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A által kibocsájtott nép
mozgalmi statisztika örvendetes eredmé
nyeket tüntet fel a múlt évről s rövidesen 
érinti azon okokat is, melyek a születések 
és halálozások adatainál azon fordulatot 
idézték elő, hogy az általánosan vett né
pesedésben növekedés állott elő. Nem szán
dékozunk a számadatok felsorolásával 
szemlét tartani azon tényezők fölött, melyek 
a népesedési arányra, a korábbi évekhez 
viszonyítva, módositólag hatottak, de meg 
ragadjuk az alkalmat, hogy egy lelketlen 
bűnről beszéljünk, mely népesedési viszo
nyainknak legsötétebb pontja.

Tény az, hogy a múlt évben a népe
sedés kedvezőbb arányban haladott előre, 
mint az előző esztendőkben, mivel nem 
csak a születések száma mutat növekedést, 
hanem az elhaltak végösszege is szembe
tűnően kevesebb. S ha ennek a két ténye
zőnek a szembeállítása megállapítja is a 
hidegen és felületesen szemlélő előtt a 
kedvező népesedési arányt, a komolyan 
vizsgálódót nem vezeti tévútra, mert az 
első tekintetre is tudatával bir annak, hogy 
a születések száma nem egyeztethető össze 
a népesség számarányával.

A halálozási szám csökkenésére nézve 
maguk a közegészségi viszonyok gyako
rolják a legnagyobb befolyást s annyi tény, 
hogy a hatóságok a múlt évben, a kolera 
járvány fenyegető veszélynek hatása alatt 
állva, a Igekomolyabban vették az ellenőrzési 
intézkedéseket. Hozzájárul még ehez azon

körülmény is, hogy maga a nép is kezdi 
belátni az óvintézkedések szükségességét s 
kénytelen kelletlen bár, de végzi azon kö-' 
telességeket, melyek e részben reá há- 
ramlanak.

De álljon a dolog bárhogyan, szárma
zott legyen a halálozás kisebb száma a 
hatóság öntudatos intézkedése, vagy pusz
tán véletlen körülmények által, az ered
mény maga örvendetes és nem aggodalmat 
keltő, mint a születések adatai.

A születések számának apadása ugyanis,
— legalább az általános felfogás szerint
— független a közegészségügyi viszonyok
tól s inkább közgazdasági és erkölcsi 
okokra vezethető vissza. Kell és szükséges 
bizonyos fokú anyagi jóllét, vagyoni és 
megélhetési függetlenség ahoz, hogy valaki 
családot alapítson s gyermeket neveljen az 
élet súlyos gondjai s nyomorúságai köze
pette, de szükséges fenkölt és erős érzet 
ahoz is, hogy ne vágja ketté a természet 
útját s bűnös kezekkel ne markoljon bele 
Isten rendelésébe.

Pedig ez történik nálunk. Ezt mutatja 
a statisztika s erre a szomorú képre m u
tatott reá egyik hírneves emberbarát, fel- 
hiva a hatóságoknak, mint erkölcsi terüle
teknek figyelmét arra a bűnre, melynek 
neve: — gyermeksikkasztás.

A vagyon utáni őrületes hajsza, a 
lelketlen és undorító számítás teremtette j 
meg korunkban ezt a bűnt. Odáig jutottunk 
erkölcsi felfogás dolgában, hogy a sok 
gyermekkel megáldott tisztességes anyákat 
lenézik, sőt talán ki is nevetik, mert szá

mításaikból kifeledték a vagyont, azt a da
rab rögöt melyből annál kevesebb jut a 
gyermekeknek, minél többen vannak. A 
családi élet tisztessége, szentsége és az 
anyagi hivatás magasztos fogalma áldoza
tul esett a bálványnak, mely az Isten kép
mására teremtett embert az oktalan vadnál 
is mélyebben alacsonyitotta.

És akkor lenne még a statisztika 
rettenetes sötét, ha ki lehelne böngészni az 
anyakönyvekből, mekkora százalék esik a 
születésekből a gazdagabb és mekkora a 
szegényebb osztályra ?! Mig a szegényebb 
szülők 4, 5, 6, gyermekkel megáldva küz
denek a megélhetés nehéz gondjaival s 
családi örömeikben keresik az élet neme
sebb hivatását és gyönyöreit, addig a gaz
dagabb szülők házában alig találunk többet 
1 - 2  gyereknél, mert — elég szégyen — 
gazdagabb paraszt-gazdáink eszét is meg
mételyezte a k é t  g y e r m e k e s s v á b -  
r e n d s z e r .  Jobban szeretik a vagyont 
a saját vérüknél, a saját nemzetségüknél 
és hogy szét ne daraboltassék, inkább ké
szek magzataikat szétdarabolni.

És ez a bűn már rendszerré vált f

A magyar faj jövője érdekében itt az 
ideje, hogy ezen esztelen és lelketlen bűn 
kiirtására minden tényező szövetkezzék. A 
lelkészek, városi hatóságok, bíróságok s a 
társadalom minden jóérzé9ü tagja. A m a
gyar nép pusztulásának csiráit nem sza
bad felburjánozni engedni I Előttünk az el 
rettentő példa: a szászok pusztulása az 
erdélyi megyékben.
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A „Mmkíi" iá r oiája
Szép asszony.

— Rajt. —

Lábait, melyeken piciiké, virágokkal, mo
solygós rótsákkal teleszőtt papucsot tánczoitat, 
hanyagul nyugtatja a bársonyos zsöllén 8 nevetve 
tekint arra a halovány fiatal emberre, ki sóvá
rogva, epedve kíséri minden mozdulatát.

A kis szoba csendes.
Az ezüstös kalitkába zárt énekes madár 

ugyan néha megrázza bóbitás fejecskéjét, ren
dezgeti tolláit s csicsergő dalba kezd. de azután 
ö is elnémul, elhallgat.

Kinek daloljon és miről ?
Csak a virágok, a pompás délszaki növé

nyek suttognak halkan, rejtelmesen s terjesztik 
azt a nehéz, kellemes iilatárt, mely felkavarja a 
vért, az idegeket és édes gyönyört, lázas má
mort okoz.

A szép asszony megunja a némaságot, a 
csnedet.

— No§, hát nincsen ma egy szava sem 
hozzám, Elemér ? — kérdi a fiatal embertől s 
int, hogy jöjjön közelébb, egészen melló s üljön 
a pamlagra.

A halovány ifjú szó nélkül engedelmeskedik.

Ábrándos, mély tüzü szemeivel beletapad a 
szép asszony arczába, melynek rózsaszínű pírja 
aló! mintha látszanék a forró vér lüktetése. Nézi 
hosszasan, mereven a szép asszony kavargó für
téit, a mint oda simulnak a hófehér naphoz, 

I ölelve és csókolva a szép asszony vállait 8 az
után borús bánatas, hangon megszólal:

— Maga kegyetlen hozzám, asszonyom !
— Én ?...
— Nem hallgatja meg vallomásom, hidegen, 

rószvétlenül nézi szivem vergődését s még re
ményt sem nyújt...

— Bohó fiú, szegény Eiemér l — nevetett 
fel hangosan a kívánatos asszony s melléről le
tépve az oda tűzött rózsát, hullámos, fekete ha
jába szúrta.

— Hát igazán szeret maga engem. Elemér ?
— Asszonyom...
— Ne kulcsolja össze a kezeit s ne beszél 

jen frázisokat nekem. Ha szerelmi vallomást 
akarok olvasni, felütök egy regényt, meg van az 
olt Írva jobban, szebben.

— Nekem a lelkem a szivem, a vérem 
háhorog, asszonyom s a mit én érzek, az már 
nem szerelem, hanem őrület, valóságos pokol !

A szép asszony ajakán egy lassú mosoly, 
homlokán egy árny borongott keresztül.

— Őrület, a melyből minden férfi kigyógyul 
egy néhány hét alatt.

A halovány ifjú magasra egyenesedett s 
nemes vonásai haragos pirba borultak.

— Önnek nincs joga ezt nekem szememre

hányni asszonyom, ön  csalódott egy férfiben s 
ezért büntet ily keserűen engem ?

— É n?... büntetem?... Látja baráton), 
minket semmi kötelék nem fűz egymáshoz s ön 
mégis lázong, neheztel reám, mert életem egy 
szomorú tapasztalatát elmondottam.

— Szeretem, asszonyom, haldokló szivem 
utolsó, erős szenvedélyével e fáj hallanom, hogy

' ebben kételkedik.
— S ha én bánatot okoznék cserébe vallo

másommal, ha azt mondanám, hogy nekem pihe
nésre, nyugalomra van szükségem az átélt szen
vedések után, hogy nem lehetek soba, sohasem 
az öné?...

A halovány ifjú ősszeremegett.
— S o h a ? . . .  Jól vaD, asszonyom, legyen

úgy. Még emlékezetemet is törölje ki leikéből s 
feledje el örült, meggondolatlan beszédemet. Le
het, hogy önnek igaza van, hogy ez az érzelem, 
mely megfojtással fenyeget, nem egyéb láznál, a 
forró és nyughatatlan vér mámoros vágyánál s 
hogy az álomból fölébredve.......

A kis szoba rejtelmes csendjét halk zoko
gás verte fel s a szép asszony arczán csillogó 
könyek gördültek végig.

Valami lágy, zsongás is szűrődött be a 
nyitva hagyott ablakon s a napsugarak imbolygó 
fénye körül ragyogta a zokogó asszonyt.

— Látja, Eieirér, ön is igazat ád nekem s 
válni készül.

— Örökre, asszonyom 1
— És nem tér többé vissza soha barátnő« 

jéhez, az elfeledett, szenvedő asszonyhoz ?



Gondolják meg azok, a kik mindig 
csak a vagyon után esengenek 9 a sok 
gyermeket a vagyon pusztítóinak tekintik, 
hogy a gyermek az Isten legnagyobb ál 
dása s a magyar ember hazájának akkor 
tesz legnagyobb szolgálatot, ha gyermeke
ket nevel s azokat becsületes hazafiakká 
felnevelni igyekszik.

Kossuth Ferencz levele Csáktor
nya város közönségéhez.

Csáktornya város birájitól a követ* 
kező sorokat vettük : A »Muraköz® tek. 
szerkesztőségének. Helyben. — Kossuth 
Ferencznek a város közönségéhez intézett, 
másolatban idezárt levelét szives közlés vé 
gett van szerencsém átkQldeni. Csáktornya, 
1894. május hó 30. Tisztelettel Proszátz 
Alajos v&iosbiró.

0  tartotta fel az elnyomatás korszaká
ban a nemzet létjogát, és ő  eme'te fel a 
Magyar kérdést az európai kérdések szín
vonalára

ö  fenyegette az elnyomókat mindig 
és mindenütt, mig végre belé rettentek az 
okulásba; és midőn a kényuralom okult, s 
a nemzet biztosithatá jelenét, ő őrködött a 
távolból, ő intett, ő buzdított, ő remélt, ő 
bízott, Ő képviselt egy nagy jövőt — 
mind addig, mig meg nem halt — hon
talanul.

Ez volt az ő élet története, ezt tanul
tam a külföldön a külföldtől, én, kedves 
halottunknak hü fia ; és ezt fog> róla fel
jegyezni egykor a magyar történelem.

Mély tisztelettel

Kossuth Ferencz sk

Horvátország bánjai.
gurUI, i894. máius 2 6  

Csáktornya város t. közönségének.
Elkésve bár, de annál melegebben 

köszönöm (öcsém nevében is) azon részvé
tet, mellyel a város t. közönsége minket 
megtisztelni kegyes volt

Késedelmemet a nagy csapásból eredő 
körülmények okozták

Ezen csapás lesújtott, mert a nagy 
halott nekünk mindenünk volt — én úgy 
is mint fiú, úgy is mint Magyar, édes 
atyámat vesztettem, a polgárosodott világ 
pedig, a szabadság eltűnt apostolát gyá
szolja .

Dicsősége vo’t Ő hazájának, a jelen 
század ragyog nevétől, melynek fényét' 
mindig hazá.ára irányitá

Egész élete a honfi szolgálatok, a 
honfi érdemek óriási halmaza volt; halála 
pedig honfi érzelmekben, és nagy eszmé 
nye iránt lelkesedésben, egyesité az egész 
hazát.,

0  ébreszté fel a nemzetet O tette 
életerőssé, a nép millióit befogadva az al
kotmány sánczaiba.

Ö adott öntudatot a nemzetnek, ő 
vezette önvédelmét, ő mutatta meg, hogy 
a Magyar tud is, akar is, szabad és önálló 
lenni

A* ifjú szomorú, fájó tekintetével sokáig 
vizsgálta a szép asszony könnyes vonásait s re
megő hangon szólt:

— Magammal viszem egy tfv történetét, 
azoknak a perczeknek emlékét, melyeket annak 
közelében töltöttem s igyekezni fogok azokból vi
gasztalódni I

— És én ? — kérdezte a szép asszony, fel
állva a pamlag puha vánkosáról.

As ifjú hallgatott.
Erezte ugyan, hogy a szivében az érzelmek 

háborognak, hogy volna még sok mondanivalója, 
de csalódásában nem tudott és nem akart annyira 
szívtelen lenni, hogy megátkozza azt, kinek ol
tárt emelt szerető lelkében.

— Elválunk harag és gyűlölet nélkül, asszo
nyom, mint idegenek, a kik sohasem látták egy-; 
mást.

— S ha én nem engedném önt elmenni, ha 
halvány fejét ide szorítanám a keblemre a meg- 
kisérleném a vigasztalást ?...

— Asszonyom !...
— Ha azt mondanám, hogy szerelem már 

régtől, évek óta s a titkolt érzelem súlya alatt a 
kínok kínját szenvedtem végig : akkor is elmenne ? ! 
tb. A halovány ilju görcsös rezgetéssel szőri 
tolta magához a beszélő asszonyt s ajkát lezárta 
egy szenvedélyes csókkal.

S azalatt, mig a nap áldozó sugarai az 
ölelgető pár feje fölött vibráltak, a kis madár 
it Megszólalt a kaliiban s vig csicsergéssel da-1 
D0lta a szerelem örökszép dalát.

írta : Bibó Lajotf. i

Lapunk múlt heti számában érintettük 
már, hogy Vizkeleti Imre nyugalmazott 
pénzügyi tanácsos vidékünkön a volt hor 
vát bánok arczképei után kutatva, nálunk 
tartózkodik és ’tt is készített másolatokat. 
Az egyik másolat Nádasdy Tamás nádor 
nak a XVI. századból keletkező ért deti 
festésű arczképe után készült, mely ma 
Varasd város tulajdona; az értékes régi 
munka után festett másolat becses mü, 
mutatja, hogy Vizkelethynek nem csupán 
ügyessége de ambicz ója is van a festés 
hez, mely nélkül műkedvelő ilyen eied 
ményt csakugyan nem produkálhatna.

A másik másolatot csak a hét foly a 
mán fejezte be s ez ismert munka után 
készült, mert a helybeli Ferencz-rendü zárda 
képgyűjteményében levő Zrinyi-képről való.

Az eredeti Zriuyi-képet itt ismertetni 
fölöslegesnek tartjuk, bármilyen becses mü 
legyen is a z ; mert a k i é  sorokból érde
mesnek találná az iránt érdeklődni, annak 
úgy is volt már alkalma is, kedve is azt 
valóságban láthatni a zárdában ; bizony 
becses mü az, érdemes arra a csekély fá
radságra még laikusnak is, mennyit meg* 
tekinté-e igényel. A másolatra nézve csak 
ismételnünk kellene fenti, legiobb vélemé
nyünket. Méltó párja Nádasdy képének, 
dicséretére válik mesterének.

Miután a tágy alkalmi és bennünket 
közelebbről érdeklő, pár adatot kívánunk 
itt magára Zrínyi Miklósra, Kursaneczen 
elhunyt költőre, a tizenhetedik század ezen 
kiváló alakjára vonatkozólag egész röviden 
felújítani Hazafisá^a, a trón és a haza 
érdekében kifejtett ritka buzgalma korának 
legkimagaslóbb alakjává, a nemzetnek örök 
büszkeségévé emelték őt. Alig volt busz 
éves, mikor a nádorrá választott Drasko- 
vich János helyébe Horvátország bánjának 
neveztetett ki. Mint tehetséges hadvezér is 
fényes pályát futott m eg ; a törökökkel 
vívott harczokban egyik győzelmet a má 
s k után aratta, mig 1662-ben Montekukko- 
lival, ennek a magyarokat megbélyegző 
nyilatkozata folytán igen heves összeütkö 
zése volt. A gyülőlséggé fa ült szóba* ez 
után Zrínyi a közélet teréről visszavonult 
s hamar bekövetkezett haláláig Csáktornyán 
élt. Mint kiváló, éles elme jól ismerte nem
zetének a haza iránti határtalan szeretetét, 
áldozatkészségét, de gyöngéit is. Ezekből 
folyótig, lángoló hazafisága mondatta vele 
látnoki szavait : „Nem szabad megengedni, 
hogy a német egyedül szabadítsa fel Ma 
gyarországot a török iga alól, mert ezen 
áldozat fejében állami önállóságát, függet 
lenségét fogja követelni ÍM Féltette hazáját, 
melyet mindenekelőtt szeretett; tiszteljük

emlékét Van e Csáktornyán valaki, a ki 
ennek a férfiúnak arczképét ismerni ne kí
vánná, a drága ereklyét, melyet városunk 
falai őriznek !

Ugyancsak a XV. században készült 
arczképeket talált Vizkelethy, Trakostján- 
bán is és pedig a Draskovich családból 
több bánnak arczképét, közöttük Györgyét, 
ki bíboros érsek és királyi kanczellár is 
volt. Ezek ma is a Draskovich család bir
tokában vannak- De itt van Corvin János
nak a képe is, ki 1495 tői J 504-ig Bzintén 
horvát bán volt s ekkor bekövetkezett ha 
lála után Lepoglaván temették el* Ennek 
a képnek a másolatát a Temesváron szé 
kelő délmagyarországi muzeum-egyletnek 
szánta, mig a többieket Horvátországnak : 
hogy magyar ember is gondol a horvá- 
tokra. Czélja Fajátkezü másolatban egy 
egész sorozatot összeállítani a bánok arcz- 
képeiből ; az elsőt 1892 ben küldte el 
Khuen Héderváry bánnak, ki azt alkalmi
lag személyesen is megköszönve, elis
merését fejezte ki az érdemes munkáért. Ez 
az első kép Zagoriai és Cillü II. Albert 
gróf a XIV. században volt bánnak arcz
képe, eredetijét a múlt század végéig 
Lepoglaván, a Pálosok kolostorában őrizték, 
azóta a kolostor II. József által eltöröltet
vén, most a fegyház tulajdona.

Vizkelethy urnák ezen önzetlen fára
dozása va'óban elismerésre méltó. Czélja 
nemes ; mint szórakozás, a munka és en* 
nek eredménye által kétszeresen gyönyör
ködtető.

A VII. századtól napjainkig százon 
felül, csak 1848 ig 118. bánra vonatkozó 
Írásbeli adat AH rendelkezésére: Kívánjuk, 
hogy még sok értékes, becses képet talál
jon s az általa elkészíteni tervezett cziklus 
hosszúra terjedjen.

K ü l ö n f é l é k .
— g r guisicska Kálmán kir. tanácsos 

tanfelügyelő m hó 26- és 27-én Csáktor
nyán időzött, ő  Nagysága elnökölt a kis
dedóvodában megtartott nyári kisdedmen- 
hely vezetőnők képesítési vizsgálatán- F. hó 
1 én kir. tanfelügyelő ur Zala-Egerszegről 
Rácz-Kanizsára utazott, a hol az állami is
kola építése ügyében tárgyalt az érdekel 
lekkel.

— §J0f gestetics £enő ur a Csáktornyái 
szépitő-egyesület védnökségét elfogadni 
méltózlatott. O méltósága beleegyezését 
adta, hogy a Perlaki utcza kezdetén levő, 
tulajdonát képező ház kertjének kőkerítése 
lebontatván, egyenes vonalban építtessék 
újra, miáltal városunk ez a része is csino
sabb és az utcza tágasabb lesz.

— £  kisdedóvodában m hó 27-én fe
jeztetett be a hat hetes n y á r i  m e n e d é k h á z  

vezetői tanfolyam, melyen két jelölt lett 
képesítve. A vizsgálaton jelen voltak : Dr. 
Ruzsicska Kálmán kir. tanfelügyelő, Z eg - 
ler Kálmán óvóegyesületi elnök, az óvó- 
egyesület választmányának nő- és férfi tag
jai. A vizsgálat befejezése után k ir tan- 
felügye ő ur meleg szavakban mondott 
köszönetét a választmánynak áldozatkészsé
géért, valamint Dekkerl Józsefné óvónő iek 
fáradozásáért, mellyel a tanfolyam létesíté
sét és a kiképeztetér.t lehetővé tették. Kir. 
tanfelügyelő ur a november hóban meg 
nyitandó állandó menedékház vezetői 6 
hónapos tanfolyamra nézve is kikérte a 
választmány hazafias áldozatkészségét Z»eg- 
ler kir. közjegyző a tanfelügyelő ur szavaira 
v á laszo ló b a  választmány nevében ezutánra 
is biztosította a kir tanfelügyelő urat az 
óvóegyesület áldozatkészségéről.



— A  S z é p i t ő - E g y e s ü l e t  Elnökségével 
gróf Festetics Jenő ur ö méltósága a kővetkező 
szép és meleghangú sorokkal tudatta a védnöki 
tisztség elfogadását ; F. é. május hó 24 én hozzám 
intézett iratára vonatkozólag t. Elnök urat (el
kérem, hogy közöltessék az egylettel, miszerint 
Csáktornyán, egy szépitő-egyesűlet megalakítása 
nagyon örvendetes előttem ; miért is a szépítő- 
egyleti gyűlés által felajánlott védnöki tisztséget 
készséggel és örömmel fogadom el. Őszintén kí
vánok az egyletnek sikeres működést és felvirág
zást. Mavadván Újvár, 1894. május 28. tiszteltei 
gróf Festetics Jenő.

— $£uraközie és vármegyénkre vonat
kozó érdekes, régi okmány van kiállítva 
Budapesten a régi oklevelek kiállításán. 
Itt látható a zalavármegyei nemeseknek 
1232-ben Kehidáról, Deák Ferencz későbbi 
birtokáról keltezett bizonyságlevele, hogy 
ők „a zavargós időkben, bírák távollété
ben királyi engedélylyel maguk tettek 
igazságot ügyeikben« Első emléke ez a n 
nak, hogy egy megyének nemesei egye
temben joghatóságot gyakorolnak s egy
úttal első nyoma az autonóm vármegyei 
szerkezetnek is, végre azt is bizonyítja az 
okiratnak tartalma, hogy a Muraköz már 
a X III. század elején is Zalamegyéhez 
tartozott.

— áfigAM A perlaki önk. tűzoltó- 
egylet 1894. évi iuniu8 hó 10 én az ottoki 
városi vendéglő helyiségében zártkörű ta 
vaszi tánczmu'atságot rendez. Kezdete d.
u. 4 órakor. Belépti dij 50 kr. Egyenruhában 
megjelenő tűzoltók beléptidijat nem fizetnek. 
Felülfízetések köszönettel fogadtatnak és 
birlapilag nyugtáztatnak.

— genshamisítók elítélése Alsó-Dombo- 
run pár hónap előtt a csendőrség egy 
pénzverő műhelyt fedezett fel Czipót 
Istvánnak a házában. A hamisítás legújabb 
ágát, a koronák készítését is kultiválta az 
érdemes társaság Tilafers Autal kőfaragó 
vezetése mellett; mint második segéd, a 
házigazda veje működött. A budapesti 
törvényszék a mestert 8, a másik kettőt 
6 — 6 hónapi börtönre marsztalta el.

— @yeimek majális. A légrádi rk. elemi
iskola tantestülete május hó 26-án a gyer
mek-sereg örömére jól sikerült majálist 
rendezett az u. n felső-révi ligetben. A 
kivonulás d. u. 2 órakor zeneszóval s nem 
zetiszinü zászlók alatt törtónt. A mulató
helyen a gyermekek tanítónőik illetve ta 
nitójuk felügyelete alatt játszottak, tánczol 
tak, majd az adakozásokból begy ült összeg 
erejéig uzsonáltak, vacsoráltak s esti 8 óra 
után a legvigabb hangulatban a Kölcsey 
hymnu>«z éneklése után szétoszolva, nyuga 
lomra tértek. Az ünnepély anyagi sikeré
nek megvalósításához becses adományaik
kal hozzá járulni szívesek voltak : Főtiszt. 
Gadó Mátyás plébános ur 15 írt, Mosgai 
Mária ny. tan. k. a. 2 írt. Haller Istvánná, 
Amtmann Jánosné, Neusinger Jánosné, 
Herczer Józsefné, Salamon Mártonná úrnők 
5 0 - 5 0  kr. Kováts Gyula, Sznopek József, 
Grangya Emil, Hirschl Ármin, Salamon 
István, Horváth János, Kis János, Lubits 
György, Andrasek József urak 1 1 írt.
Draskovich Lajos, Friedfeld Miska, Gold 
scbmied Fülöp, Goldscbmied József, We sz 
Simon, Neusinger Béla, Herencsics József, 
Mikler Győző, Grünfeld József, Murkovics 
Ferencz, Krompacher Pál, Löffler János, 
iíj Lubits István, Tassai István, Banelly 
Mátyás, Pévecz Mihály urak 60—50 kr. 
Mihovilics István, Torma András urak 
40—40 kr. Friedfeld Henrik, Ferenczy 
Kázmér, Breuer Salamon, Misner Sándor, 
Misner Gyula, Topolovecz Mihályné, iíj- 
Singelperger János, Fischer Mór, Kaszuu 
József urak 30 — 30 kr. Kasztl Jáuos, id. 
Lubits István urak 20 —20 kr. Plohel 
Rezső, Goricsánecz György, Mátay Béla és 
Sámóczy Mihály urak 1 0 -1 0  krral A

nemes szivü adakozók fogadják a gyerm e
kek nevében a tantestület köszönetét. A 
tantestület készpénzben s nyeremény tár
gyakkal mintegy 17 írttal járult e mulat
sághoz.

— A  t r ie s z t i  Á lta lá n o s  b iz to s ító -  
t á r s a s á g  (Assicuraziooi generáli) f. é. május 
hó 1 ('-ón tartott 62-ik közgyűlésén terjesztettek 
be az 1893. évi mérlegek. A zárszámadási jelen- 
tésóből látjuk, hogy a társaság é l e t b i z t o 
s í t ó  d í j t a r t a l é k r a  1893. évi deczember 
hó 31-én 39.767,609 írt 91 krra emelkedett, mig 
kár- és nyeremény rószesülósi tartalékok czimén 
1 060,020 írt 07 kr. vezettetett uj számlára elő. 
1893. deczember 31 én az érvényben volt élet
biztosítási töke összegek 162.807,927 frt 73 krra 
emelkedtek ; az életbiztosítási ágban az év folya 
mán bevett dijak 6.715,576 frt 28 krt tettek. A 
t űz -  és s z á l l í t m á n y b i z t o s í t á s i  
á g a k b a n  a dij- ós illetéa bevétel 10.388.780 
frt 65 kr. volt. miből 2 729,196 frt 46 kr. mint 
díjtartalék és 996,191 frt 01 kr. mint kártartalék 
lett minden tehertől menten a jövő évre átvite- 
lezve. 1893. deczember hó 31 én érvényben volt 
biztosításokért a jövő években esedékessé váló 
dijkötelezvények összege 29.399,787 frt 58 krra 
emelkedett. Károkért az 1893-ik évben 9.302,328 
frt 93 krt fizettek ki. Ehhez hozzáadva az előbbi 
években teljesített kárfizetéseket, a társaság ala
pítása óta károk fejében. 262.401,706 frt 51 
krnyi igen is tekintélyes összeget fizetett ki. 
Ebből a kártérítési összegből h a z á n k r a  
4 9 . 2 0 5 , 0 0 5  f r t 0 O  k r e s i k ,  melyet a 
társaság 1 5 4 , 3 2 1  k á r e s e t b e n  fizetett. Az 
értékpapírok árfolyam ingadozása fedezetére ala
kított tartalék 1893. deczember 81 -én 1.190,544 
frt 33 krt lett ki, daczára annak, hogy a sorso
lás alá eső és a névértékűkben beváltba'ó érték
papírok csakis névértékűkben vétettek fel a 
mérlegbe, mig a nyereség tartalék alapszabály
szerű mérvében, a részvényteke fele összegében, 
vagyis 2 625,000 fribaD, az ingatlan tartalék 
1.289,480 frt 92 krnyi összegben, s végre a ké
tes követelések tartaléka 80,000 frttal fentartatott. 
A társaság biztosíték alapjai az idei átutalások 
folytán 49.162 470 frt 81 krról 54.990,003 Irt 
34 krra emelkedtek és következőképen vannak 

I elhelyezve ; 1. Ingatlan és jelzálog követelések
8.747,260 frt 73 kr. 2. Életbiztoztositási kötvé- 

1 nyekre adott kölcsönök 3.909,510 frt 96 kr. 3. 
! Állampapírokra adott kölcsönök 36,170 frt 92 kr. 
4 Értékpapírok 34.450,046 frt 52 kr. 3. Tárcza- 
váltók 628,64 frt 60 kr. 6. Folyó számlák (Adó
sok a hitelezők követeléseinek levonásával) 
1.214,319 frt 82 kr. 7. Készpénz az intézeteknél 
és bankoknál 2.429.629 frt 79 kr 8. A részvé
nyeseknek biztosított adóslevelei 3 675,000 frt. 
O é 54 990,003 frt 34 kr. Ezekből több mint 
1 5  m ill ió  m a g y a r  é r t é k r e  e s ik .  Az elért 
812,185 írt 13 krnyi tiszta nyereményből a tár
saság osztalékul részvényenkint 120 frtot arany
ban, vagyis 300 frankot fizet.

C  S  A  R  N  O K -

Tied szivem . . .
Tied szivem, sírig tied ;
Ugyan kié a te szived ?
Borulj reám, karolj által !
Oh, tőlem a bu elszárnyal.

Lyányka ! derült két kék szemed 
Igézett el ngy engem et;
Ragyog onnan rám boldogság,
Éled lelkem üdvtől folyvást.

Nemes arezod két rózsája 
Kedvtelésein netovábbja ;
Édes csókod, barna szentem,
Nem győ* gyönyört adni nekem.

V á r o s n y  M ih á ly .

Hogyan girálták egy váltómat
Miska bácsival kezdem, a mi Miska 

bácsinkkal. Az etiket szerint az ő nevét 
önök előtt most a bemutató alkalmával 
minden sujtásával el kellene recitálnom, de

minek ? Elég, ha ismerik a váltóbirálók. A 
szeretett rövidesen bánik el a nevekkel, a 
társadalmi konveniencia meg czifrázza.

Egyébként egyszerű dolog. Váltóláz 
Zsiránsra tartottam hajtóvadászatot. Miska 
"bácsiban állapodtam meg. Jó  médium. Jó  
szív, optimismus és hipotéka Csak meg 
kell fogni.

Miska bácsi nagy negyvennyolezas, 
érzésben, ruházatban és szokásokban egy« 
aráct Ha olyaukor kérem, mikor az 
anyapárt kollizióban van az anyapárttal, 
akkor mehetek Beszariába trappistának ; 
da ha eltalálom a politikai farsang jóléttel 
teli nap jait; olyan váltóval ruccanok be, 
hogy szájukat tátják rá a Kezes banki si- 
hederek.

Otthonos kényelemben találtam az 
öreget Nagy feje bánatosan konyult az 
asztalra. Ijedten meredt föl, hogy „Jó 
reggelt !* mondtam.

— No, öcskös olvastad a lapokat? 
Nem ? Képzeld : pártunk bele akar menüi 
a delegáczióba. Ugrón, kérlek, Ugrón I . .

De hiszen nem olyan komoly a do 
lóg. Végre is: áll Buda él magyar még.

— Te elvtagadó szerencsétlen! Hát 
neked nincsenek érzékid? Poltron embe
rek ! És ilyen nemzedékre lesz bízva a 
haza sorsa. Keserű való ! Olvasd itt van l

— Elém terjesztette a nagy lepedőt. 
Nagyot bökött arra a kriminális passusra.

Merengve bámultam. Kínzó lidérczek- 
ként tánczoltak előttem a betűk. Szemem
ben a kínzó nyughatatlauság könnye gyűlt. 
Azon megtört a sugár. Nem láttam semmit. 
Az öreg visszaesett hallgatag melancholiá 
jába. Képzelete ott kalandozott a Sándor- 
utcza körül, az enyém meg egy kis nyo
morult papiroson, melyen ijesztő üresség 
mereiezett, hol Miska bácsi kövér betűinek 
kelle ölelkeznie. Erőt vettem fájdalmamon, 
erőt a gyöngeségemen. így nem m arad
hat. Meg kell lennie annak is, a mi lehe
tetlen. És olvastam. Már addig eljutottam, 
a hol az öngyilkosságok meg a himen 
birek vannak.

Semmi semmi.
Egysze re a derű egyetlen sugara hú

zódott arezomra. A többek között azt o l
vastam, hogy Vadnay Andor, a kinek ha
lála birét az előtte való nap nagyban 
újságolták a lapok, nem halt meg, ÉH Én 
is élni kezdtem. A reményeim rügyei kí
vánkoztak életre.

— Uram bá ty ám ! — de hiszen
Vadnay.

— Bánom is én, hiszen az ma* 
meluk.

— Dehogy, nem a Károly, a nagy 
irodalmi felfedező és miskolezi követ (akkor 
még az volt, hanem Andor í) Nem halt 
meg, ól.

— Mutasd ! Kapott az öreg a lap
után

— Tessék ! csakugyan ! No lám ! De 
ez már megérdemel egy pohár papramor- 
gót Jól vagyunk már. Megszűnt a krízis. 
Meg van a váltót A kis Ustfőtt pálinka 
között belejutottunk a hangulatba. Talán 
mondanom sem kel), hogy az öreg úgy 
szólván abinvizis girálta a váltómat. A ki 
nem hiszi, az utánna nézhet a kezes 
banknál.

FELELŐS SZERKESZTŐ 

H A R G I T A I  J O Z S  E F
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8 uradnikom moči j« iT&ki dan 
fOTorit' med 11 i 12 varom. — 
8ve poliljk* tilaée >• itdrtaja no- 
vinah, naj sn poliljajn na imo 
H argita i J o že fa  urednika v i 

Čakovec.

IadatoIJntvo:
Cnjiitara Fiaohnl Filipova kam ne 

predplata i obnnane poliljajn.

P r e d  p  la t  n  a  v e u a  |e  x
Na celo leto . . . 4 fpt
Na pol leta . . . 2 frt
Na četvert leta . .  1 frt

Pojedini broji koitajn 10 kr.

Obnane no poleg pogodbo i IU 
rada naj a.

n a  h o r v á t ik o r  i |  m a ^ la r s k o m  J e z ik a  iz lazeé! d r u ž tv e n i  z n a n s tv e n i  i p o v u é lj iv i  ü s t  z a  p u k .^  
^ X z l a z l  s v a l c H ’ t l j e c l o a a  í e d e n l c r a t  i  t o :  v n  s v a k u  x i e d . e l 3 * u . .

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

Zdravoslovje.
N j e g o v a n j e z u b i  i l a s i h .

I  zube i lasi treba osobitom pažnjom 
Djegovati.

Da li su nam zubi zdravi, od velike 
je važnosti za zdravje céloga téla, ar zubraj 
žvaCemo (koSemo) jela; pokvareni zubi 
priugotavljaju skvarjen j e sokove, ter i pri 
govoru nam smetaju. Da nam se zubi 
neizkvare, treba paziti na ovo :

Zube treba izpirati toplom vodom 
vsako jutro i posije vsakoga obroka, ar 
ostanki jela, koji med zubmi ostaju, pre- 
hadjaju vu gnjilolu, kvare zube, a dah nam 
nevugodno vudira.

Kadkada moraju se zubi takaj čistiti 
praškom i keficom, i to gornje zube odoz 
gor dole, a dolnje gore.

Voda, kojom zube izpiramo, nesme 
biti ni pretopla, niti prehladna ; ova 
prouzrokuje reumatizam, ona pako vuž- 
ganje živcov i zuberine. Zato treba vusta 
zapréti, kada idemo iz tople sobe na ve- 
liku zimu.

Kefica nesme biti niti premehka, niti 
pretrdi, ter se mora navčk posije vsake 
uporabe dobro očistiti.

Prašak za zube nesme imati onakvih 
stvarih, koje bi mogli zubim naškoditi 
Najjednostavniji prah je najboljši.

Nevalja pretopla, niti prehladna jela i.

pila uzimati. Ako smo kaj toploga jeli, 
nevalja odmah mrzlo piti i obratno

Nevalja jesti gustokrat kisele stvari, 
ar ove otupe zube, ter ib kvare. Ako smo 
lakvoga kaj jeli, odmah je tréba zube, iz
prati.

Nevalja navék jesti mahka i vodena 
jela, nego kadkada i tvrda, da se zubi 
vežbaju.

Treba se privčiti, da grizemo na 
obedvé strani.

Zubmi nevalja čistiti stvarmi od ko* 
vine, n. p iglami, vilicom id t.; nego ko% 
mandom ‘pičastoga dréva ili rezanim guse- 
čim perom.

Ako nas zubi bole, nevalja vsako 
jačka sredstva na svoju ruku upotrébiti, 
nego valja vučnoga zubara ili doktora pi
tati. Župlji zubi najbolje se moreju izpu- 
niti gutaperchom, koja ja vu toploj vodi 
raztopljena.

I zdravje lasi od velike je hasne. Za^o 
tréba, da češemo lasi vsako jutro i da je 
dobrom kefom čistimo od praha i prhota •, 
ar ako to nečimrno^ ne šemo da lasi nem- 
reju rasti, nego se i šupljinice oglavine 
zatekneju, ter onda koža nemre de'ovati 
kak treba. Lasi treba gustokrat malo pri 
rezati, drugač se trgaju, ter se onda po 
suše Vu betegu i zimi nevalja lasi rezati, | 
ar se onda lehko prehladimo Lasi nevalja 
prečvrsto vezati i plesti, jer se onda nemreju 
lasi dosta hraniti, vnogo se iztrgaju i tak 
postaje čelava, plješivn glava. Onda valja 
pazit, kad upotrebimo zavojke ; ako preč-j

vrsto vežemo lasi, lehko budu izpadali. 
Lasi treba takaj malo pokriti, da je ob- 
čuvamo od sunca, vetra, praha i deždja.

Lasi nam neuzpjevaju, ako télo i duh 
svoj odviše napinjemo, ako odviše alko- 
holnog pitja pijemo, ako se vnogo brinemo 
i žalostimo.

K A J  J R  N O V O G A  ?
Magjarski miuister-prezeS dr. Wekerle 

bil je vu subotu 26 majuša ob 11 vuri 
pred poldan vu Beču primljen po Nj. Vel i- 
čanostvu privatnu audiencijui vu kojoj je 
izvčstil kralja o situaciji.

Audiencija je potrajala poldrugu vuru# 
j a „P. I . w javlja v tóm 2€. majuša:

„Razme se samo po sebi, da se o re
zultatu audiencije nedoznaje nikaj pozitivna, 
ali se m ora D agodjati, da su predlogi, kaj 
ih je miuister dr. Wekerle stavil glede raz
prave o civi.noj žeuitbi vu velikaikoj h ži 
ter glede toga potrebnih garancijah, pri Nj. 
Veličanstvu našli povoljnoga odziva. Kabinet 
bude po svoj priliki od Nj. Veličanstva do- 
b 1 zaiskane dozvole. Dogovori Nj. Veli* 
čanstva s ministrom — prezešom Vekerlom 
glede toga jod nisu dovršeni, ter se budu 
nastavili vu pondeljek.a

„Korr. Bur.a javlja 26. majuša : „Vu 
deuešujoj audienciji podnesei je Nj. Veli
čanstvu minister-prezeš dr. Wekerle predloga 
o razpravi o civilnoj ženitbi vu velikaikoj 
Liži i naglasil potrebu rčšenja, koje je pos
talo politički potrébuim."

Z A B A V A .

Kratkovidna dievojka.
Nekoj bogat seljak imal je jediuu jednu 

kčer, koja je bila kratkovidna. Ako je bil 
čisti dan te je sonce svietilo, mogla je na 
tri koraka dalečine razpoznati, kaj onde stoji, 
jeli ono najme Človek ili kakova druga stvar, 
na vekšu dalečino pak, ili ako je bilo meg- 
leno# ona to ni je mogla razločiti: „O tom 
pak, da je to dievojka kratkovidna je ciela 
okolica znala i to nije bilo tak badučnost 
na basen dievojki.

U bližini rečene dievojke stanoval je 
jedan bogati mladič, — sin bogatoga seljaka 
i ta j je želel iečenu dievojko za ženo vzeti. 
Jerbo pak so mn svi govorili, dn ju u 
gospodarstva nebude mogel trebat*, jer da je 
vrlo kratkovidna, vzeme si naprvo, sam se 
o tom osviedočiti, jeli je to istina kaj sviet 
govori. — 0?a mladičeva namiera, bila je 
dievojki potajno izdana i ona je nekak o 
tom aaznala te odločila baš protivni dokaz 
mn pramati te ga oaviedočiti, da ljudi, koji

o njoj govore, da je tobož kratkovidna, da 
krivo govore. U to ime ona več za rana 
zatekne o vrata od guvna iglu.

Kad je mladič popoldan u pohode došel 
te ga je ona pri odhodka iz kuče van 
sprovadjala, zavikne najedan krat, kakti 
vrla gazdaiica : „Ah tko je onu iglu tam na 
škedenjskih vratih zaboravil ?* Nad ovim 
bistrim vidom se je mladič o prvom hipu 
vrlo razveselil; ali kad je dievojka hotela 
prek dvoriš a proti škednju po iglu prebe 
žati, popikne se na sredini dvorišča na 
kravu, koja je onde ležala te priživala tak 
da je kak je duga i široka čez nju opala. 
Iglu na škednju je vidla# a kr&vujmd nogami 
ne 1 — To ai je mladič zapametil i nikad 
se viže povrnul-

Fiškal redovnik.

Nieki fiškal, koj je svaku pravdu dotll, 
došel je tak na glas, da ga je svaki, koj je, 
kakovoga posla imal pred sudom, za svojega 
zastupuika ili branitelja imati hotel-

Kad je taj fišknl več malo st&rovičeo

postal, odločil je* da se za svoje griebe 
p< žaluje te stupi n jedan red u klošter, 
gde je za kratko vrieme svojim učenjem 
bogošlovja tak daleko dotisa), da je bil za 
svečenika iliti mešnika zaredjen.

Ako su sada ouoga reda kloštra redov
niki sa sadom radi ovoga ili onoga imali 
kakovoga posla, to su uviek stvar predali 
prije rečenomu redovniku, koj je negda tak 
glasoviti fiškal bil, da on to pred sadom po 
zakona, kojega ima n malom prsta, zastupa 
i k povojuomu riešenju dopelja. — Ali naš 
pater polag svega svoga napora i znaDja. 
nije bil sretan u pravdanju, jer je riedko 
koju pravdu sad dobil.

„Mi se čudimou — veli mu jedan krat 
opat reda — „da ste negda riedko kad 
pravdu zgubili, a sad ja riedko kad dobite, 
kaj je tomu zrok ?u

„Tomu se najte nikaj čuditi* — odgo
vori redovnik negdašnji flškal — „jer ja sem 
u klošter stupi!, da više nebum pravdal, 
zato više nemogo niti jedna skoro pravdu 
dobi ti.u



„Budap. Korr.* javlja : „Minister pre* 
7eš dr. Wekerle izvéstil je krnnu v cirkve— 
noj-političkoj situaciji vu Magjarskoj ter 
onih modalitetah, pod kojima se osnova o 
civilno j ženitbi ponovno inna vu velikaškoj 
hiži pretresti. Ovi predlogi iziakuju stanovite 
priprave Vezda se more zevsema segurno 
reči, da bode velikaška hiža osnova o civil- 
noj ženitbi jod teCajem 6. juniuša űzeti vu 
ponovna razprava ter ja prijeti.

Minister-prezeš dr. Wekerle povrnnl se 
je jol va subotu na večer s familijarskih 
razloga vu Badimpcdtu, odkud je na večer 
opet prispel vu Beč, da vu ponovnoj 
andienciji pri kralju obrazloži svoje predloge.

»P* javlja iza Beča : „Mislimo, da 
se nevkanjujemo, kad nztvrdimo, da se na 
najvilem m atu déli uvjerenje o potreb*, da 
osnova o civilnoj ženitbi čim prvlje postane 
zakonom, i da stoga valja vse včiniti, kak 
bi se osnovi vu velikaškoj biži osigurala 
večina. Doskora bude obče uvjerenje, da se 
tréba vugnuti vsakoj političkoj komplikaciji, 
koja bi mogla teknuti kabinet i liberalnu 
stranko, — a to daje céloj situaciji odlačnu 
i prava signatura. Ovi se buda nazori i 
zrcalili va vidljivih odredbah najmerodavnijih 
iaktorah tak, da o tom neče moči nigdo 
sumnjati. Vnogo spominjani dvorski dos
tojanstveniki nebudu došli k drugoj razpravi 
o civilnoj žen tbi vu velikaška h<žu.

Cesar Vilim na putu.

Cesar Vilim zapatiti se hoče 22. ja- 
niuša iz Kiela na brodu „Hoheozollern* vu 
inozemstvu. Najprvl e kani pohoditi holan- 
dezki dvor vu Haagu, zatim Amsterdam. 
Odovud polazi car vu Englezku i Škotsku, 
a morti i preko vu Norvežku. S cesarom 
puktnje i pomarska glasba (banda) od 50 
muiikažov, pojačana pjevačkim aborom, koji 
bude pod ravnanjem direktora i kapelnika 
izvadjal holandezke narodue pésme.

Francezka ministarstva.

Od kad je francezka narodna sknpštinA 
po krvavom tabora francezko — prajzkog 
postavila 17. februara 1871. na čelo ekse- 
kutivne vlasti Tbiersa pak do denes izménila 
je Francezka 31 ministerstvo, ito : dva za 
Thiersar 8 za Mac Mahona, 12 za Grézga 
i 9 za Carnota.

Vsa ova miuisterstva stajala sn do de 
nes va slutbi 23 Ijeta i 3 mesece, po čemu 
na jedno ministersvo dohadja poprečno 9 
mčsecih službavonja, ali ih je bilo 16, kojim 
je sinžbavanje bilo krajše.

Najdugše je bilo vu službi prvo Thiers 
— Dnfaurovo ministerstvo od 19. februara 
1871. do 18. majuša 1873., anda puna 2 
ljeta i 3 méseca, a za njimi drugi Ferrev 
kabinet od 21. februara 1883. do 6. aprila
1885., anda 2 Ijeti, 1 mesec i 15 danab. 
Još sn preko 1 Jjeto bili vu službi: öetrti 
Freycinetov kabinet od 17. marciuia 1890. 
do 27. februara 1892 , Rochebouetov kabi
net od 23. novembra 1877. do 4. februara 
1879 , Jules Simonov kabiaet o i 12. marci- 
uša 1876 do 18. 1877., Ferryev prvi
kabinet od 23. septembra 1880. do 14. 

i novembra 1881., Firardov drugi kabinet od 
22. febraara 1889. do 17. marciušz 1800., 
i Ruffetov kabinet od 10. marciuda 1875. 
do 9. marciiáa 1876.

Najkrajše su vréme bili vu službi * 
Drugi Dufaurevov kabinet od 18. majnša 
do 25. majuša 1873, i Failiéresov kabinet 
od 29. jauuara 21. februara 1883. Izpod dva 
méseca vladal je prvi kabinet: R botov od 
6. decembra 1892. do 12. januara 1893., a 
i izpod tri meseca veliko ministerstvo Gam- 
bettino od 14. 1881. do 30. januara 1882. 
i drugi kabinet Rtbotov od 12. januara do 
4. aprila 1893.

Za Tbiersova predsjedničtva sedilo je 
vu ministerstvu vsega skup 36 za Mac Ma
hona 78, za Grévya 143, a za Carnota 98 
ministrov, — ili skupa 355 ministrov ler 
prema tomu poprečno na jednog dohadjaju 
23 dana službe.

Oči vsih političarah vu ovom času sa 
vuprte va Pariz, gde je pred dva tjedna 
nenadjano buknula miuisterska kriza, kojoj 
se ni izdaleka nemre prorokovati konec i 
rušenje. Zanimivo je stoga oavrnusi se na 
francezka ministarstva tretje republike.

U lovu bez lovne karte.

Kak se sad strogo na to pazi, da svaki, 
koj hoče v lov hoditi, mora si prilično skupu 
lovna kartu kopiti, a bez nje nek se nitko 
nepodstnpi u lov pojti, jer bude li zatezen 
n lova bez karte, bit če plačanja kaštige, 
da bu sve koža pacala, to je svakomu poz 
nato, tko neiioa lovna karta ili si jonemože 
kopiti, taj makar je i pozvani kam v lov, 
tak neide, jer bi ga mogel žandar sastati. 
kad bi najmirnije s puškom na plečih po polju 
bodil, te zapitati za lovna karta, koju svaki 
lovac ima pri sebi a žepa uositi na zahtie? 
odmah pokazati; a ako ju onda nebi imal, 
kaj onda? — Zato bez lovne karte v zape
ček sedet a ne vlov!

Nije torna dugo, da je gospon H. iz 
Szerdahelyi pak gospona M iz Lendave a 
lov pozval. „Ali ja neimam lovne karte!0 
— veli gospon M. — „Nikaj zato,* odgovori 
mo gospon H. — „Ti samo dojdi, a za 
puska i lovna karta je mene brigi.u

I zbilja! — Gospon M. dojde u Szerda- 
hely, a gospon H. mo dade pu*ku te ga 
uviéri, da se za lovnu karta ništ nebrine, 
nego ako bi kakov žandar, financ ili dragi

Miaistri-predsedniki bili sa od ljeta 
1871. do denes ovim redom : Thiers, Dufaure 
I ,  Broglie I., Broglie II., Cissey, Buffet, 
Duffáre II., Simon, Broglie I I I , R)chebouet, 
Waddiagton, Freycinet 1., Ferry I., Gambetta, 
Freyciuet I I . ,  Duclerc, Falliéres, Ferry II.,

tko takov, na koga to spada, k njim dodel, 
onda se gospon M. nek tak zadržava i miren 
bode, kak da bi lovnu karte o žepa imal, 
a kad se ov ili od od njega udalji, onda nek 
samo mirno a Szerdahely natrag otide.

Rečeno, včinieno! — Ovi dva otidu a 
lov i komaj da sa na jedno dva zajce pok- 
nuli, eto ti fiuanca, koj ide izraven proti 
njim. — Gospon II., koj je svoja lovna 
karta u žepu imal, kak je spazil fiuanca, 
pričme biežati, kaje igda mogel, financ se 
spusti za njim i za čas ih je med grmljem 
neatalo. Za niekoje vrieme dostigne financ 
gospona H. i posve sigurao, da je vlovil 
krivca, zapita ga za vozna karta. Gospon H. 
posegne a lep i finánca pokaže karta.

Financ ga zapita : „Pak zakaj sa Metali, 
kad imaju lovna karta ?*

„Em je nišam zaradi lovne karte bežal* 
— odgovori gospon Q. — nego sem si 
boljše miesto za lov iskal*,

iza toga vriemena, naravski, gospon 
M , koj nije imal lovna karta, mirno domov 
odišel.

Doma je bilo smieba dosta, a financ 
je zamišljeno niekoje vrieme samo z glavam 
kimal. Em. Kollay

i

Brisson, Freycinet III., Goblet, Ronvier, 
Tirard l .f Floquet, Tirard II., Freycinet 
IV., Lonbet, Ribot I., Ribot II>, Dopny i
Perier.

Vanjskih ministrah bilo ja va ovom 
razdoblja 33, za unntarnje poslove 39, za 
tabor 35, za pomorstvo 36, a uajduže su 
slažjii kakti ministri: Freycinet kakti minil« 
ter-prezei, minister vanjskib poslov i minister 
tabora; Cocberi minister poštah i telegrafah; 
vojvoda Decaze kakti minister vanjskib 
poslov i Ferry kakti minijter-prezefi, nastave 
i bogoštovlja i vanjskih poslov.

Strahoviti potres.

Javljajo iz Venezuele, va Ameriki, od 
18. majuša, da je va orsaga Maraktibo 
Sest velikih varašov od potresa zevsema 
zrušeno, ter je polovica stanovničtva (ljudstva) 
vu tih varaših postradalo. Vu Meridi usmr
čeno je vu kasarnah 150 Soldatov. Varaša 
Laganillas nestalo je zevsema, a na mesta, 
gde je stajal, vezda se prestrlo veliko jezero 
(kak malo morje); četiri drogi váróéi pod- 
pauo su zrušen'. — Dne 19. majata bil je 
po teoriji dra, Rudolfa Falba kritičen dan 
prvoga reda, na katastrofa, koja se zemlji 
grozi i usled koje kritični dao dobiva to 
obilježje, more po toj teoriji nekoliko danab 
prvlje ili potli nastupiti.

Izgorel damšif.

Talijanski damaif »Pietro Morano*, 
koji je vozil sa Sicilje va Grčka sumpor, 
vožgal se je 40 miljah od otoka Zantea. — 
Momčad broda oslobodjena od jednoga eng- 
lezkoga damšifa, koji je za „Moranom* više 
vur plovil, — va času, kad je „Morano* 
pofonul. Damšif i roba bila je aseknrirana 
za 700.000 lirah.

Električni čovčk.

Po val cah Nju-Jorka Seče se od nekoga 
vremena najooveši produkt amerikaoske eks* 
centričnosti — električni (övék 1 Konstuiral 
ga je nekakov Harick. To je figara od dva 
metra višine, koja ge kreče bitrinom od 18 
kilometrab za jedou varu- Figura je od 
je od željeza opravljena frakom i bčlom 
kravatom. Cipele su od teljeza, ali podplati 
od debele kože. Figura kreče rake i noge 
pomoójum munjine vrlo pravilno i konca po 

j vulicah vrlo elastično. Figara popévá eoglezke 
pésme i talijanske operne arije. Izumitelj 
kani ja upotrebiti za podvorba vu velikih 
vrtih i oštarijah-

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

Sljepoda vu konja.

8ljepoča vu konja pojavljuje se tak 
gasfokrat, da se torna tréba izkati razloga, 
a to tim vüe, kaj se ona ne opaža pri 
drugih domačih živinah, zvon preredkih 
sločajevab. Najviše se svaljaje krivnja 
na vlažne i temne staje, ako prem ima 
konjah, koji cslöpija va šahih i svetlih 
stajah. Slépi konj nije vréden vnogo, makar 
pod težkim terhom poleg drugoga konja 
zrvšava donekaj svoja daftnost. Jod je gor e 
sa konjčetom, koje se zaprete pod lehki, 
terh, gdé mora bežati. Vu takvom slučaja 
more biti kočijaš osobito prikladen, ter nesme 
vuzde izpuščati iz rak.

Govoreč o razlogih, s kojih konji oslč- 
piju, spomenali bodemo vu prvom reda 
fsjenilo*> tojest ona koža, koja se sUvlja



kooju bi strine očib, di se toboie neplide. 
Vukoma je jasno, da je tojeden od najvai* 
ojih zrokov, s kojih slabi konja vid. Va 
novele vröme délaju ta „sjenila* tak, da su 
po dalje od očijuh, ter neškode toliko, ali 
nisu niso ni do kakve hasne. Stara sn bila 
jo$ gorša, ar né samo, da konji nemogn da 
vide, več im ona koža zevsem préöi vid, ter 
kad konji bežijo, vudira im vsaki vu oči.

Ta koša rabi se, da se konji nepl&Se, 
na kad bi se oni od mladosti privčili, da im 
se nemeče na oči, nebi se plačili. Ako konj, 
kak smo spomenuli, komaj mora, da gleda 
pred se kroz sjenilo, onda, gda zaokrene 
glavom, vidi samo delomičao koja stvar, pak 
se preplaši, ar je neprepoznaje, dočim kad 
mn oči slobodne, prepoznaje stvari ter ih se 
neoboji, ar na njih »e privči od mladosti. 
Nejma snmnje, da se konju oči bolje čavajn, 
ako su slobodne, nego ako mu se stave slabo 
udeieua sjenila.

Kad bi se, na példa, volu, koji je célo 
Ijeto zapreien pod jarmom, stavil sa strani 
očih komad stare zavinute kože, onda bi on 
prež sumnje za kője ljeto oslčpal, roskar da 
se denes malo čuje, da ima slépih volov. 
Zakaj se onim konjem, koji se zaprežu pod 
terh, stavijaju sjenila, dočim né onim, na 
kojih se jaše? Več ta okolnost nuka na 
razmišljanje. Vu vnogih slnčajevih ta sn 
sjenila prave moke za siromafika živinu, ar 
nije li muka, kad mu ona koža vsaki čas 
vudira po oőih. Vnoga stvar zahitava se 
deneinji dan, koja se prvlje rabila, pak za
kaj se nebi i to zahitilo?

Vu prvom reda trebalo bi zaprezati 
mlade konje, nestavljajnč im sjenila na oči. 
A kaj nije smčsno, da se ona stavljajn i 
samim slčpim konjem. Ali pri ovih imaju 
barem nekako? cilj, a taj je, da im sjenila 
zakrivajo slépe oči, ter se nevidi, da je 
konj slépi. Na pravomu poznavalca koDja 
neče ni to smetati, jer on zna, da Ukovo 
nesrečno konje izprožava napré glava. Ovo 
smo slutili zato, da nekoji gospodaii počmu 
malo po malo odstranjivati sa kon)« ovo 
stvar, koja im tolika maka zavdaje, a nije 
od hasne, nego je od velike škode.

Prodavači konja.

Prodavači 'konja, služe se vsake fee  
varkami (vkanjilami), kud hočejo, da prodadu 
konje, koji se ritajn ili grizejo. Vu jednom 
gospodarskom lista (aovinab) čitamo ove 
dva slučaje (dogodjaje). Prvlje nego takov 
konj dojde na senjem, vlije se vn njega 
žganica, da sevsema omami, ter tak zaboravi 
na svoje zle navade. Kad se one opet po* 
kažu, nastana pravda, pravdanje. Svedoki 
velijo, da oni Disn vidli nikakov znamenja 
falinge na konja itd., pak i sami vještaki 
moréja sa vkaniti ovakvom varkom-

Drugi slučaj je, da se konja dene vu 
vs&ka vohu zrno graba i graftca. Kad konj 
počme beiati, skače vu vabi on graSec, k oj 
konj« tak iznenadi, dok on saboravlja na svoje 
zle navade, i kupec je nasoleo.

Ovi alučaji dohadjaju pri prodaji tak 
guatokrat, da koprc nesme na njih za« 
boravljati.

Medjiraurske pesme.

Zdravice.

I.

fiajdi popevajmo,
Bratci 1 to mi znajmd,
Da smo dobre voljtt 
Piti znamo bolje.

K*J burno začeli,
Vince burno vzeli,
Ar je vince sladko,
V grlo teče gladko.

Vino je priraslo,
Teče kakti maslo,
8rce bu mazalo,
I vugodnost dalo.

Srce bu gorelo,
Lice bu cvetelo.
Kak vu polju ruža,
Kad joj nije suša.

Kapice nalijmo,
C stu van popijmo,
Koj nebi Stel piti,
Mora z med nas diti.

Tam na drugom sveta, 
Nebu vince v kletu,
Tam bu tuina duša,
Ar bu za nju suša.

S bogom svim tubernam, 
Rekvijem eteru&m,
Budu spopevali,
Kad burno vre v raki.

Letos ie prav takvo leto,
Vinca malo je na svetu,
Danas je prav srečen dan,
Viuce pijem, nam pijan.

Grdo grdo bi prav b il^
Ako bi se nam zgodilo,
Da bi se koj tak na pil,
Da bi mu put prevuzek bil.

V goricoj se trsje suzi,
Piedi nego viuce rodi,
Tak naj se zdelom poti,
Koji vince pit želi.

Anda pametno ga pijmo,
Da si pamet uezgubimo,
Jod gorje bi to bilo,
Ako nej znali dimo.

Gdo se vince z redom vliva,
On veselje v srce vliva,
Ako srce dobro nije,
Vince piti nesmije.

Sada kupice nalijmo,
Na zdravje tvoje (N. N.) pijmo, 
Zbog tebe smo se zDli,^
Da nam bude čas krajši.

Anda kapice zdignimo,
Za njegvo zdravje popijmo,
Nek čašice idu zvek,
Da nam pojde vino v tek*

Skoroponoval :
Láczkovics Tamás.

$ e k a j za kra tek  cas.
Oteč: »Kaj tuliS toliko?*
Sinek : »Marna me je istukla i rekla, 

da nišam za nikaj*.
O teč: »Rekla je istinn.*
Sinek: „1 rekla je da budem takov 

nevaljanec kak i otecu.

Sodec: „No, kad vam je obtuženk dal 
plosko, kaj je onda bilo ?u

T n ž ite lj: »Onda mi je dal tretju®.

Sudec: »Vi ste sigurno hoteli reči 
drugo®

Tužitelj: ,N é, gospodin sudec — druga 
sam ja dal njemu.*

Praktičen doktor.
Gospa: »No goepon doktor, kak je 

mojemu mužu’?*
D oktor: »Tak, tak, najprviSe je mir, 

Prepisal sam par prahov od opijumo.0
Gospa: „A kad mu budena dala praha ?•
Doktor: »Njemu? Ja  sam prahe za 

njih prepisal, ar on tréba mira.®

Iz sela.
A : „čuje$, novi navučitelj mi se prav 

nedopada, oduše je nekak gizdav.*
B : »Ja toga nisem opazil.®
A : „No pogledaj samo, kak klobasica 

jede s vilicom.®

Vrnirenje.
Gospa: „Ah, gospon doktor, da ste vu 

jutro pri nas b ili! Morala sem kihnuti barem 
petdeset put 1 Kaj bi vi na to rekli?*

Doktor: »Petdeset put bi rekel: na 
zdravje*.

a - --------------------------------------------------------------------------
“  Köszvény és csúzban szenvedőknek ezennel a 

legtágabb körökben

H o r g o n y -P a in -E ip e l le r
elnevezés alatt dicsérőleg ismeretessé vált T ind . 
C a p tic i  co tn p . ^jánlólag legyen emlékezetbe hozva. 
Ezen népszerű háziszer 25 óta, mint legmegbízhatóbb 
fájdalomcsillapító bedörzsölés ismeretes és mindnyájak 
által, a kik használták igen kedvehetik, úgy hogy 
további különös ajánlásra nem szorul. Üvegje 40 kr„ 
70 kr. vagy 1 f. 20 krnyi áron a legtöbb gyógyszer- 
tárban kapható. A zonban a „Horgony" védjegyre ügye
lendő, mórt csak a vörös horgony nyal ellátott üvegek 
valódiak. Ha a valódi Pain-Expoíler helyben nem 
volna kapható, akkor forduljunk a gyártók gyógy
szertárához: Richter gyógyszertára „az arany 

-  oroszlánhoz*1 Prágában vagy Török József 
" P  gyógyszerészhez Budapesten. --



266. szám v. 1894.
Árverési hirdetmény,

Alolirt bírósági végrehajtó az 1881 
évi LX . t.-cz. 102. § a értelmében ezeunel 
közhírré teszi, hogy a perlaki kir. járásbíróság 
1892; évi 4804|p92. száma végzése követ
keztében dr. Rothschild Sama n.'kanizsai 
ügyvéd által képviselt Siffer Vilmos fia
n.-kanizsai czég javára Beck szül. dpitzer 
Lina alsó-doraborui lakos ellen 53 írt 28 kr. 
s jár. erejéig foganatosított kielégítési végre 
hajtás utján lefoglalt s 636 frt 50 kira 
becsült tekeasztal felszereléssel, különféle 
szobabútor, szikvizgép készülékekkel és 120 
drb. czinkupakos szikviiüvegből álló ingóságok 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a perlaki kir. jbirós&g 
2170/1894. sz. végzése folytán 53 frt 28 kr 
tőkekövetelés, ennek 1892. évi szeptember 
hó 19* napjától járó 6*/o kamatai és pedig 
összesen 41 írt 95 krban biróilag már 
megállapított költségek erejéig Alsó-Djmbo- 
run alperes lakásán leendő eszközlésére
1894. évi junius hó 11. napjá

nak délelőtt 9 órája
batáridőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénz 
fizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek becsáron 
alul is elfognak adatni.

Kelt Perlakon, 1894. évi május hó 20-án.

Stern Frigyes.
631 kir. jbirósági végrehajtó.

KOTZÓ P Á L
GÉPÉSZMÉRNÖK

Ajánl 2'/,, 3. 3% ás 4 lóerejü

SZÖGES C S É P L Ő  K É S Z Ü L E T E K  ET
továbbá 4, 5, 6, 8, 10 és 12 lőerejü

siiies g ő z c s é p l ő k é s z l e t e k e t ,
hosszú szalmarázókbal, alsó szeletével és rendkí
vül nagy felületű rostákkal, árpahéjazóval és 

választóhengerrel.

Fa- és szénfótésü ét eredeti szalnafűtő
G Ó Z M O Z G O S Y O K A T

Továbbá R . G A R R E T  &  S O N S  
felülmúlhatatlan 40 °|0 tüzelőanyag meg
takarító.

Compound gözm
legjobbnak elismert b r a n d tfo r d i ö n m ű k ö d ő  
a m e r ik a i  k é v e k ö t ő  a r a t ó g é p e k e t .  Ere
deti amerikai szénagyüjlőit 1 vagy 2 ló befogá
sára alkalmazható kombinált rúddal. S o r v e t ő  
é s  s z ó r v a v e tŐ  g é p e k e t  és mindennemű 

egyéb kisebb gazdasági gépeket.

Jutányos á ra k ! —  Kedvelő feltételek 1
627 3 -6

Hirdetmény.
„Bottornya és vidékének önsegélyző szövetkezete* résiéről ezennel közhírré tétetik,

hogy a

befizetések f. évi május hé 27-én
veszik kezdetét.

Továbbá, hogy az alapszabályok 5. §-a értelmében a tagok felvétele az I. csoportba

f. évi junius hé végéig
történhetik.

Bottornya, 1894. május 20-án.

528 2 - 2  < A z  i g a z g a t ó s i g .

1309/1894. sí. Zalavármegye kir. tanfelügyelője.

Á rle jté si h ird etm én y .
A nagyméltóságu vallás és közoktatásügyi m kir. minisztérium 1894. évi 

május hó 19-én 21 391 sz. a. kelt magas rendeletével

i oltói ilmí tlemi iskda
felépítési költségeit 9.471 frt 09 krban és a község által természetben kiszolgálta
tandó 752 frt pénzértékü 1253 napszámban állapította meg s ezen költségvetési 
összeg erejéig az árlejtést elrendelte.

Ezen munkálat foganatosításának biztosítása czéljából 1894 ik évi jun'US HÓ 
II-ik napjának délelőtti 10 órájára a zalavármegyei m kir. államépitészeti hivatal 
helyiségében Zala Egerszegen tartandó zárt ajánlati versenytárgyalás hird ttetik.

Felhivatnak a versenyezni óhajtók, hogy a fentebbi munkálat végrehajtásának 
elvállalására vonatkozó, az engedélyezett költség után számítandó és a részletes 
teltételekben előirt 5V0-nyi bánatpénzzel ellátott zárt ajánlataikat a kitűzött nap 
délelőtt 10 órájáig a nevezett hivatalhoz annyival inkább igyekezzenek beadni, 
mivel a későbben érkezettek figyelembe nem fognak vétetni.

A szóban forgó munkálatra vonatkozó műszaki művelet és lészletes feltételek 
a zalavármegye m. kir. államépitészeti hivatalnál a rendes hivatalos órákban na
ponként megtekinthetők.

Zala Egerszeg, 1894. május hó 26 án.

532 i_i Ruzsicska Kálmán
kir tanácsos, tanfslügyilő.

Értesítés.
Alulírott van szerencsém a n. é. közönség szives tudomására adni, 

miszerint Csáktornyán a Szeivert féle vendéglőben

FOGÁSZATI MŰTERMET
nyitottam

Tartózkodási idő junius hó 1-től 10-éig.
Tisztelettel

■Sarlós G é z a
Nagy Kanizsáról

Oglas
Niie podpisani imam srelu pošt, občinstvu na znanje dati, da vu 

Čakovcu vu Szeivertovoj gostioni

vraeini zubni bol, delam i popravljam zube.
Zadržaval bodem se ovde od 1-ga do 10 a juniuöa.

C
 i



Nyomatott Fischel Fülöp laptulajdonosnál Csáktornyán.


	22

