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Sserkesstövel értekezni lehet min
dennap 11 éa 12 óra között. — 
▲ lap azellemi részére vonatkozó 
minden közlemény M a r g l ta l  

J ó z s e f  szerkesztő nevére 
küldendő.

Kiadóhivatal:
MURAKÖZ

MAGVAR és H0R V ÍT  NYELVEH ÜEGJÍLKNÖ TÍRSADALMI, ISMEREHERJESZ15 és SZÉPIRODALMI HETILAP.
__________ W ^ j o l o n i k  h e t o n k i n t  e g y a z c r :  va«*íi*nji|».
A »Muraközi tiszti önsegélyző szövetkezet«, a »Csáktornyái takarékpénztár«, a »Muraközi 

takarékpénztár« sat. hivatalos közlönye.

Előfizetési árak:
Egész évre . . . . 4 ÍH 
Fél évre . . . • 2 frt
Negyed évre . . .  1 frt

Egyes szám 10 kr.

Hirdetések még elfogadtatnak! 
Budapesten: Qoldberger A. V. éa 
Eckstein B. hird. irod. Bécsien: 
Schalek H., Dakes M.f Oppelik A., 
Danbe G. L. és társénál és HerndL 

Brünben: Stern M.

Syilttér petit nora 10 kr»

Hogyan alkossuk meg a községi 
tűzoltóságot ?

E részben a nagyméltóságu m kir. 
belügyminisztériumnak tüzrendészeti kor 
mány rendelete, úgy a zalamegyei törvény- 
halóságnak alkotott szabályrendelete ugy.m 
eléggé v lágosan rendelkeznek ; mindazon 
által szükségesnek látom, hogy e tárgyat 
ezen utón is némileg ismertessem.

A most hivatkozott rendeleiek sze
rint minden egyes községben köteles tűz
oltóság szervezetett, s a hol már létezett, 
vagy időközileg létesült önkéntes tűzoltóság, 
úgy a köteles tüzollók, ezek felügyelete és 
hatásköre alá tartoznak — Az összeírások 
éver.kmt a kitűzött határidőben elkészül
nek és nyilvántarta(nak; de mint tapaszla 
latunk mutatja, ez mind csak papíron van, 
tényleg azonban még — legalább vidékün 
kön — köteles tűzoltókat nem ismerünk*

Mi a feladata ezen köteles tűzoltóság 
nak ? — röviden válaszolva, mind az, a m1 
az önkénteseké. A kitűzött haláridőben 
gyakorlatokat tartani, hogy tűzvész esetén 
ne fej nélkül lássák el teendőiket; a (űz
öl tószerek egyes részeinek ismertetése, 
azoknak jó karban való tartása és végül 
kirendelt vagy megválasztott elöljárók 
iránti fegyelem betartása, mert ha mind - 
ezek pontosan és szabatosan be nem tar
tatnak, azon sajnos tapasztalatra jutunk, 
hogy tűzvész esetén a fecskendők nem 
működnek feladalukhoz képest, egyes tűz*

& t á r n á j a
Vilma zongorázik.

Hidalgai Hidassy Pál pompán vígjátéki apa 
Még csak egy szikra sincs benne abból a 
communiata elvekből, melyek a papucs kormány- 
halalma alól (noha csak egy csöndes kávéházi 
estére) szabadulni kívánjanak És hogy teljesen 
készen legyünk vele, mondjuk el még róla, hogy 
egy csöppet se feszélyezi helyzete Olyan derül* 
tea sétáltatja még ma is feleségét, n int akkor, 
mikor Hymen berkei közé húzódott. A bá'okat 
(« legtöbb lányos apával ellentétben) modern én 
kívánatos élvezetnek tekin'i, sőt sclia nem is 
vágyódott pompásabb élvezetre, mint a szünete 
két (már t. i. a mennyi az első tourtól a haza- 
menőig van) krajczáros pagáttal ütni el.

Nem ezt az időt sajnálja, de az osztást. 
Olyankor mindég leláll, « az ajtóban vegyül el 
nézése a tánczolók forgatásába, látja, hogy a 
kis szüszke Vilmácskát egyik kéz a másik u»án 
kapja. Lenge lmja ilt-ott bukik ki a tánczolók 
vála közül, a boldogan töltött órák fénye kisüt 
szép kis orczájára. Vilmácska jól mulat — beszél 
az apa.

— Hm, hm. Vilmácska mutatós, hm Nem 
is csoda, hisz az én lányom. He, he I

ollószerek épen nincsenek meg, vagy pedig 
hasznaveheetlenek.

Ha tehát mindezeknek elejét akarjuk 
v<nni s a vonatkozatos rendeletet a köte 
les tűzoltósággal megismertetni, úgy a lég 
főbb feladata mindazoknak, kik a parancs
noki tiszttel felruház ák, hogy mindenek 
előtt az ezen szakmába vágó utasításokat 
és szaklapokat tanulmányozzák a kötetes 
tűzoltóság személyzetéből a kiváló egyéne
ket kiválasszák és azokat a lehetőségig 
kiképezzék.

De vannak még más hiányok is, 
melyeket szükségesnek tartok itt felsorolni.

A legtöbb községben, ha találunk egy 
újabb szerkezetű fecskendő*, ez képezi az 
összes tűzoltó szereket ; miért ? mert a 
község elöljárói azon nézetben vannak 
hogy ez már elégséges arra. hogy a tüzet 
elolthassák, de nem gondolnak egyébről, 
mint hogy csak a vizet az égő tárgyakra 
locsolhassák, holott legelső kötelességük 
volna az illető parancsnok véleménye alapján 
az összes szert két községi költségen be
szereztetni, s ha nem is egyszerre, úgy 
évenkint ezen költségekhez hoz ájárulni, 
a mi amúgy is rendeletén alapszik. Csak
hogy sajnos! Ha már egyik vagy másít 
községben az elöljáróságot e részben sike- 
rü’t is felvilágosítani, nincs alkalmunk 
meggyőződtetni ári ól, hogy ugyanily módon 
cselekednek a szomszédos községek. Újra 
megszülemlik azon megmásíthatatlan néze 
tűk: ^miért legyen ez épen minálunk, 
ha máshol nincs, s ha van reá rendelet, 
akkor azt egyaránt tarlsa be minden község.«

Egyike a legnagyobb bajoknak a tűz
oltás terén az általános vízhiány, ho ott 
majd minden udvarban találunk kutakat. 
Igaz, hogy itt ismét fsak a gyakorlatból 
kell kiindulnom, melynek egyik főteladata a 
községben levő összes kutak vizképességé • 
nek kipróbálása, hogy veszély esetén a 
tűzoltóság kellőleg informálva lehessen, hol 
és melyik kulból lehet legtöbb vízmennyi
séget nyerni, nem pedig a mint a tapasz
talat mulatja, add g keresik a vizef, miglen 
a megmenthető tárgyak is a tűz martalé
kává lettek.

A gyakorlatból kifolyólag juthatunk 
arra, hogy vé«z esetén a tüzet lokalizálni 
tudjuk, mert ha nincs kellő tájékozásunk 
és ismeretünk a községben levő ulczák és 
házak mikénti fekvéséről, vajmi nehéz azt 
a vész esetén oly hamar konstatálni, hogy 
meg eltnő tűzoltóságokat a kellő helyre irá
nyozhassuk.

Végül: miért ne lehelne oda hatnunk, 
hogy a köteles tűzoltók közül minden köz
ségben ezen czélra külön kiválasztott egyé 
niségeket kellőleg betanítsuk. Csak is egy 
kis akarat kell hozzá és megragadva a 
rendeletben alka'mazbató büntetési sza
bályokat, alig hiszem, hogy ha nem is 
egyszerre, de idővel elérjük azt a czélt, 
a mit a tűzoltás terén már sok helyen el 
is értek.

Csak együttes erővel, közös jóakarattal 
és az ügy iránti szeretettel érhetjük el, 
hogy fáradozásaink ne maradjanak siker
telenek l

Iv o lla y  Lajos-.
- ------ -----  _ ------- r ---------

így ment ez az Állapot annyiszor, mennyit 
a költségvetés keretébe a mama felvesz és a 
j-apa megszavazott, valamint mennyit a lulkia- 
dások rovatára egyes nélkülözhető beruházások 
megengedlek.

És folynak PzAp rendben az állapotok to 
vábbra is, ha valami meg nem akasztja : a papa 

j bogara.
Azok az ármAnyos belük ! Mennyi galyibát 

i c-inálfak már eddig is, do soha aonjit, mennyi! 
a Hidassy családban. Éppen a bablevesnél ütött 
le a menykü (A bableves szón nem szabad 
felakadni Tudni kell, hogy a tulkiadások a ta
karékosságot is involtálják Ez évijén pedig szé
pen termett bab. Literje 8 kiajczár.)

Mindezeket azért beszélem oly részletesen, 
mert epoéhális eseménnyé lőnek a családi tör
ténésen.

Az apa kimondotta a keserű szót.
— Nem megyünk. Punktum. Elvi indokaim 

vannak.
A mama kerekre nyitotta szemeit. Hisz itt 

nem csak pillanatnyi szeszély legyőzése a háború 
vége. hanem elvi indokoki — Egy csöppet se 
tájékoztatta magát. Nehogy tehát a sötét mindég 
nagyot mutató réme ijessze meg, puhatolni akart 
az elvi indokok között.

Akadosva rezgeti hangja.
Keze úgy kalimpált, miut a tört liba 

száiny.
— Szeretném ismerni elvi indokaidat.
— Az éjjel nem aludtam. Összegyűrtem

magam alatt előre-vissza a párnákat. Forogtam 
ideoda. A gondolatok cirkáltak agyamban, 
mint a katonai őrjáratok. Végre is világot kellett 
gyújtanom. A magam gondolata meg! inzott 
annyira, hogy kedvem kerekedett a más gondo
latára. Könyvet vettem a kezembe. Olvastam. 
Tudjátok-e mit? Benic/.ky Irma „A nők hivatása" 
czimü könyvét. Okos könyv az. Arany minden 
szava. Aztán, hogy ismer minket, feleség. Úgy
szólván bennünket photografiroz le. Azt a sze- 
szerencsétlen nevelést mutatja be, mely léha é l
vezetekbe meriti a fiatal leányt s kép'elennó 
teszi feladata elérésére Lesz divatos szalon- 
liölgy, de nem válik belőle anya. Év akarnád-e 
Vilmácskát, mindennek, c«ak annak nem, a 
minek lenni kell. anyának ?

Az apus egész neki tüzesedéit az indoko
lás alatt. Vilmácska szemérmesen vonta le 
pilláit, arc/án derengett a fejlődő öntudat pírja, 
mint a fiatat nap, midőn kibukik a kéklö hegyek 
orma mögül. A mamác-ka megbüvölten pillantott 
szét a családi idy11Len és tájékozatlanul nézett a 
férjére. Szépen teltek a napok. Vilmácska is — 
a hogy a papa látta — hozzá törödött az uj 
rendhez.

Olvasókönyv lett a szakácskönyv. Abból az 
apai censura nem kurtított semmit. Még egy 
élvezel maradt : a songora. Ennek elefánt- 
billentyűit szabad volt addig csapkodnia, mig 
meg nem zsibbadlak azok a szép hosszúkás 
ujjacskák. Az öregnek ideája v o lt: egy c«a'ád- 
anya, a ki zongorázni tud.



A közigazgatási bizottság ülése. |





Broj. 16.XI. tečaj- Vu Čakovcu, 1&94- 22-ga áprilisa.

8 nradnikom mofii j« «vaki dán 
fOToriti med 11 i 12 varom. — 
8v* poftiljk* tiíuée se ladrtaja no* 
▼inak, naj s« poliljaja na ima 
M a rg itu l J o ž e fa  urednika v i  

Čakovec.

Is da telj st vo:
f  ajiiara Fiichel Filipova kam ae 

predplata i obanane poiiljajn.

m
l* red  p  l a tn a  v e n a  J e :

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

pojedini brojl koltajn 10 kr.

Obanane m  poleg pogodbe I fal 
raCanajn.

aaa 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 e l  ji v i l i s t  z a  p u k .
^ I z l a z l  sTralcit'>tij© d.© ii J e d e n l ^ r a t  1 t o :  ttvi © pralca. nec le ljT j.

Službeni glasnik: ,.Medjimurskoga podpomagajučeg?. Činovničkoga druživa C  ..Čakovečke šparkasse“ , „Medjimurske sparkasse ‘ . i f d

Zdravoslovje.
ii .

Nu najzdrave&i i najčisteši zrak vsikak 
je vu prostoj naravi, moglo bi se reči 
pravi fla^ter célomu tovéianskomu orga
nizmu. Dojduči vu proštu narav, prša 
nam se őire, slobodneše diáemo, vsaki or
gan živije déla, duh nam je bistreši, 
rččjum Covék je kak preporodjen. To nam 
najbolje pokazuju ljudi, koji su nav k vu 
zatvorenih postorijah i vu varaših ; ovi su 
navadno slabi, bledi i kržljavi, seljaki 
(muži) pak krepki 1 zdravi su

Zrak vu prostoj naravi različito de
luje, suhi najmre i hladni zrak jači i 
steže pluča, ali ih takaj^e poneksj i po 
dražuje, zato ga se ljudi slabih prsih ču
vati moraju. Vu obče najbolje nam godi 
6uhi i umjereni topli zrak, menje pako 
hladni vlažni zrak. Zato se moramo čuvati, 
da neizlazimo vu jeseni jutrom i ve 
Cerom

Kaj se tiče vetrov — Severini veter 
jako oiivljuje, nu pokebdob takaj jako 
podražuje, moraju ga se ljudi, koji 83 
lehko prelahde, jako čuvati; a još više 
izhodnoga, koji još više izsuši i podražuje 
dihanje. Južni vetri tčlo jako slabiju, ar 
se onda vnogo znojimo, zato se treba onda 
nalehke-e opravljati; najškodliveli su 
topli, vlažni zahodni vetri, koji prčče 
izparivanje kože i tim se lehko prehladimo,

Z A B A V A .

Dobro mu je odrezal.
Piipoveda se kak ti istinski dogod jaj r da 

kad se je sadašnji raški cesar Alexander 
III i sa danskom princezom, sadašnjom ruskom 
cesaricom, ženil, zapovedal je oteč miadož; 
n jo v, za onda bivši ruski cesar Aleksander 
I H  svojemu osobnomu kučišu Radovolskia, 
da kad te danska prineeza, zaručoica presto* 
lonasliednika u Petrograd dopelja, on onda 
njezinog kučiša na cesarov strošek u nekojoj 
gostioni pristojno podvori i drogi dan račun 
samomn cesaru preda.

Radovolski na tor kad sa se več gosti1 
n Petrograda sakapili bili, pozove sve Stranj* 
ske kočiše i domače Stalne sluge n prvo 
petrogradskn' gostionu te je tam sa najskupliem 
jelom i najfioijimi felami vina onak baš po 
gospodski podvori.

Kad je drogi dan silni račun donesol 
cesaru, ov ves osupnjen plnvne u srditosti 
nad tim bezobiazno velikim računom, te na 
zadnje med ostalim zavikne proti Radovolskia ;
# Jeli ti tepec znaš, da te ja mogu protierati 
te iz tvoje plače ov bezobrazni račun na- 
plati ti

„Kaj ?* — odgovori razlutjeni kučiš — 
„Vaše Veličanstvo mozbit misli, da je kučiš 
danske ptinceze takov siromak, kak sem ja ? 
On bogmo pije šampaniera kak ja pivo. — 
Pak kaj bi ja dal do toga dojti, da bi on 
tam doma u Kopenhagenu povedal, da e bil 
pri kučišu ruskoga cesara gladcn i že i jen ! 
Ako Vaše Veličanstvo neče ovu begatelu 
plati i, tak jn ja platino, ali u Danskoj se 
radi jedne večerje nedam na jezike rsz- 
nesti-"

Cesar ga posluha, — nasmeje se i — 
plati račun.

Koliko more fiakerski kučiš 
podnesti,

U Budapeštu si vzeme jedan stranjski 
gospon fiakera, se se u njem skupa ea 
svojum gospum vozi po Varašu sve znameni 
tosti pregledavat. Ob devttoj ur i se vozi 
u muzeuro, tam ostaje do jelena ste, fijaker 
ga dole č< ka. Ob jedeoajstoj so vozi o 
Accademiu, gde ga dole opet fijoker do jedne 
ure Čeka. Od ovud se vozi u gostioi u 
k obedu.

Na jedan krat zaukne gospon u kolih: 
„Kučiš! kučiš 1 — Koga vraga pelate ? -  

,Em nas izraven u Dunav pelate."

K u č š :  (prene se iz sna) „Dunav? — 
Voda ? — Gde je ? — Ob glej pak izbdja I 
— Prav imaju ; pak sem njih /aistinu skoro 
u vodu odpeljal !

Go9pon i gospa: (srditi) f Vi ste valjda 
sad na boku spali ?*

Kučiš: „Spal? — Ah to nisiro, — to
bi bilo proti fi^kerskim pi opisom. Kaj bi ja 
spal, era bi me odmah polic j a k a ir igal a.u

G >spon : „E:n ste i pijan, da koma) 
govorite. Kak se ovak pijan podstupite samo 
koaje u ruke prijeti ? NijViča bi se nesreči 
mogla pripetiti I — i Sve serditeže) Ovakova pi- 
lana ništarija se ufi po varo^u kočijati! Mogel 
bi tepec koga povoziti iii kak mane skoro, 
u Dunav zapeljati. (Još serditeš°) Takovoga 
lopova bi ja dal odmah zapreti te nekoliko 
dni pii samem kruha i vodi u rešta držati 
(Još serditeše) Ovaköv magarac nezasu- 
žuje*. , . .

Kučiš: — (U govoru ga pretrgnuvši) 
„Nek si dragi gospone nedaju truda 1 — 
Zibaiava niim je 1 — Tak grubjanski, kak 
ja to podnesti morem, oni nisu moguči biti, 
makar se budu kak napinjali.„



»ko se poleg toga gibljemo: krv navali 
proti glavi, ter moremo od glavobolje, 
dapače i od sunčanice zbetežati

I oči tréba čuvati, da izravno nedo 
piru vu nje Bunčani t 'aki.

(Drugi put dalje.)

Mlinar i vrag.
n .

Vu Dobrovcu stali se ljudi več hudo 
pogledati; ako jod za pet, Šest dana uepadue 
defdj, prepái bude i žitek i marha i vse. 
Kada 8U se jeden svetek ljudi zestali pod 
Jipom i počeli zaradi silne vručine javkati, 
postavil se najenkrat med nje uepoznat 
čovj«k, ves prašen, kak da bi iz dalekoga 
puta dcšel.

— Znam ja več o t em govor te. 
zmčšal se on vu razgovor, akoprem nije uiti 
ljudi pozdravil, — nemate dtžija, a nebu 
dete ga na skorom uiti imali, a ja znam 
zakaj.

— A zakaj ? zapitali su ga začudjeoi
1 jud*.

— Zato, ar imate vu selu čovčka prék 
sto Ijet staroga ; dok god taj čovik nevűmre, 
nečete dobiti deždja ; nije to samo pii vas 
tak, nego povsud po svétu.

I veké to, obrnul se neznani putnik i 
za čas ga nestalo, kak da bi ga veter 
odpuhuul.

Ljudi vu prvi čas nisu prav znali, jeli 
to bila prikaza, jeli su senjali ili su b li 
zacoprani ; nu kada vsi, kaj god ih je bilo, 
su potvrdili, da su za istiuu videli pred so- 
bom, i da su vsi čuli, kaj je govoril, onda 
vu isti čas su i poveruvali, kaj im je rekel. 
A čovčk je več od naravi takov, da bude 
vu nekaj tajinstveua i čudnovita navék 
prvi je veruval, nego ii vu golu istinu.

Je, ali g do bi vu Dobrovca mogel biti 
pr ék stot nu ljetstar ? Takvoga Covéka nejma 
vu selu ! Izbrojili su od kraja do kraja sela 
vse babe i starce, ali se nigdo nije mogel 
zmisljiti, da b» igdo mogel biti i devetdeset 
a kam li sto Ijet star.

— A mlnar Mihalj! rekel je jedeu 
jzuenala. i

— Trefil s i ! Ako on nije, drugi 
nemre biti.

— Ali taj nebude vumrl na skorom 1
— A bogme nije ni treba! Oj  je 

nafieg sela oteč i majka, dodal je j^deu od n ib
I tak su se oni još koji čis dospomen 

kuvali; ali kaj dalje, to im je nekak vse 
tesueše okolo srca bivalo, dok su se na 
zadnje , ue raziöli, a vu du*i j g zmešaneš' 
nego li prvo, dok još ui-u znali, s kojega 
zroka ncjmaju deždja.

Prešlo je i opet nekoliko duevov, a s 
Deba pcče sunce kak i do vezda. Vu tom 
počelo po selu šeptat’, da nebude dežija, 
doklam god nevmerje mlinar Mibalj; zpre- 
vince se samo Septalo, no kesue&e so govorilo 
vse to glasneše.

Jedno jutro p;ipovédal je jedeu dovék 
svojoj ženi, da mu se je vnoči vu smu pri
kazal on isti nepoznanec putnik, pak mu je 
rekel da naj nečekaju na smrt mlinara 
Mihalja, ar nebudu tak skorom dočekali, 
nego naj ga sfondaju iz toga sveta, kak biloi 
tak bilo. Zrna je to pripovedala drugoj žen, 
i glej! < uda, i muž te druge tene seujal je 
istu ovu senju, i dš samo ovi dva, nego 
vsi oui, koji su videli onoga nepoznauog* 
putnika, imali su isto to noč 10 zkazuje. . . .

A kada su opet prešli ti i dni, a deždj 
nije nikak išel, ter marba več je počela 
ovd-ondi pogiujavati od žedje, počeli su se 
Dobrovčaui potajno dogovarjati, kak b 1 
spravili deda Mihaija iz ovoga sveta- Bilo' 
im je žal staroga mlinara, ali kaj češ, 
nemora célo selo zaradi jeduoga starca 
prepasti.

I dok su se oni tak razgovaij-di, kak 
bi najteže skončJi staroga mlinara, izvadil 
je vrag svoju vdiku knigu i zapnuval vu 
uju duše njihove, ar su svojemu bližnjemu 
i dobročinitelju o skončanju se dospominali. 
Vse se je ceril i plazil čerleni jez k, rajdu 
juči se svojoj mudrosti, kaj jo opet nekoliko 
dušah na zlo napeljal i vu svoju knigu 
pronotoval.

Glasi, da su Dobrovčaui nakauili se 
ičšiti deda Mibalja, došli su i do mlinara 
samoga. Dobri i pošteni starec premišljava- 
juč dan i noč/ kaj bi i kak bi počel, da 
odkloni nevolju sa svog sela. od luči na zadnje, 
da bu ostavil svoj melio i D>brovce, pak se 
bu krenul vu svčt, kud ga bodu noge nosile

„Ako je za istimi tak, kak so govori 
— mislil je ded M halj vu sebi — onda 
bude brž čas d»ždj rte', kak mene nestane 
iz dobrovačkoga kotara ; vse jeduo je, al

bil pid zemljom ili na zemlji, samo naj 
sam né vu Dobrovcih

1 tek a l i  to, zd'gel se pol noči, vzet 
te svoju staru torbicu. por inul je vu uju falai 
suhega, tvrdoga sira i dvé tri osoljene ribice, 
blagoslovil je svojega meliud, prekr žil se i 
podupirajuč se vu grbavu palica, krenul je 
vu sv öt.

Komaj da je ou oti&el, došli bu Dobrov- 
čani, da ga vmoriju, ali su se osupuuli od 
< uda, kad su našli metina praznoga, — a 
do vezda, ako bi gdo do*el vu pol noči ili 
vu pol dana, navék bi našel deda Mihalja 
vu melinu. Ledeni znoj oblejal je Djbrov* 
čaue, ar jim je vu duši potajui glas fieptal, 
su Dekaj stra-noga nakauili, i da ib je več 
dostigla kaštiga Božja. . . ,

(Konec »Ijedi).

K A J  J E  N O V O G A  ?
Carska habsbur/ko lorenska hiža-

Denes broji naša vladalačka h fca 31 
mužkog i 43 ženska živuča kotriga, a pri- 
broji li im se još i 10 žensk h kotrigov, 
koji su po ženitbi svojoj stupili vu druge 
hiže, to sačinjava céli habsburžko-lotrenski 
dom 84 kotriga.

Senior mužkih koti igah je nadvojvoda 
Albrecht 77 Ijet star, a za njim sljede 
nalvojvoie ; Leopold 71 Ijeto star, Ernst 70 
Ijet star, Rduer 67 i Vilim 67, c»r i kralj 
Ferencz Jožef 64, nadvojvoie: Jožef 61, 
Karlo Ljudevit 52, Ljudevit Salvator 47, 
Friedrich 38, Karlo Stefan 34, Eugen 31, 
E'igeu S lvator 31, Ferencz Ferdinand 31, 
Otto 29, Ferencz Salvator 28, Leopold 
Ferdinand 26, Ferdinand Karlo 26. Albrecht 
Salvator 23, Jožef Ferdinand 22, Jo/ef 
August 22; Peter Ferdinand 20( Ladislav 
19 Heiurich Ferdinand 16, R *bert 9, Karlo 
7, Karlo 6, Franc Karlo 1 i Leo 1 
Ijeto star.

Senioresa ženskih kotrigov jesu :’vdovica 
velevojvodkinja toskanska Marija Antonija 
80 Ijet stara, a za moin sliede nadvojvod- 
kiire : Adelgundi* 71 Ijeto stara, Marija 
Knroliua 69. Ebsabotha 62, M^p Ia Isabella 
60, carica i kraljica Eüs&beth* 57, carica 
vdovica Obar lot ti  54 nadvojvo kiuje : Marija 
Imaculata 50, Klotilda 47, Aliča 45, Marija 
Te ezija 39, Isabella 38, Mariji Terezija

Oű samo prepisuje.
Ako u koje povekše n iesto mladi, ledi• 

Čen lirčnik dojde te se onde nastani, to je 
uviek u takovo viieme moči više menje 
opaziti, da fiajlice rado zbetežaju te si onda 
u Bvojem betegu, onoga novoga, mladoga i 
ledičnoga kčuika k postelji pozovu. — Više 
krat je mediutim beteg, koj se neda sobom 
šaliti; ali gusto krat se i pripeti, da fraj 
lici nikaj nefali, i ona se samo prenjavlja, 
od nekakove st'a*ne glavobolje pripovieda 
te si po mladoga doktora poialje.

Nekoja blizu trideset let stara gospo
dična u jv dnom takovom miestu na sl čni 
nač n obeteža, te si poialje po novoga, mla
doga i ledičnoga licčnika. — Öv kad k rjoj 
dojde te ju svu previ/itira, nenajde nikakovu 
bolest na njezinem tielu, jer sve ono, kaj 
mu je kakti zrok bolesti piipovedala, prev idei 
je, da to nije nikakov beteg, nego samo ne 
kakovo nezadovoljstvo sa:nn sobom.

On joj anda i to odpre veleč : »Oui 
frajlica nisu toliko na tielu bolestni, koliko 
mozbit sami sobom nezadovoljui. Zrok ne 
ladovoljnosti njihove Bog nek zna. Mozbit

ujim jo to trli, koj njih u duši tiiöe, da 
su ledična ? — Neka idu zamuž i ja njim 
dober stojim, da njih oimah sve d sadašnje 
bolesti i nezadovoljnost umu, m uuM,

, Moguče je da prav govore g< spon 
doktor* — odgovori smieseči se frajlica — 
„ali k n k morem iti zamuž, kad nitko po me 
nedojde ? — Znaju kaj? Nek me oni za Ženu 
vzemu 1“

Je draga moja frajlica !« — odgovori
hitro doktor: — „Mi doktori samo prepišu 
jemo, ali snmi onda ono, kaj smo prepisali, 
uuter neberemo.“

Poslie operacije.

Nekoj doktor je jednoč u Temesvaru 
jednomu krojaču, koj je bil oslepel, obodva 
ok>i operival takovom srečum, na je krojač 
svoj zgubljeui vid podpuno nazad dobil. Ou 
je posli je operacije sve svoje posle mogel 

|obavljati kak i prije, on je svako švelo 
mogel šivati te je i najfiuiji konec u najti- 

; niju iglu bil u stanju napeljati. Z jedrnim

liečium, a on je tak dobro videl, kak da 
niti uikada nebi bil na očih bolestan.

Ali je učeni doktor to opazil, da ov 
kro ač akoprem sve i najtiueše stvari vidi i 
naitiuij posel obavlja, ipak ako mu je kujigu 
pred oči držal, tak slove ulje mogel ra/.lu- 
čivati Ou to Čudnu stvar priobči i ostalim 
oudašnjim doktorom, ko)i su svi toga krojača 
došli gledat, za da se o istiuitosti t>ga 
i svedoče.

I zbilja 1 Najtiniju iglu je naš krojač 
videl navoditi, a kad su kujigu pred njega 
metnuli, slovo nije bil moguči razlučivati*

Doktori nad tim čudnovatim slučajem 
glave skupa metnu, ali zagonetku uemogu 
odgonetati. Več su hoteli taj öudn .vati slučaj na javnost izadati i po svih uovinah 
oglasiti, kad na jedan krat slučajuo od 
krojačeve s'U'kinje saznaju, da se krojač 
nikada nije uiti eteti vučil.

Em. Kollay
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Árverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái kir, járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Ha- 
delién Jakob és Hadellán Róza férj. Vojkovics 
Adámné őrségi lakos végrehajtatóknak, Hor 
Táth Lukács beliczai lakos végrehajtást szén 
vedett elleni 26 frt 84 kr. tőkekövetelés és 
járulékai iránti végrehajtási ügyében a 
nagy-kanizsai kir. törvényszék (a Csáktornyái 
kir. jbiróság) területén lóvó beliczai 86 tk. 67 
hrsz : a ingatlannak és az ezen tkjkvb n fel
vett lege lő és erdő illetménynek Horváth La
kácsot illető 'jj rész 203 frt 585. hisz. a 
ingatlannak */g része 78 fr t; továbbá ugyan
ezen tkjkvben 245. hrsz. a. egész 74 fit;  
287. hrsz. a. ingatlan 54 frt. 597. hrsz.
egész 122 frt; 781. hrsz. a. egész 32 f t ;
812. hrsz. a. egész 36 frt; 890. hrsz a. 
egész 120 frt; 915. hrsz. a- egész 181
í r t ;  952. hisz. a. egész 59 frt; 975 hisz.
a. egész. 94 f r t ; és a beliczai 463. tk. 345 
hrsz. a. egész ingatlan 120 frt. becsárban ; a 
belicziai 516. tk. 995. hrsz. a. ingntlannak 
'/3 része 73 frt. 33 */3 kr. becsárban az 
árverést elrendelte és hogy a feunebb megje 
lölt ingatlannak az

1894. éti május hú 8 án d u. 3 órakor

a beliczai község bíró házánál Zakál Henrik 
felperesi ügyvéd, vagy helyettese közben 
jöttével megtartandó nyilvános árverésen a 
megá lapított kikiáltási áron alól is el
adatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának 10°|o-át készpénzben 
vagy az 1881 : LX. t. ez. 42. § ában jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. évi 
november bő 1 én 3333. sz. a kelt igazság
ügyminiszteri rendelet 8 §.ában kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881 ; 60. t. ez. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállitott szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

Kir. jbiróság, mint tlkvibatóság.

Csáktornyán, 1894. évi márczius hó 27-én.
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Hí: is fiit i l l i k
Felső-Puszlákoveczen egy 

cserépfedelii

LA K H ÁZ
istálló és pajtával — továbbá 
í v .  hold s z á n t ó f ö l d  
— szabad kézből azonnal 
eladó.

Bővebbet a tulajdonosnál

£ug (Károlynál
col 2-2 £ilső gusztákortcs.

Ajánlja dúsan felszerelt

s v á j c t l  z M e lié r a - .

arany*, ezüst- és chinai ezüst-áru
raktárát.

Ajándéktárgyak nagy választékban

o l c s ó  á r a k é r t .
Minden e szakmába vágó javításokat jótállás 

mellett a legolcsóbban, lelkiismeretesen és gyorsan 
eszközlöm.

Nyomaton Fischel Fülöp laptulajdonosnál Csáktornyán.
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