

jed ligi piovincziálist választották meg. A 
kormányszék segédtagjai: Rendjio Ferencz 
zágrábi, Vargha Vitusz siklósi, Ángyán 
Aurél helybeli zárdafőnökök sVosnyákVendel 
varazsdi magister philosophiae. A mi a mi 
zárdánkat illeti, Ángyán Aurél zárdafőnök 

I és Matyi Márk hittanár megmaradnak eddigi 
alkalmaztatásukban ; a segédlelkészek köré
ben azonban változás történt. Makarics 
Makariusz consionátort kateketai m nőségben 
Kapronczára, Zsivko Sebestyén vikáriust 
meg Szigetvárra rendelték, a hol az oda
való plébániában a kápláni s hitoktatói 
teendőkte fogja végezni.

___ g á n t o r t a m t J  v á la s z tá s  A tüske-szent-
györgyi —  nyugdíjazás folytán — üresedés
ben volt kántortanitói állásra e hó 27 én

Bezenhofer Mihály, a Csáktornya tanítóképző 
volt növendéke, most szent-eleki (Vasmegye) 
népiskolai tanító, választatott meg.

% anitö  kerestetik a dráva szent-mártoni 
róm. kath iskolához Baranyamegyébe. A  
készpénzfizetés 320 frt, más biztos pénzbeli 
jövedelemmel 400 frt. E gyéb  illetményei 
szabad lakás, 6 hold föld, melyet a nép 
müvei meg, s 4 öl fa A  tannyelv a magyar 
A horvátul tudó pályázók előnyben része
sülnek. A  nem okleveles tanítók záros 
határidőn belül v zsgálatot tartoznak tenni- 
A  folyamodványok Vargha Vitus zárdafő. 
nőkre czimezendó'k Siklósra

ö n m ű k ö d ő  k o c s i A  Nagy Kanizsa 
melletti Szepetnek faluban egy fúrással és 
faragással sokat foglalkozó ember állítólag 
olyan kocsit ^talált, melynek gépezetét csak 
föl kell huzni, s a kocsi szépen halad a 
rajtülővel, a merre tetszik Hallomás szerint, 
a föltaláló nagy próbát rendez kocsijával 
a nagy-kanisai főtéren.

U s
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8 uredili kom moči j« svaki dan 
govoriti med 11 i 12 varom. — 
Sva poiiljko tičale se zadržaja no- 
vinah, naj se poliljajn na ime 
H a r g i t a i  J o ž e f a  urednika t i  

Čakovec.

Iz datelj st vo:Cnjižara Fiscliel Filipova kam se 
predplata i obznane poliljajn.

8 »
P r e d  p lu t  n a  c e n a  | e :

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

Pojedini broji koltajn 10 kr.

Obzasne se poleg pogodbe I (d 
rnčansjn.

ii a horvatakor i i m a g J arakom  je z ik u  iz la z e či d ru ž i ven i zn a n stv e n i i p o v u e ljiv i lis t  za p n k .»
^ I z l a z l  e -v a lc lt  t i j e d e n  J e d e r O r r a t  1 t o :  ttvl s^ralc-u. xiedelj-u.. ^

Službeni glasnik : „Medjimurskoga podpomagajučega činovničkoga družtva‘ C „Čakovečke šparkasse“, „Medjimurske sparkasse‘\  i t. d.

Nekaj iz gospodarstva.
Betegi rogate marhe.

Puknul je glas, kak iz vedroga neba 
strela, da se vu nekoj varmagjiji pojavila 
maršečka kuga, i da se ta nesnaga vse 
više širi. Prvi je skočil na noge plebanoš, 
ter boži na vse strani. Kormanj, varme 
gjija i občinski poglavari poprijeli su vsa 
sredstva, da se nezavleče kuga i vu druge 
varmegjije.

Nu navuk stvarja čudesa, mislil si je 
plebanoi, ter je vu nedelju poival vse hiže 
gospodare na dogovor vu školu. I došlo 
je ljudstvo, nu vu tolikom broju, da se 
skupščina morala držati pod vedrim 
nebom.

„Pomori si sam, pomogel ti bude i 
B og!" Ovim pozdravom odprl je plebanoš 
denes skupščinu, Zatim je naprvo postavil 
pogibelj, koja se grozi očloj okolici i pre- 
porutil ljudem, da sdušno vrše naredbe, 
koje budu izdale oblasti.

„Gdo po nemarnosti ili neposlušnosti 
dovleče vu koji predel maršečku k u gu ,tí 
govoril je plebanoš, „nije vreden drugo, 
nego da se ga otudji blagoslov Božji, a 
zemlja da mu vun hiti još i mrtve kosti. 
Vu najvekfiu nevolju mogu opasti vsa sela 
i kraji, gdč vu blago zadere ov beteg 
Od sto okuženih govedah več krat ko
maj sa oslobodi deset do d vadeset ko* 
mada l*

Govedja kuga napada vse preživače, 
samo da je pri ovcah i kozah vnogo bla- 
žija. Ona nepostaje pri nas sama po sebi, 
nego se navők dovleče iz Rusije prek 
Rumunjske, Srbije ili iz Turske prčk Bosne, 
Kada se to za istinski zna, to se je moči 
betega zevsema občuvati, ako se samo 
valjano i sdušno izvršavaju naredbe, koje 
su vu tu svrhu po oblastih izdane. Okani 
se vsakoga vračenja od govedje kuge be- 
težnoga živinčeta, ar je to oštro prepove
dano. Evo ti pak zevsem kratkoga na- 
putka, kak da si govedo (rogatu marhu) 
občuvaš od ovoga najpogibeljnešeg* 
betega.

1. Vu vrčme govedje kuge ne kupuj 
marhu i nepremenjaj j e ; ako se tomu 
nemreš vugnuti, nepuščaj kupljene marhe 
odmah med domaču. negu ju 10 dni na
posé (ekstra) drži i pregledavaj, jeli se ne- 
bude kaj god sumnjivoga na njoj po 
kazalo.

2. Drži si domaču marhu na strani, 
da se nezestane s tudjom marhom, koja se 
tim predelom goni (tira).

3. Nepuščaj stranjske ljudi k marhi, 
koji s marhom posla imaju, kak su mar- 
: ečki trgovci i drugi vlastniki marhe, m e 
sari, govedari, šintari itd.

4. Nepohadjaj ti niti tvoja družina 
okužena mčsta, jol menje pak okužene 
hiže. Zapiraj si živad, pse, svinje pak i go- 
lube; da ti iz susedstva kaj kuživa ne- 
donesu.

5. Nejemlji iz kužne hiže ničesa, kaj 
bi samo vu doticaj moglo dojti s marhom, 
na primer krme, nastelja, štalskoga orudja 
i drugih spravah.

6. Pregledaj marhu navčk marljivo, 
osobito pako vu takvo vrčme, pak ako 
samo kaj sumnjivoga opaziš, prijavi to od 
mah mjestnomu ili občinskomu pogla
varstvu.

7. Pokoravaj se vsim odredbam, bile 
one na obrunu ili na fundanje kuge po ob • 
lastili odredjene, čim sdušne^e.

Bukne li poleg vsu ovu pažnju vu 
kojoj hiži govedska kuga, potuku se vsa 
betežna i sumnjiva marha.

D a ti pako bude moguče betega vu 
pravo doba razpoznati, pazi na ova zna 
menja govedske kuge

Beteg počimlje lehkom zimicom/ rčdko 
drhtavicom Pri kravah je prvo znamenje, 
ako počmu presušavati. Pre/.ivanje prestane 
zevsema. Blažče drži se turobno, postaje 
tromo, dlaka se nakuStra S  početka je 
balega suha. Spojnica očih i sluzavka gu
bice je zarumenjena, iz očih cure suze, iz 
nozdrva i gubice ejed« se s početka rčdka, 
kesneše gusta tekučina, Ve nastane driska- 
vica ; proljev je smedje farbe, kesneše 
krvavo, vonja (dahe) nenavadno nevu- 
godno. Dihanje je hitre e, blažče sknječi, 
kad kad muklo zakašlja- A tak vse 
na gorje ; izmed 5 do 8 dnevi navadno 
pogine.

Z A B A V A .

I.

K o s a r a s .

U  Medjimarju negde, nečem povedati 
gde — je živel jedan košaraš, koj je bil 
dosta marljiv, diela je imal dostjt, košare i 
koše za koleslne je od jutra do kesne noči 
plel, dader je šibje sve pacalo, ktomu je 
uviek bil dobre volje, pri diela si je farkai 
i sve bi dobro bilo, da nije imal ženu, koja 
mu je nviek zmes govorila, puščala se u 
njegova meštriju, te mu sad ovo, sad ono 
korila, akoprem se je u košariju baš 
tuliko razmela, koliko zajec u trubentu a 
maček u bubenj, te ga je stim svojem zadir- 
kivanjem negda znala iz najboljše volje u 
najgoršu dopeljati.

Jednoč je imal jednoga malo vekšega 
koša iz liepoga šibja za kočijicu gospodina 
Tkalčiča iz Hodošan plesti, pak mu se je pri 
tom poslu tak zgadjalo, kak se ljudem ve* 
činom zgadja, da čim više paze, tim prije 
pokvare* Tak se ;e isnjegovim košem zbivalo 
tc ga je više krat moral priličuo daleko od-

pletati i nazad zapletati. A  njegva žena ? —  
No, ona pak ma je spočitavala, ga je več 
pozabil koše plesti, da s ovim kodom nebu 
nigdar gotov, da drugi bi več toga koša bil 
pojel, a on ga još niti nije splel, da se bu 
poleg takovoga meštra gospodin Tkalč č na 
kolih bez koša med lojtrami vozil itd. Zjed* 
nnm riečjum podjednom mu je pod nos 
brojkala te ga srdila, dok kroz duže vrie 
mena i posle višekratnoga popravljanja je 
teda uegda taj nesrečni koš bil gotov.

Sad si košara* duboko zdehne i proti 
ženi ve li: „No hvala Bogu koš je gotov 1“

„N o  bilo je več i vrieme0 —  odgovori 
ona. —  „ J a  sem ti več željela, da bi se 
pri njem dostaral, jer nije li to bila svoje
voljnost, za kakovu goder malu falingu, pak 
več skoro gotovoga koša na pedenj visoko 
sve okolo odpletati, pak onda opet nazad 
plesti. — I  to si ti pri ovem košu sigarno 
pet krat napravil. I)?a tjedue predi bi bil 
mogel koš gotov biti.-  —

„D aj mira stara" —  veli on. —  „Sad 
je ipak jeden krat dielu konec i zato reči 
z menüm skupa: „Hvala Bogu koš jc 
gotov."

„Baš me briga za tvoj fušarski koš" —  
odgovori ona, —

„Čuješ žena! J a  hoču, da rečeš: Hvala 
Bogu koš je gotov* — veli on zapovedaju- 
čim glasom.

„Baš nebum rekla 1" odgovori ona otre-
sito.

„Cuješ Jana ! J a  te zadnji krat zdobra 
opominjam, da rečeš: Hvala Bogu koš je 
gotov, jer ako nerečeš, budemo se drugač 
spominali* —  veli opet on. —

„Figu  tebi pod nos" — odgovori opet 
ona srdito. — „Samo mi bő približi, ja ti 
oči zkopam.*

Muž nebudi lien, pograbi jednu onde 
ležečo malo deblešu šiba, te joj počme iz 
pleč praha stepati, a ona iz svega grla kri
čati, da su sc susedi skup zbežali-

„ A  koga biesa delate* —  veli sused 
Golopetect koj je ua tu kriku med ostalemi 
tam dobežal —  ter se pastavi med nje ho
teči je razdruiiti. — „ A  kaj ti je kriva, da 
ja biješ?*

„K aj mi je kriva?" — odgovori koša- 
raš. —  „V e č osem tjedni delam na tom 
košu, a sad kad sem ga zgotovil, neč* ona 
zmeuora zajedno reči : „H vala Bogu koš je 
gotov.*



dušah, Sest varašov ima pucanstvo od 20 do 
50.000, a desete varašov od 10 do 20.000 
dudah.

Stréla odkrila izvor željezne vode.
Zadnjih dnevov odkrila je stréla vu b li

žini Seiza (kotar Kastelruth) vu tak zvanom 
Tedasch klancu zviranjek željezno rudne 
vode. Stréla je vudrila vu staro drévo, našla* 
gano okolo kamenja, i razmrskav ga, vuž- 
gala je suhe tréske. Z a  kratko vréme opa
zilo se je, da jo na méstu, gde je stajalo 
kamenje, počela izvirati voda, —  a kad su 
ju iztraiili, našli su, da sadriaje sumporno 
kiseli željezni oxydul i magnesia oxyd.

Nesreča vu Palermu.

Dne 14. juliuša slavili su vu Palermu 
dan sv. Rozalije, zagovornice varaša. Pri 

slavi razpočil se je jeden mužar i od raz* 
počenoga mužara vabljene su četiri osobe, a 
sedem ih je ranjeno-

Radnje pri žeijeznih vratah na Dunavu.

Prešestne subote opet su radnje kod re
gulacije žeijeznih vratah na Dunavu znatno 
napredovale, poklám kam je kod pečine G re 
ben, koja je silno snzivala Dnnav, razpršono 
12.000 kubičnih metarah stenah — Za la 
manje pečine upotrebilo se je 80 centih di
namita, a Dunav je nakon zapaljena laguma 
hital slape (valove) od 3 do 4 metra visoko. 
Nigdo se nije smel približiti mestu razpiši* 
vanja na jeden kilometer daleko. Istom na
kon 12 vurah kak se je lagum vužgal, stro- 
valile su sc ogromne kamenite stöne vu vodu.

Princ vu kloštru.

Iz Leibciga javljaju : izvanreduo je iz 
oenadila vést, da je saksonski princ Maks, 
sin kraljevoga brata Gjure, ostavil soldačku 
službu ter stupil vu klvHer Eiehstiidt vu Ba 
varskoj. Princ je vezda 23 Ijet star. Veli 
se, da ga je na ov korak nagovoril biškup 
Wohl iz Draždjanah.

Probal se vubiti.
Vu Budimpešti pokušal se je pred par 

dnevi streliti kaprol 37. pešačke regimente

Ernst Friedrich, sin penzioniranoga generala. 
Pokchdob je upotrebil hudi revolver, niše je 
težko ranil. Veli se, da je počinil delo, ar 
je bil degradovan i jer so ga prőéili da 
pojde vn indijsku vojsku.

Stra/meštri koji kradu.

Iz Šoprona javljaju : Sigmund Lederer 
i Aleksander Geiger, obedoa stražmaštri 18. 
honvédskoga pésaökoga bataljuna, pronevjerili 
su vekše svote svojega bataljuna, pak su 
zatim pobegli. Geigera su vlovili ovdi, a 
Lederera vu Gradcu.

Srbske financije-

Monopolni bruttó dohedki Srbije donesli 
bu vu prvom pol ljeta 1893. svotu od 
8,103.076 diuarah. Monopol duhaua donesel 
je 4,464 844 dinara, monopol soli 1,565.104 
dinara i državne željeznice 2,073.128 di
nara. Dužina željeznicah iznosi 540 kilo • 
metrab, te je po tom po kilometru nuter 
doilo 384 dinara.

Grob i tčlo Aleksandra Velikoga*

Neki dan donesle su englezke novine 
vest, da je nekakov de Grant vu Aleksan
driji odkril grufta i télo Aleksandra V eli- 
koga i Kleopatre. Na ovu vést pridodaje 
jeden bečki list, da ga ona zmišljava na 
anekdotu o nekojem englezkom muzeumu, gdc 
su pokažuvali dve glave (lubanje) Shakes
pearove, a kad bi ih koji od pohodnik&h 
pazljive na to včmil, odgovoril bi ma vodja, 
da je jedna lubanja iz Shakespearove mla
dosti, a druga iz muževne dobe. Nekaj spo 
dobnoga dogadja se i s Aleksandrom Velikim, 
Do vezda se je občenito mislilo, pisalo i vu- 

,čilo# da je Aleksander Veliki pokopan vu 
Babilonu, gde je vumrl. Odvud ga je dva 
ljeta kesnrše Ptolomej prenesel velikom di- 
kom vu Egiptom i pokopal vu Memfisu. 
Kesueše su mrtvo télo prenesli vu Aleksan* 
driju ter su ga pokopali vu sjajuom hramu, 

jodkud su Englianci ljeta 1802. sarkofag 
i (raku) odnesli vu London, —  ter se on još 
i denes ondi nabadja, kak se to dokazuje iz- 
pravami. Vezda se pita, koji Aleksander (ili 
njegov sarkofag) je prevežen ljeta 1802. vu

Sam njih je B og pri nas nastanil/  
rekel je jeden farnik, kada je plebanod 
dogotovil. „N u  jer smo denes ovdi, hvala 
]3og«. vu ovolikom broju skupa, naj nam 
doetoju opisati i druge navadneše maršečke 
betege. Prav se veli, da vrag nigdar 
nespi, a da je dobro oboružati se jako i 
čuvati svoj dvor. Naj nas gospon plebanoš 
oboružaju anda znanjem, da budemo jaki 
i sigurni, ako nam se kada pokažeju 
črni dani w

„ J a  sam navck pripraven svojemu 
narodu biti na u slu gu / odgovoril je plé
bános ; „samo nek narod i prihvača na* 
putke, nek bude marén i nek vrši, kaj mu 
savjetuju njegovi pravi i nehinjeni prija
telji, i za sigurno bude bolje Ja  bum 
snda drugo nedelju nastavil."

(Drugiput dalje).
Priredil:

(g lá d  g e i e a c z .

K A J  J E  N O V O G A  ?

Krščenje nadvojvode.

Vu Pulju obavljeno je vu nedelju 
kričenje novcrodjenog nadvojvode, sina nad 
vojvode Karla Štefana i nadvojvodkinje Marije 
Terezije. Kumoval je kakti zamjenik pape 
nadvojvoda Albrecht Salvator, brat roajke 
novorodjenika. Krščenje je obavil pirečki 
biškup Flapp. Mali nadvojvoda primil je na 
krstu imena : Leo Karl Maria Ciril i Metod.

Španjolski Miramar.

Kraljica regeutica španjolska sagradila 
si je vu bližini San Sebastjana Ijetnik (pa- 
laču), koji je okrstila „M iram ar". Palača je 
gotova ter bude kraljevska familija več ovoga 
ljeta ondi sprevodila duže vremena.

Pucanstvo Švedske.

Vu Švedskoj obavljen je 31. decembra 
1892 pučki popis, po kom je pu ar.stvo iz- 
nosilo 4,806 865 dušah. Varaš Štokholm 
ima 262.574 duš-*, Götheborg ima 107.965

,llajši bi se dala zatuč/ —  zakriči 
košaraška — „uego da bi se tak °v°j be* 
dastoči pokorila. —  Ti grubjan, ti . . . i 
sada su samo oni fini tituluši tekli, kakve 
pri takovih prilikah žene mužem znaju 
davati.

„Je li je to vriedno/ — veli sused —  
„da zaradi takove malenkosti tolika svadja 
med zakonskemi ljudi postane !* —  I kad 
znjimi nikaj nije mogel obaviti, ostavi je u 
svadji i otide domov.

Doma pripoveda svojo) ženi dogodjaj 
pri susedu te se čudi, da je za takovu be- 
dastoču moglo do batin dojti.

„Baš krivo nije imala naša suseda* — 
veli žeoa — „jer to je njegova hmanjica, 
da je od nje potrebuval, da bu ona za njim 
brbrala njegov : Hvala Bogu, koš je gotov. 
Prav jo včinila, da nije hotela reči. I ja bi 
isto tak napravila.4*

»Je  moja draga* —  odgovori rauž —  
».ali ona kakti žena mora svojemu muiu po
korna biti, pak zato. . . /

„Tko mora biti svojemu mu/.u pokorna?" 
—  pretrgne ga žena. —  „ J a  bi se u tako- 
voj priliki nauža bal tak bojala, kak i ona.

— Prav je vöinila, da ga nije posluh- 
nula** —

„Pak kaj ti nebi rekla : hvala Bogu, 
koš je gotov, da bi tj ja zapovedal?" za
pita muž.

„Nebi — vtruc nebi 1* odgovori ona.

„Anda sad odmab da rečeš: hvala Bogu 
koš je gotov, ili buš vidla kaj b u*  
veli mož.

„Na, to tebi* —  pckaže mu figu. — 
„ Ja  bi ga ipak rada vidla, tko bi mene na 
to mogel primorati/ veli ona.

„ J a  bum te primoral, koj sem tvoj muž 
i tvoj gospodar. Mahom reči !*

Ona mu opet pokaže figu, a on zgrabi 
paličku pak puf po babi. Žena kriči: »Ti 
lump, ti pes i Bog zna kaj sve još, a susedi 
se opet skupa zbeže te je rairiju. Potlam 
dojduči domov samo je od toga spomenek, 
žene pri svakoj biži daju košaraški prav, 
posvade se kak i suseda košaraševa z svojemi 
muži i do večera su sve žene cieloga sela 
bile bite za to, jer nisu hotele reči na zapo- 
ved s »Hvala Bogu koš je gotov.*

To se je zgodilo pred križevom on dan, 
a na križevo je pri sv. Križu u Subotičkoj 
fari veliko proščenje i senjem bil, tam su 
došli sejmari od svib krajev i cieloga me- 
djimurja, Med ostalim spomeokom je i to 
došlo na red, kak su večera u selu N . sve 
žene od svojih mužev bile bite zato, jer nisu 
hotele na zapoved muiev re či: „Hvala 
Bogu koš je gotov/ — nego sa tvrdo- 
korno kolaraševoj ženi, pri kojoj je počc- 
tek bil, prav dale, da se je ona tomu supro 
tivila.

Sejmari pošavši domov povedali su svo
jim ženam novi ovinn, a žene su opet ooem 
ienam prav davale- Rieč po riec i za osam 
dni su svi medjimurci sa svojemi ženami 
bili n svadji i sve žene su bile bite, jer 
ua isti način kak i one prve, nisu hotele 
na zapoved reči: „Hvala Bogu koš je 
gotov/ —

Jeli je taj kol poslie odišel prek na 
magjarskc i prek na horvatskc žene, nije mi 
poznano, jer je tomu več jako dugo; kaj se 
je to pripetilo. —  Ako se je. —

Em. Kollay.







Bérbeadó lakhelyiségek.
Zágrábin káptalan bérbe adja V a r a s t l - T o p l i -

<‘Z á n  a következő

L A K H E L Y IS É G E K E T
úgymint: 1-ször ahol jelenleg a g j ó f f j s ’l . e r l á r  
van még pedig

1894. JANUÁR 1-TÖL
ezen helyiségek a fgyŐKJllÚzba, (Clirliaiis) 
a x l-a ő  iri. botéiban, Varaxtl-Toplicza  
leg:kellem eüebh és lesu lltn lm a sa b b
ponl jáll lévén, mely igen alkalmas bolti helyiségnek, 
finomabb tárgyak, arany stb. elárusitására. Aki ezen he
lyiséget bérbe venni óhajtja, úgy ebbeli ajánlatát 5°0 bá
natpénzzel (vadium) ellátva és lepecsételve az oltani 
(Var.-Topliczi) uradalmi irodába adja be. — 2-szor

E G Y  L A K H Á Z
mely négy szoba, konyha, éléskamra, istálló 

és íélszcrböl áll,
ez időszerint a m. kir. postahivatal van benne, ezen épület
!'• é fi  ok tób er 1-től atlandó bérbe*

Aki ezen lakházat a melléképületekkel együtt bérbe venni 
őhajtja, szinte lepecsételt ajánlatát 5% bánatpénzzel ellátva

í. évi augusztus hó végéig
a fenti irodába adja át, ahol mindkét bérbeadandó he
lyiségekről a közelebbi feltételek megtudhatók.

Z á g r á b ,  1893. julius 4-én.

849 2- 3. Káptalani uradalmak igazgatósága.

] Sörtelepeket j
(  kíván felállítani délmagyarorszég legnagyobb | 
á  és legrégibb versenyképes sörfőzódéje ma- j 
3  gyarhon minden városában. |
í  Jégverem  és megfelelő biztosíték  ̂
jj megkíván tátik. I|
|  Szives ajánlatok I

I D r a t s a y  La j o s ,  Arad &
I  848 3—8 cjinuendők. I

Olasz vörös kereszt sorsjegyek. 3 %  os fö ld h ite l » ő r s ie t e k .
Főnyeremény 15.000 lira. --------------------------- 1-.0 kiboo.ájti.,

lioziis aoKneztn* i-én Bank és váltó-üzlet I Főnyeremény 45.000 frt.
-------------------------------- Huzíis

előnyA*?bi»eM. Ígérvény 1 frt és 50 kr bélyeg.

« I G R Ü N W A L D  és S C H W A R Z
T VARAZSDON, BOLT UTCZA.

5V é s  I S S O -iii  állam ssrsjegytk. '  __________________ H ___________________  O s z t r á k  h ite l s o r s je g y e k .

Főnyeremény 300.000 frt. ÍG É R V É N Y E K  Főnyeremény 150.000 frt.
Sorozat, húzás augusztus 1-én. . I l uzás  s z e p t e mb e r  1-é n.

Ü T  ’0rT ' e l* írt 60 kr ) (a 60 kr bé:Jog mm en ..J238 0Z I .  p r ti-u j 4 3 0  f r .  54» kr. b é lr e ,

- - - - - - - - - - - - — T n j s d. b i iiffvletek — -— - - - - - - - -- - - - - - - - -
Vásárol és elad m indennem ű érték- *»■■■» Kölcsön értékpapírokra teljes árfo-

papirokat, u- m. sorsjegyeket, já- k«*vemeinek. lyamértékig.
radékokat zálogleveket, részvé- ----- ;---------------------- Sorsjegyek eladása résziéi fizeiésre.
nyék és kölcsönöket úgyszintén arany és | Sorsolási vesztességek ellen való biztosítás,

ezüst pénzeket, j Kisorsolandó értékek nyilvántartása.

DC* Tudakozódásokra pontosan felelünk és minden megbízást a legméltányosabban eszközlünk.

Nyomatott Fischel Fülöp laptulajdonosnál Csáktornyán.

L é g  jo b b  ̂ védőszer  j á r v á n y o s  
b e te g sé g ek  e llen  !
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