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A  zágrábi érsek pásztorlevele.
A hazafias püspökök sorába odaállott 

Zágráb érseke, Possilovics György is, hogy 
egyházi tekintetben papságának utasításait 
megadja, miként vegyen részt egyháza a 
nemzet és magyar állam ezeréves fönnállásá
nak nagy nemzeti örömünnepén ?

Január 1-én kelt György érsek levele. 
Két dolog teszi különösen érdekessé e pász
torlevelet. Első sorban az a körülmény, hogy 
horvát nyelven intézték oly papsághoz, mely
nek többsége nemcsak magyar-érzelmii, de 
születésére is jobbára magyar s igy jórészt 
csak szótár segítségével fog tudomást vehetni 
annak tartalmáról; annak a Muraköznek a 
papságához, mely politikailag az anyaország 
integráns részét képezi s igy horvát nyelven 
sehogy sem adminisztrálható, még egyházi 
tekintetben sem!

Másodsorban az a tény, hogy a zágrábi 
egyházmegyének drávántúli része n m ii ju- 
billál; mert a levél kizárólag Muraköz pap
ságához van intézve, annak horvát lesi vé
reinkre semmiféle vonatkozása nincs.

A mi a le vei alapeszméjét Illeti, eléggé 
alkalmazkodó s elég alkalmas arra, hogy a 
szószékről a horvátajku, de mindenkor ma
gva ;érzt\’mü muraközi nép figyelmét a magyar 
nemzet millennáris ünnepe felé terelje.
A papságtól függ s ezt ök nem is fogják el
mulasztani, hogy a jóakaratu utasítások ha- 
zalias szint is nyerjenek s hogy hozzájárul
jon a pásztorlevél annak az ünnepélyes han
gulatnak a felköltéséhez a Muraközben is

mely e pillanatban áthatja minden igaz ma
gyar kehiét az ezeréves évforduló fölött való 
örömében s mely érzetnek a Mura és Dráva 
között is kell megnyilatkoznia!
Egészben véve örülünk, hogy a zágrábi aula 
loyalis utasításaival alkalmat adott, hogy a 
Muraköz népe, Isten házában, a szószékről, 
papja által legalább ez egyszer legyen figyel
meztetve arra. hogy van egy magyar haza, 
melynek ő a szülöttje s melyért imádkoznia 

még a templomban ts lehetséges!
A pásztorlevél hű fordításban a követ

kezőleg hangzik:

Főtisztelendő Plébánia H ivata l!
Az lHÜ(>-ik esztendő ezeréves évfordu

lója annak a nagyfontosságu eseménynek, 
hogy a magyar nemzet a mai Magyarország 
területén letelepedett. Ez a körülmény szol
gál alkalmid e nemzetnek, hogy a magyar 
királyságnak ezer évvel ezelőtt történt meg
alapítását s napjainkig való fönmaradását ez 
évfordulóval kapcsolatosan országszerte meg
ünnepelje. Mint jó polgárok és Jézus Krisz
tus hívei, e dicső mozgalomhoz. Katholikus 
testvérek, ti is fogtok cS&ttokcttm?'

Meg fogjátok ezt tenni annál inkább és 
annál határozottabban, mert a keresztény 
vallást e királyság területén ez ország első
k..álya. Szent István fejedelem, honosította 
meg. mely vallás tanainak alapján maradt 
fönn s erősödött meg ez ország s volt képes 
hosszú nyolc/ századon keresztül azt a sok 
kemény vihari, veszedelmet s vesztett csatát 
elviselni s kiheverni, mely neki ez alatt

osztályrészül jutott egyedül azért, mert leg
kiválóbb királyai, legjobb fiai. legvitézebb 
hősei mint jó keresztények a vallás szabad
ságáért s a keresztény elvekért vérüket is 
szívesen ontották.

Más államok példájára azonban az újabb 
és legújabb időkben Magyarországon is uj 
rend lépett életbe: törvényeket hoztak a val
lás s a kereszténység alapigazságai ellené
ben! Ama alap ellen, melyen az állam föl- 
épült. s melyen egy egész végtelenségen 
keresztül erősen megállóit; ama irány ellen, 
melynek szellemében elődjeink cselekedtek 
s építettek, harczoltak és győztek. —  Ez 
azonban a magyar államra nézve nagy ve
szélyeket rejt méhében! Mert mi föltétlenül 
hiszszük s meg vagyunk győződve, hogy a 
mint az örökélet az Égben, ugv a múlandó 
lét, a haladás és boldogulás a Földön is, 
nemcsak egyes emberekre nézve, de egész 
nemzetekre s államokra is, az Isten bölcs, 
mindenható és kegyes gondviselésétől függ, 
annak az isteni akaratnak a teljesitésétől, 
melyet fia, Jézus Krisztus, által kinyilatkoz
tatott s mely a szent apostoli katholikus 
tempfom utján, hosszú sz«za<k>kon keresztül, 
csalhatatlanul érvényesült!

Ezért fogjátok ti Testvérek ez ezredik 
évben, mindenek előtt s mindenek fölött di
csőíteni az Istent és hálát fogtok neki adni 
kegyeiért, hogy e nemzetet és államot a le
folyt ezredév során föntartotta; és kérni fog
játok. hogy tartsa meg, erősítse s virágoz
hassa föl ezentúl is az ö legszentebb akarata 
szerint; az első szent király törvényeinek

dék nyillott rajta, mint akár a tordai. (Az egyik 
tanító el is vitte tanítványait a terinophilei szoros 
szemléltetésére).

beestünk a boldogság hetedik egéről. Biirgöz- 
, dön szálúk kevésbé állottak rendelkezésére. A mi 
nem a »Leveli -ben zajlott le. az világfennállás 
óta. nem volt elit-bál. A végrehajtó bizottság fel
osztást végrehajtó illésen Gyurinak jutott eszébe 
a képtelen eszme.

Kikért rendezzük, gyerekek ezt a mulat
ságot.

A czipőtlen gyermekekért.
Hát hol rendezhetnék ezt megfelelőbb he-| 

íven mint az iskolában.
Szóval ez el volt intézve. Menyországot vará

zsoltunk a községi elemi iskolában a bál alkalmára. 
Milyen gyönyörűen föstött a nemzeti szinii papir- 

; girland, a sárga organtin, a ragyogó tükrök, meg 
a esilláros petróleum-lámpa, amit a postamesterné 
adott kölcsönbe. Szerénységem odahaza egy bálren
dezö idegességével öltöttem magamra a báli egyen
ruhát, a fehér nyakkendőin nem akart sehogysem 
állani. azt gyűrtem, morzsoltam össze idegesen, 
mikor jelentékeny csoszogást hallok odakint és 
bekerül hozzám Véka András.

Nagy tisztességtudással ült le egy székre. K 
székfoglaló világosan jelezte, hogy körülményes 
mondani valói lesznek.

A mint hogy voltak is.
Hova készül Bazsay ur? — szólt hozzám j

a bíró.
— A bálba.
— Én is abba a sorba jövök.



szellemében; a nagyasszony és királyné, szt. 
Mária istenanyja védőszárnyai alatt, kit kez
dettől fogva, Szent István és Szent László 
királyok óta ez a királyság mindenkor tiszteli, 
nehéz és veszedelmes időkben segítségül 
hivott, mint jóságos asszonyát és hatalmas 
védőjét!

Mindezek alapján elrendeljük, hogy a 
Muraköz összes templomaiban a rendelet 
keltétől számított első vasár- vagy ünnep
napi istenitiszteleten:

1) . az ezredéves évforduló a hivő nép
nek a szószékről kihirdettessék és utasitlas- 
sék a követendő elvekre, melyek szerint üd
vözölhet;

2) . hogy a szent misének végén Mi
atyánk, Üdvözlégy s Hiszek egy Isten el- 
imádkoztassék;

3) , a lelkészek meg az egész éven ke
resztül minden misébe, a mikor a rovatok 
megengedik, szombatonként: de b. Maria \ ir- 
gine (ex missa voliva), vasárnaponként: de
S. Stephano Hege (ex missa ejusdem) be le
it leszszék.

Zágráb, 189ö. január 1-én.

György sk
érsek.

Erkölcseink, hitéletünk.

Hogyan? . . . kérdezi a meglepett olvasó). 
Társadalmi lapok akarnak propagandát csi
nálni a vallásosságnak, a templomlátogatás
nak. azok. melyek eddig a színház látogatá
sával törődtek. Micsoda ósdi szellemi áram
latnak kifolyása ez? Hát csakugyan sötét 
árnyak készülnek emelkedni a szabad gon
dolkozás verőfényes egére?

Valljuk meg. hogy immárjúl sok is azok
nak a száma, a kik magas műveltségüknek 
jól vsö érzetében ilyen és hasonló kérdéseke! 
vetnek föl bizalmas körben. Mintha a mai 
modern műveltség színvonalával megférne a 
szabad gondolkozásnak az a megtévedése. 
Akárhány emberünk van. a ki büszke a mű
veltségére és szellemességére, temperamentu
mára és világtapasztalataira, büszke a jóté
konyságban dolgozó szép asszonyaira, büszke 
a lokalpatriotismus minden vívmányára, de 
a mikor vallásossága kerül szóba, akkor 
rendszerint kétféle a felelete.

Nagyobb társaságban a tolerencia hive. 
mindenkit enged a saját hite szerint iidvö-

tanácsbtTmck is volna olyan fejt*, mint egy ká
posztás kő, nagy is. kemény is. Kébe a sötétségbe 
világosságot gyújtani a humányizmussal aligha le
het, No, de megkísértem.

Úgy. úgy biró ur. Hiszen bíró urnák sem
mi se nehéz, adtam sarkantyút a hajlandóság inak.

Más hiten vagyok, mert tudom, hogy egyszer 
a gyomor ellen föliázadtak a karok és a lábak.

Kégen volt az! Ilyen gyomorral szemben 
a lábaszáiukba száll a kurázsijuk a lábaknak.

Megkísértem Bazsay ur. Talán mégis meg
tarthatják azt a tükrös bált.

Ez a kis felhő tehát elhúzódott a mulatság 
egéről. Még a menyország előtt akarták az ajtót 
becsukni. He most már frissen öltözködtem éz si
ettem az üzböki helyi-érdekű menyország felé. 
Ttindéri fényt képzeltem és nem láttam semmit. 
Szuroksötét volt a bálteremben. És mikor beini- 
tani akartam, nem tudtam. Az alvégi disznótor 
tehát beü tött a bügözdi élt-bálnak.

És az egy tuczat rendező a pokol kínjainak 
dup!a por cióját ^élvezte*, mikor a bügözdi roz
maringod kivágott báli-czipőkben billegtek volna 
és Téglának kelletett szónokolnia: (Egy tégla, ak i 
olyan fehér volt, mint az ag; isi mész...

Nagysád! Kues-s lelt a bál. mert a dí
szes épület a bürgözdick szerint sekrestye, a ho' 
tánczol ni tilos.

r. /.

Vaunak még apró oázisok, melyeket az 
általános aszály még nem pusz ilod el: van
nak még családok, a melyeknek felnőtt tag
jai nem kénytelenek a költővel felsóhajtani: 

«Oh. bárha bennem is. mint egykor 
Épen élne a hit, vigaszul nekem*.

Azok a férfiak, kik tudományos búvár- 
lataikkal felforgatták, megváltoztatták az em
beriség világnézlelét és világfelfogását, válto
zatlanul. érintetlenül megtartották hitüket, 
megőrizték vallásukat. Egy Keppler, Newton, 
Humbold. Darvin szellemi nagyságának egyik 
legszebb vouasa éppen abban nyilvánul, hogy 
ok az emberek gyarlóságait és fogyatkozásait 
nem lévesztették össze a hitnek tisztaságával 
és magasztos lényével.

A szabad gondolkozásról pár excellence 
híres franczia nemzetnek egyik íia. a leg
korszerűbb tudománynak a nemzelgazdaság- 
tannak egyik elsőrendű növelője M ollinári 
könyvet irt a vallásról. Éhben a bölcsészet 
mélyreható) kutatásai, ellemzése alapján hir
deti. hogy abban a veszélyes válságban, me
lyen a müveit társadalmak keresztül mennek, 
a vallás a rendnek és haladásnak nélkülöz
hetetlen tényezője.

Magyar Nők! Nem tagadjuk, hogy e so
rokat elsőül Hozzátok intézük; ne az ké
pezze becsvágyatokat, hogy jótékonyságtokkal 
hálakönnyeket csaljatok ki a szegények sze
méből. hanem, hogy őszinte könny rezegjen 
az élet küzdelmeiben elfásult férjetek sze
mében. midőn gyermekét imádkozni hallja!

Színészet Csáktornyán.

Január 11-én, Nagy Pista jutalomjátékául 
Saidou világhírű szép színmüvét * A  szókimondó 
asszonyság*-ot (Madame sans géné) adták elő. A 
szinház csak léiig telt meg közönséggel, a min 
annyival inkább csodálkozunk, mert e darab a 
hírneves franczia írónak egyik legremekeld* alko
tása, mely Európa legelőkelőbb szintiázaiban -  
többek között a budapesti népszínházban is 
rendkívüli sikerrel lett előadva s példátlan nép
szerűségre tett szeri. Sardou ezen darabját mély 
költői hév, derült humor s művészi technika je l
lemzik és az előadók a darab ezen sokoldalú 
előnyeit kellőleg ér. én \ esi Lelték. A czimszerepben 
Feketém* Teréz remekelt, kinek valódi é; zéstől, 
művészi hé. tői áthatott j .lék i egyedül is elegendő 
lett volna, hogy az est siaerét teljessé tegye. E 
sikerben méltán osztozott Vihary Elemé. (Funché),

ki a tőle már megszokott derült humortól és finom 
iróniától áthatott élénkséggel érdemelte, meg a 
közönség elismerését. Fekete lléla (Napoleon) és 
Tímár (Neiperg gróf) szintén jelesen adták szere
peiket. Az előadás általában véve a jobbak közé 
tartozott s élénkebb érdeklődést is érdemelt volna.

Január 12-én «Kgy Csáktornyái ház titka* 
ez. bohózat (mely Piripócsra is épugv ráhúzható) 
volt kitűzve, mint Vihary jutalomjátéka. Hogy mi 
indíthatta e jeles erőt, hogy ezt a hangzatos czi- 
iiiu silány darabot válaszsza jutalomjátékául, nem 
értjük. Ha a műveletlenebb osztályt akarta vele 
vonzani s kasszadarabot csinálni, általa láthatta, 
hogy alaposan elszámitotta magát: mert erre az 
elemre Csáktornyán támaszkodni nem lehet. S 
hogy meg az intelligeneziát a minden jóizlést ki
záró, nagy hűhóval hirdetett üres ezimmel alapo
san visszariasztották, elárulták a máskor sem 
valami telt, most meg épen üres padsorok, mely 
körülmény nagyon is lehangolóan hat arra, ki a 
színészekkel együttéiez; ki örül sikereiknek s saj
nálkozik, ha ügyük kellő méltánylásban nem ré
szesül. Pedig ez egyszer m a g a  a d a r a b  volt 
oka a rész vétlenségnek S az anyagi szemponton 
ki vi'il erkölcsi tekintetben is sajnáljuk ezt a körül
ményt, mert Vihary találhatott tolna irodalmi 
színvonalon álló darabot is, hol jeles tehetségét] 
melyet a közönség mindenkor méltányolt, teljes 
mértékben érvényesíthette volna. Így csak jóigye- 
kezetet jegyezhetünk föl, melyet az összes színé
szek kifejtettek s a sok tapsot, melyet maga a 
kiváló komikus jobb szerepre méltó jeles játéká
ért s ez egyszer Nagy Pista kiváló ügyesen alakított 
czigány-muzsikusáért a nagyszámmal jelenvolt lel
kes fiatalságtól kapott.

Január 13-án. mint utolsó előadás bérletben, 
az « Otthon* volt közkívánatra műsoron, másod
szor. Hogy mekkora lehetett ez a « közkívánat ». 
tanúságot tett róla az üres ház. S igy sem a já
tékosok. sem a hallgatók nem melegedtek föl va
lami különösen, mihez a teremben uralkodott hi
degnek is tetemes része volt. A mi mellesleg 
megjegyezve, á l t a l á n o s  szimptoma volt az 
egész szezon alatt. Az igaz. hogy a gyöngén föl
karolt társulattal szemben lelketlenség lett volna 
e tekintetben is igényeket támasztani, de másrészt 
viszont aligha csalódunk, ha a teremben általában 
uralkodott, sokszor didergő hidegnek tudjuk be a 
buzgó színtársulattal szemben tanúsított tartózko
dási. —*■ Az u t o l s ó  e l ő a d á s  tetejébe egy 
u. n. búcsúelőadást is hirdettek s hogy nagyohh 
vonzóereje legyen. Balogh izr. főkántort kérték 
föl közreműködésre. Az érdeklődés azonban nagyon 
megcsappant, a mikor Ilire terjedt, hogy kántor- 
jának a hitközség a föllépést megtiltotta, noha 
csak a szegény színészek fölsegélyezésére s csakis a 
fölvonások között, tehát nem magában a darab
ban lépett volna fel énekeivel. így a « Kölcsönkért 
feleség* ez. franczia bohózat előadásra sem került, 
mert nem volt közönség, melynek előadhatták volna.

S ezzel a szini-évad Csáktornyára nézve e 
télen véget ért. Tanulságot eleget meríthettünk e 
rövid hónap alatt. Szomorúan tapasztaltuk a töb
bek közt. hogy a magyar színészek nem részesül
tek abban a pártolásban, a mely támogatás a 
magyar színészetet, magyar földön megilleti. Hogy 
mi volt ennek az oka, nem kutatjuk; hogy a szili- 
társulat lelkiismeretesen állotta meg helyét, láttuk. 
S csak azt konstatáljuk, hogy a szegény magyar 
színészek mint valami vert luul vonultak ki Csák
tornyáról. hogy menedéket találjanak Perlakon, a 
hova néhány előadásra őket meghívták. Kivárniuk 
nekik minden este telt házat s sok szerencsét 
Kis-Czellben!

K Ü L Ö N F É L É K .

—  Kérelem. Az uj év elején abban a 
reményben nyitunk uj előfizetést a »Mura
köz« 189fi-ik évi folyamára, hogy a uagy- 
közönség méltányolni fogja a kiadóhivatal 
azon áldozatát, melylyel lapunk külső alakját 
csinossá, tetszetősbe és olvashatóbbá tette. 
Ugyanis lapunkat uj-év óta teljesen uj be
tűkkel nyomtatjuk úgy, hogy kiállításra bár
mely nyomdáitok becsületére válnék. Azzal 
a kéréssel járulunk tehát lapunk régi bará
taihoz. vidékünk és városunk közönségéhez, 
miszerint szíveskedjenek lapunkat ismerőseik 
között ajánlani, arra előfizetni s előfizetőket 
gyűjteni, llgy a szerkesztőség, mii t a kiadó-



hivatal arra fog törekedni, hogy lapunk min-' 
deli tekintetben megérdemelje a közönség 
pártfogását. Lapunk előfizetési ára marad a 
régi: Egy évre 4 frt. —  Félévre '2 frt. 
Negyedévre í frt. Amidőn még a tar
tozások s az uj előfizetések beküldését kér- 
uök. miradunk kiváló tisztelettel:

A kiíulóhivn tál.
Halálozás. Múlt vasárnap részvéttel; 

említettük, hogy városunk bírája. Jlohiór 
József ur. súlyos betegen fekszik s hogy 
betegsége igen komoly aggodalmakra ad okol. 
Yárosbiránk állapota a múlt héten egyre 
rosszabbodott, s alig volt kilátás a betegség 
kedvezők lefolyására. Orvosai konzíliumot 
tartottak fölötte, hétfőn már a halotti szent
ségeket is lölvette s azóta többet volt magán
kívül, mint eszméleténél. Súlyosbította baját 
a vérömleny, mely agyában képződött s az 
általános gyöngeség. mely annyira erőt vett 
rajta, hogy csütörtök óta folyton eszméletle
nül feküdt, inig tegnap délben. I 1* órakor) 
a könyörülő halál. b2 éves korában szenve
déseitől meg nemváltotta. Még alig múlott 
el fél éve. hogya város polgárságának bzal- 
niái>ól bírói széket elfoglalta, fiatalos lelkese
déssel látott hozzá uj hivatalához, tele remé
nyekkel, telve idealizmussal. S mielőtt még 
alkothatott volna valamit, máris lekaszálta 
a kérlelhetetlen halál! De azért kivitva pol
gártársainak elismerését s kiérdemelte azt az 
általános részvétet, mely utolsó útjára elkí
séri! Temetése holnap délután lesz. Nyugod
jék békével!

Kinevevés. Az igazságügyi m. kir. 
miniszter Voszágh Györgyöt az alsó-lendvai 
kir. járásbírósághoz inokká nevezte ki.

Hymen. Pataki Viktor tanító a na
pokban tartotta eljegyzését Farkas Szidi nie- 
nedékházi vezetőnővel Rotorban.

Anyakönyvi statisztika .A polgári 
anyakönyvvezetés első negyed-évében Rotor
ban 47 születési. 48 halálozási s f> házasság- 
kötési eset jegyeztetett be: az összekelt ő pár 
a templomba is elment és igénybe vette ki
vétel nélkül az egyházi áldást.

Körvadászatot rendeztek múlt vasár
nap megint, most a beliczai halárban. Murai 
Róbert vadászterületén. Kz alkalommal 12 
vadász 99 drb. nyíllal ejtett zsákmányul. A 
vadászat befejezésével kedélyes vacsora volt 
a Murai-kastélyban, a honnan csak késő este 
oszoltak szét a társaság tagjai.

A helybeli vasasztal látogatott gyű
lést tartott f. hó 14-én Bernyák Károly elöl- 
iilése mellett, mely alkalommal Molnár Kleket 
választották meg a társaság alelnökének. 
Kihatározták ezúttal, hogy a törzsasztalnál. 
Pecsornik lgnácz vendéglőjében, a jövő bét 
csütörtökjén társas-vacsorát rendeznek, me
lyen a rendes tagokon kivid a tagok által 
bevezetett egyéb vendégek is részt vehetnek, 
K kedélyes mulatság rendezésével az elnö
köt bízták meg, czigányvajdának Fárnek 
László drt választották meg ez alkalomra.

A Mura folyó mint Rotorról írják 
teljesen befagyott, miért is az átkelés rajta 

lehetetlenné vált. Az elöljáróság azonban in- 
tézkedetl. hogy a közlekedés a murántuliak- 
kal való érintkezés megakasztva ne 'egyen, 
miért az átkelést mesterségesen előá.ütött 
jéghiddal pótolják így a közlekedés Rotoron 
keresztül Kanizsa felé. isinél helyre van 
állítva.

r eghivo. A Muraközi Tiszti (kis. 
Szövetkezet f. hó 2d-án. vasárnap, d. u. 2 
órakor az elemi iskola helyiségében rendes 
évi közgyűlését tartja, melyre a tagok ez 
utón is tisztelettel megliivatnak. Csáktornya, 
189b. január 18-án. Tárgysorozat: Az elnök

és föliigyelöbizottság jelentése; a fölmentvény 
megadása; az igazgatósági, esetleg fölügyelő-j 
bizottsági tag választása: indítványok. Al
szegit Alajos, elnök.

Ballon-kaptif. Városunk egyik derék, 
előre törekvő fia, Stefán Kálmán mérnök, 
hosszabb kísérletezés után egy eredeti szer
kezetű léghajói konstruált, melynek előnye 
az eddig feltalált efféle felszálló hajókkal 
szemben az. hogy nem légszeszszel. de saját 
találmányi! melegített levegővel töltetik meg; 
hogy tűzveszélye nagyon kismérvű s hogy 
hordcreje tetemesen nagyobb, mint a mek
korával az eddig bemutatott ily ballonok 
rendelkeznek. Találmányát a legilletékesebb 
helyeken, úgy Budapesten mint Pécsben a 
legteljesebb elismeréssel fogadták; az ezred
éves országos kiállítási bizottság meg meg
engedte neki. hogy a felszerelt léggömbbel a 
kiállítás területén, a kiállítás tartama alatt, 
léghajózási mutatványokat eszközölhessen. A 
ballon 200 —400 m. magasságra fogja föl- 
szállilani a kiváncsiakat, kik bizonyára ritka 
élvezetben fognak részesülni ama nagyszerű 
perspektiva által, melyet a nagy magasság
ból a mélyen alant elterülő világváros s 
tündéralkotás a közönségnek nyújtani fog. 
A kivitel merészségét még inkább méltatjuk, 
ha tudjuk, hogy a párisi világkiállítás csoda
alkotása. az Kiffel-torony. csak 800 méter 
magasságra segítette föl a látogatókat, e lég
hajóval meg 400 m. magasságot is fogunk 
elérhetni, a nélkül, hogy a m á s z á s  le
hangolt) fáradalmai a magasságban nyújtott 
gyönyört csak parányi mértékben is csökken
tenék. A léghajó, melynek hajójában a dispo- 
zicziók szerint 18 személy fog a legnagyobb 
kényelemmel egyszerre helyet foglalhatni, bi
zonyára egyik legérdekesebb vállalata lesz 
az országos kiállításnak s az érdeklődést a 
fiatal mérnök találmányának sikere iránt 

Tosunk közönségének körében önként ért- 
netöleg a legnagyobb mértékben felkölti.

Tánczmulatság. A perlaki önk. tűz
oltó egylet február hó 2-án. az ottani «Tár
saskör > helyiségében tombolával egybekötött 
t ánczin u 1 atságot rendez.

A helybeli tűzoltóság vagyona. A be
küldött leltárból kiletszöleg a helybeli tűz
oltóság szertárában 8 db. nyomó és szivó- 
fecskendö, egy hidrofor. 9 db. létra, egy 
fecskéiídő-előkocsi. 884 méter hosszú kender- 
tömlő. I db. tömlőszekér. I db. létraszállitó- 
szekér. 24 darab vert kut-vascső van elhe
lyezve: őriztetnek ott továbbá személyi és tűz
oltó-szerelvények s hangszerek is. melyek a 
bútorokkal s 1 db. egyleti zászlóval egye-! 
lemben 478f> frt 41 kr. értéket képviselnek 
a vagyonkimutatás szerint. Ily gazdag löl- 
szerelés mellett bizony elég szegényes az a 
helyiség, hol e szerek őriztetnek s kívánatos 
volna, ha a tűzoltóságnak kifejezésre jutta
tott (diájához képest megfelelő szertárról a 
város gondoskodnék.

Gyermek-járvány a Felvidéken. Felső- 
Muraközben. különösen Stridó környékén, a 
mint minket értesítenek —  alig kezdi felej
teni a nép a múlt évben grasszált himlő- 
járványt, már is felüli fejét a gyermeksereg 
másik rettegett réme, a difteritisz. Kddig 
szórványosan szedi ugyan áldozatait, kivált 
a 2 (> évesek seregéből, de azért, tekintve
a nép indullencziáját s a természeti viszo
nyokon is alapúéi gyönge hatósági ellenőr
zési. komoly aggodalmakra ad okot a járvány.

A helybeli Társaskör f. hó 12-én 
irtotta meg Ziegler Kálmán kir. közjegyzői 

elnöklete alatt rendes évi közgyűlését. Meg-i 
nyitójában hosszabb beszédben számolt be 
:,/ elnök a Társaskör tavalyi működéséről. J

d a lt azokra a nehézségekre, melyekkel a  
Társaskör a tavalyi év folyamán, a zilált 
bérleti viszonyok következtében, folyton talál
kozott. Bemélli azonban, hogy a nagyven- 
déglőnek eladása folytán a helyzet javulni 
fog, a mennyiben máris bírja az uj tulajdo
nosnak ígéretét, ki teljes készséggel helyezte 
kilátásba egy kellemes otthonnak berende
zését a társaskör kényesebb igényeinek is 
megfelelöleg. Kéri tehát a tagokat, szorítsák 
különben jogos igényeiket szőkébb határok 
közé mindaddig, inig az elnökség ebbe a 
helyzetbe nem juthat, s akkor nemcsak szel
lemi érintkezési helye lesz a Társaskör a 
város intelligens elemeinek, de tekintettel fog 
lehetni a kaszinói tagok családjaira is, kik 
megfogják találhatni akkor a kör helyiségein 
belől azt a szórakozást, melyet a Társaskör 
intézményétől joggal elvárhatnak. —  Az él
jenzéssel fogadott megnyitó után Pólyák Má
tyás pénztáros tette meg szokásos jelentését, 
melyből kitetszik, hogy a Társaskör anyagi 
viszonyai rendezett *k. A közgyűlés az átvizs
gált számadásokra nézve a fölmentvényt a 
pénztárosnak megadja. — A Társaskör hír
lapjainak s folyóiratainak árlejtés utján al
bérletbe való adása után a gyűlés véget ért. 
A kasinónak ez idő szerint 82 rendes, s öt 
külső tagja van.

Paraszt-észjárás. Stridóról írják, hogy 
Bunicsek Péter nevű éjjeli-őr már néhány 
hete súlyos belső bajban szenvedett Hogy 
fájdalmán könnyítsen, egyik őrizetlen pilla
natban hosszabb vágásokat ejtett borotvájá
val basán. A mikor környezete és a hatóság 
közegei kérdőre* vonták e miatt, azzal indo
kolta cselekedetét, hogy roppantul fullasztotta 
és feszítette belsejében a levegő, ennek akart 
a vágásokkal utat nyitni. Utat nyitott azon
ban ezzel lelkének is. mert az orvos mű
tété és gondos kezelése daczára, kínos fáj
dalmak között halt meg a napokban a nagy 
vérvesztés követkdztében.

A helybeli jotéknyczélu nöegylet Hennák 
Károlyné elnökiéit* alatt f. hó ő-én tartotta meg 
évi rendes közgyűlését. A titkári jelentésből kitűnt, 
hogy az egyletnek tavaly 79 tagja volt. Fzek közül 
kettő jobbiétre szenderült. Az elhunytak iránt való 
részvétét a gyűlés jegyzőkönyvileg örökítette meg. 
Az egyletnek jelenleg Hí tagja van. Rendes havi 
segélyben részesült 21 szegény. A karácsonyj ün
nepek alkalmával Frász Taniásné és Tóth l.ajosné 
egyleti tagok könyöradományokat gyűjtöttek. He
gyült összesen loti frt, melyhez az egylet saját 
pénztárából I í írttal járult. A fent említett össze
gen 24 tanuló számára csizmát, IS  szegénynek 
tüzelőiét vettek. A fát Fiseherné l>. Betti, Probszt 
Ferenezné és Tóth l.ajosné egyleti tagok szerezték 
be. Fgy a gyűjtéssel mint a fa beszerzésével fog
lalkozó úrnőknek szives fáradságukért a közgyűlés 
jegyzőkönyvileg köszönetét fejezte ki. A pénz
táros jelentéséin")! kiderült, hogy az egylet bevéte/e 
57ti frt (»9 kr. volt, kiadása pedig 570 frt s igy 
maradt (> I t t>9 kr. fölöslege. Az egylet jelenlegi 
vagyona 28.80 fit 57 kr., mely az elmúlt évben 
a kamatok hozzácsatolásával ItiO frt 99 krral 
szaporodott. A múlt év november hó 19-én tartott 
választmányi ülés alkalmával az egylet pénztárá
nak megvizsgálására kiküldött bizottság tagjai 
Bencsák Stana, Hermák Káiolyné, Fischer Knd- 
réné. Kollarits Mihályné a pénztárt január hó 
2-áu megvizsgálták, azt rendben es helyesen ke
zelőiek találták s ennek kapcsán Frász Taniásné 
pénztárosnak a felmentvén}* megadása mellett szi
ves fáradságáért és az ügy iránti meleg érdeklő
déséért jegyzőkönyvileg hálás köszönet fejeztetett 
ki. A közgyűlés határozatából jövőben 20 szegény 
fog segélyben részesülni. A jegyzőkönyv hitelesíté
sére Kollarits Mihályné és Tóth l.ajosné egyleti 
tagok kérettek fel.

Felelős szerkesztő: Segéd-szerkesztő:
H A R G IT A I  J Ó Z S E F . Z R ÍN Y I  K Á R O L Y .

Kiadó és laptulajdonos :

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR).
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Sve pošiljki' tičučse zadržaja 

novinah, naj s«* pošiljaju na 

ime Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljsivo:
Knji žara F i sc li e I Filipova, 
kam se predplate i obznane 

pošiljaj u.

MEDJIMURJE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeči družtveni znanstveni i povučljivi list za puk 

Izlazi svak i t ijed en  jed en k ra t i to : vu s va k e  nedelju .

Predplatna cena je:

Na celo leto . . . .  4 frt. 

Na pol lela . . . .  2 frt. 

Na čet vert le t i . . .  1 frt.

Pojedini broji koštaje 10 kr.

Obznane se poleg pogodbi' 
1 fal racunajú.

Službeni glasnik: «Čakovečke Šparkasse», « Medjitnurske Sparkasse*, «Sparkasse Okolice Čakovca* i. t. d.

Cio več ji stan.
Čl o večji spol po celi zem liije rezširjen. 

More živeti tak pod žarkim; kak pod naj- 
mrzlešim pojasu zemlje. Samo vekivečnim 
snegom i ledom pokritu zemlju nemorastanu- 
vati. Stan ga obrani tak od divjih stvarih. 
kak pred vremenom, decu bole sigurno si 
more odhraniti su stanu. Ali vu stanu sva- 
kojačke razloge najdemo pri I j udih.

Vu Novi-Kaledoniji v zimi vu zemlju 
luknje napraviju i tam stanuju. Kskimovci 
takaj luknje kopaju vu zemlju, odsgorgrede 
napraviju a stene pak iz šibja spleleju tak. 
da se cela hiža od zvuna lak vidi. kak bre- 
žuljak! Na serdini krova luknje ostaviju. to 
je obiok. rafong i vrata. Vleti pod sátorom 
stanuju. V zimi z leda i snega delaju još hiže. 
Moremo si premisliti ono zlo. kaj oni ljudi 
moraju pretrpeti. Vu Severni-Ameriki takaj 
svojega stana ima ju ljudi: zimskoga i let noga. 
Zimskoga lak (napraviju) delaju: Visoke i 
duge šibje zdeblešim krajom vu zemlju za- 
pičiju a od sgor pak skup zvežeju. Celoga 
s bivoJskoin kož um oblečeju. lroker indija- 
neri več (i m. široke i 15 m. duge hiže 
imaju; vu tim stanu i komore imaju i za 
više obiteljov je napravleno. Patagonci stupe 
zabijeju vu zemlju, na stupe grede deneju 
i čelu hižičku s kož um pokrijeju. Te hiže su 
3— 4 m. široke i 5 m. duge.

Vu Novi-Guiniji papui na stupe delaju 
hiže. Koj neger više žen ima, za

svaku extra kalibu napravi. Negde s kamena 
su te kalibe, drugde pak su pletene i zblatum 
pofrajhane. Krov jé z lisljum pokrit. Drugi 
negri na štiri vogle delaju liiže, prem tam, 
gde su európain L Tu več obloka z glaža na- 
pravlčnoga najdemo. Hiže su s plotom ob
koljene. Hottentotti s kit ja delaju liiže, koje 
su 3 — 4 m. široke i 5 m. duge.

Kirgiezi i mongol i vu k kostu spodob
nim šaloru stanuju, koj i su 3 m. visoki, 
šalor je s kožo m oblečeni. Pri zmožni zemlja 
je stepihom pokrita. Z leve strani su žene a 
z desne pak mužaki. Koji polja obdelavaju 
oni si shlata. malo gda skamenja delaju 
hiže. —  Vu Peržiji zblata delaju biže s 
jednakimi krovi. Svaki spol ima svoju bižu. 
Bogaiuši z glaža a siromaki zpapira imaju 
okloke. Na podu su tepihi.

Vu Egy p lomu zblata su biže. Firmi 
zdreva si napraviju slan.

Vu Chini več i palače najdemo. Vu 
Chini je toliko ljudih. da i na vode moraju 
biže zidati. A v nogo njih stanuje na ladjah. 
S kim je spainetneši puk. s tem lčpše, vekše 
i čisteše hiže ima

Božiču, ji poslovač.
Napisal: Jókai Mór

Zalim prešla su Ijela; na prešeslnost 
sla roga zmotanoga. nőróga bógca (prosjaka) 
zaboravili su več vsi ter ga samo po lom 
su poznali, kaj je išel kupoval gde bi kaj

videl za jesti i nikaj nije zabadava prosil: 
navčk je plačal —  s kamenjem; plačal 

-  nije niti brojil. Milosrdni su ga ljudi 
pustili vu norosti, da je dal cénu onoga, kaj 
su mu daruvali kakli almuštvo.

Samo jeden dan vu godini nije išel 
»kupuvat« —  i to na božič. To je, rekel 
je, znameniti dan. na takov dan, nesme se 
niti prodavati niti kupu vati; onda se sme 
samo almuštvo deliti.

I on je delil siromakom, bógcem al
muštvo: Ijepo gladko kamenje; mladim po 
jednoga, a po dva starim: »to je srebro, 
to je zlato«.

Na večer je pak dugo bodal po vulicah 
i gledal, kak se žuriju kočije, kak se žuriju 
ljudi. \Tsaki ima kam iti. samo on ne.

Onda se je razžalostil i počel se po 
malo zmišljavati, da je negda i on imel na 
takov dan kam iti. imal je tilii. miren stan, 
toplu sobu. pohižtvo: prestrti stol, okolo stola 
vesele goste, smijuča se mlada lica! ,. .

Hm! smijuča sa mlada lica! Kam je 
to vse moglo izniknutiV To je bilo tak 
zdavnja. zdavnja, da več nigdo nebi znal 
to povedati.

Jedne božične večeri tak su svčfile 
svčče iz obloka razizemne hiže na vulicu. 
a dva siromašni uečeci lak su se čudili, 
gledeé vu obloku vsakojačke liope stvari 
koje su bile vu obbku izložene! Stari pros' 
jak šel je k lini dečecom. da vidi, kaj on 
glediji'.

Z A B A V A .  Kaj! (Mac zezvedava, a sinček se ihti
i pol z rukami kaže, kaj pol izgovori.

Xajdraírse Bogastvo. Sad dtac vze,lu‘ pušku. opaše dragi meč,
Zajaše konja belca, ga kali I»lik goneč.

Na gorskoj obali razvalina sloji, Pa več na turskoj medji ropar«* dobi žnjoj,
Gde Dunav veličastni šumiče se vali. I žnjimi boj nevaren krvavi začne boj.
Tu lesketal je v suncu negda se okol grad,
Njem bival blizo Tursko krščan človek begat. : a P,vo ‘̂* l n am eri... v kr\i leži \ ubit,

Po dmgom mahne zmečem, razkolje ga srdit, 
Imal je blagu Ženu, nje srdce časti vsi. Još Irečega zahodne, da stegne s«* ob tla.
Imal je kčer prekrasnu, ki daleko slovi. Dol s konja omedlela šnjim pade devojka.
Ta kči mu doživila je komaj petnajst let,
Viležki mladenec je vsak za liju za vzet. Nastane silna hura drevje tiska do tal.

I Dunav na obalu žagan ja, meče, val.
Pokraj te lepe kčerke igral se bratec mlad.1 Gelasto vzeme oteč i valček v nju vlovi, 
Skakal je po livadah, nabral cvet i sad. Da s vodom kčerku zmoči, se opet prebudi. 
A sestra rajska slika vodila angeleka.
Ga zove, opominja i ruku mu dava. *a °*ca se °klene, mučeč na jem visi,

I hura se potihne večernica blišči.
Pa kad večernje sunce na gladu križ zbili. Kčerkicu otac k sebi na konja dene sad,
Na svodu pa Nebeskom se zarija žari. V objemu milke srečen vrne se dimo v grad. 
Več sta se neigrala sestra i mali brat,
Ostavlata livade i vračala se v grad. Ki,(l Pllk s,‘ ffadu Miži. noč ga pokriva več.

Iz kon ja kčerku vzeme. ta j biser svoj cvetoč 
A tu jeklena ruka pograbi divini kčer. Žnjoj gradu gor koraka, za rukiru polja.
Jaj! vikue krik zdvojan a kak prognanazver. Na krilu mile žen * deteta dragega.
Beži, bledi preplašen do doma mali brat.
Do »rada naglo steče, dospe do glavnih vrat. 1,0 ‘ C* '" ' ' ' " i '1'* NVI>'> *<• zaiari.

Iz strehe plamen bukne i v ognju grad sloji 
Tu: »Tata! Mama’ vikue, da v gradu zaječe’ Na vrata s piiškmn t resno, željezni spor pusti. 
Opcfan paste vrkhki.c: Sestrice v< č niji . Iz ognja spelja ženil, i kčerki žnjoj bili.

Sad vu zdvojmsti tiho objimaju se vsi,
A grad kak strašna bukla šumi, poka, guri.. 
1 kakti grom z nebesa, kad tresne vjasni dan. 
Zavikne bleda mati: »Moj Sinček! moj Milan!

Vloj zdvojnosti još oteč pusti se vžar ognjem 
Gde sinček zla ne silili i spava slalki sen, 
Z močjum ulomi vrata s sinčekom van beži. 
Za jim se zruši pokrov i v Dunav odleti.

I gologlav pred Bogom deteta gori držeč, 
Spusti se na k Mena mest svojimi molče: 
Sada moči tovražne. končajte, kaj imam, 
Bogatstvo sem najdražje Oteč, iztrgal vam

l*o miši!:
J/. Kutnyák .

Pripovedka od kačih.
Veber Ernő bogataš svojim stroškom 

obhodil je najglasovitnešlh i najnepoznatih 
mestih i od toga svojega pogibeljnoga pula 
krasim knigu je spisal, vu kojoj se osobito 
spomeno iz kačih.

Basutoland pun je najčemernešemi ka
čami. KaiTeri se več i zato bojiju od kačih, 
jerbo misli j n. da mrtvih ljudih duše nosiiu 
vu sel>i i ako šteru zakoleju, onda se rezsrdi 
ou mrtvi, čija duša je bila vu kači. Najbolje 
je razširjena kača ašpiš, koja proganja lak



Vu maloj razizemnoj sobici bilo izloženo 
božic drévce, veselje déce, példa angela. 
Jedno ljepo borovo drévo; na vsakoj mu 
grandiéi ljepi dari medeni kolači i kolačeci 
dcrvene sablje, derveni konji i angelčki iz 
cukora, kaj su za dobru dečicu ljubeči ro
ditelji povezali na pisane pantbk*. dočim 
su na vsakoj grančici vužgali po jednu 
malu svččicu.

Božično drévo obkolilo je četvere déce, 
peto déle držal je na rukah mladi oteč, na 
čije se je rame naslonila Ijepa mlada žena. 
Šesto angelsko ličece posmehavalo se iz 
majčine postelje.

Kakov je blagoslov vu toj bižl. Déca 
su vsa tak ljepa, tak zdrava, roditelji veseli; 
sjaja, bogatstva nega vu njihovoj hiži, ali 
ima ljepog življenja i zadovoljstva!

Stari prosjak je vse to tak pregledaval 
črez oblok. Zmišljaval se je vrlo mračno, 
da je on ta dvoja lica negda poznal, kad 
jož nisu imala šest dragili spodobah. Bil je 
negda nekakov bogat čovčk, on je imal 
jednu štičenicu; tu je vkanil. lišil vsega; 
vzel je to Ženu siromašen čovek; takva 
pripovčst došla mu je vu glavu.

Florina je bita ta srečna tamil i j a. Dobra 
deca dobila su dare vu vsakoin daru bilo 
je još nekaj skrito, po jeden sreberni penez, 
čemu se deca tak znaju veseliti, akoprem 
još neznaju zakaj je V

Dvoje, troje od njih šeptalo je med 
sobom. kaj bi napravili s tulikemi penezi. 
Za slaščice, zakaj bi dati dali? Dobra deca 
toga nečeju, imaju doma j kaj jesti. — Da 
ih čuvaju i broje? To privči čoveka na 
škrtost, skupost, i odtud nastaje nemilosrd- 
nost. . . .  —  Tam vuni pred oblok on stoji 
dečec. još k tomu dva, oni nemaju božič
nega drévca, morti niti drva da bi si zaku
rili peč, morti niti hižice, gde bi stanovali; 
dajmo njtin te sreberne peneze. Prosili 
su za dopuščenje svoje drage roditelje; oteč 
i maji a so suzami radosti su dopustili: dva 
najjakši dečeci šu otišli vun. da razdeliju 
peneke malim bogčecom. siromakom.

Kad su im več vse dali. spazili su, dr 
podrapani čovek prosjak na voglu na ka-

meuu pred hižom sedi i žalostnimi očmi 
gleda na nje.

Došla su deca nazad vu hižu k rodi
teljem, ter su je počeli prositi: »Tam vuni 
sedi čovčk bógec, tak zebe, tak gladuje, 
dejte, da ga dozovemo miter, da kaj bude 
jel, da se ogrije, —  i tak jo za me prev nogo 
jela. niti Karlek nije hotiel jesti, niti Jotánka,; 
Piroska, vsi budemu mu dali jesti od svojega, 
toga s 1 bu mogel najesti.

Boditelji su dopustili, da dčca dopeljaju 
prosjaka nuter.

On s težkom mukom koracajuč.za vsaku 
ruku drži ga jedno dčte. —  Nežna govoriti, 
samo gledi pred se. Posadili su ga poleg 
tople peči. dali su mu jesti, piti, i seli su 
si okolo njega veseleči se kak mu ide vlek.

Roditelji su presenečeni gledali ua te 
poteze lica; strah pretvoril vu sažalenje pak 
kad su ga po malo prepoznal . . . srce im 
se na ta j prizor stisnulo vu prsih.

Kad se je čovčk dobro najet i napil, 
pristupili sn k njemu, prijeli su ga ;:i ruke. 
ter mu milim, batrivečim glasom su rekli, 
nek več niti nejde od njih. gde ih je luliko 
bude još i za jednoga čoveka mesta. Naj 
ostane pri njih do smrti;

Čovek im na to driičučim glasom od
govori. da bude ostal pri njih.

Tovaruš izvadil je svoju opravu. ter 
ga mesto starih krpah opravil svojim toplim 
kaputom, deca su donesla ua jenkrat 
vankoše blazine; gde ib luliko spi. lehko je 
tam još za jednoga prestreli; ali proti ni- 
koinu tuliko. kuliko proti ovim.

Po robil je svoju štičenicu upravo na 
dan njezine svatbe, upravo na sveti božični 
dan: i evo opet je božični dan. a nesrečna 
familija predira mi stola, dela postelju za

-  prosjak a (bógca).
Tu bum ostal, lu hudem ostal, re

kel je pred njimi driičučim glasom, samo 
prvlje idem vun, da vidim na nebu, jeli je 
več izišla ona zvčzda. koju ja iščem?

Sloga je izišel vun. zvčzde nije našel, 
na nebu. ali je našel jednu suhu akaciju vu 
vrtu: na njoj se obesil... na sveti božični dan.

Bog se je smiluval duši siromašnog 
nevoljnik. (Uh<1 Fereuez.

KAJ JE NOVOGA?

Nova godina.
Godina 1896. je pi sfupna godina, a 

pokebdob se takove godine opetuju vsaka 
četrte godine, to bi i godina 1900 morale 
biti prestupna: Ali lomu nije tak akoprem 
s ‘ ova brojka po staroj reguli za računanje 
prestupne godine dade dčliti prež ostatka. 
Naše zemaljske i sunčane godine račun^ju 
se po dobi okreta zemljo okolo sunca. Za 
Julija Cezara računali su da to vrčme iz
nosi 805 dana, t, j. za 5 vur 48 minut i 
45 sekundah menje. nego li vu istinu je. 
Pokelulol) to iznosi skoro (i vur ili l/A dana, 
to je Cezar odredil, da na vsake tri proste 
godine imade sljediti prestupna godina od 
566 danah, ter da se vu prestupnoj godini 
doda mčsecu februaru po jeden dan i 
tako zaradi gradjanskog reda godišnje dobe 
navčk dojdu vu iste mesece. Tako uredjeni 
kolendar zove se Julijanski. No i taj se ne- 
slaže točno s pravom sunčanom godinom. 
Jer pokehdob uvrštuje za 11 minutah i 15 
sekundah previše, to iznosi višak vu 400 
godinah do 8 dana, a godine 1582. po Je- 
zušu iznosil je več 10 danah, pak je početek 
protuljetja dospčval po kolendaru več na 
11 mčsto 21. marciuša, to je rimski oteč 
papa Gregut XIII. odredil, da se iza 4. ok
tobra godine 1582. nepiše 5., nego 15. oktober, 
a da se vu dalnjih 400 godinah izpuste tri 
prestupna dana. Bo tomu imade vsaka četrta 
godina biti prestupna, izuzev sekularne go- 
godine 1700, 1800 i 1900 i tako dalje, ko: 
jim se prve dvč brojke 17, 18, 19 uedadu 
dčliti sa 4 prež ostatka. Godina 2000 bude 
opet prestupna, kak i godine 2400 i 2800.

Zanimivo je lakaj, da mčsec februar 
1896. Ijeta ima vu 29 danah pet subotah.

Kraljica španjolska-obranički sudec.
Republike Ecuador, Columbia i Peru 

odebrale su španjolsku kraljicam obraničkim 
sudeem vu pravdi za odmerenje granice 
izmedju tih državah. Ovo je prvi put, daje 
žena na tronušu odebrana sudeem vu medju- 
narodnom sporu. Naravno je, da budu stvar 
izpitali (preštudirali) španjolski pravnici (prav-

ljudi kak živimi.. Sve skup štiri nog«1 je 
duga i tak debela kak jeden vekši piškur. 
Telo joj je modro i črnkastami piknjami 
napuhjena. Od te kače Veber jedno strašno 
pripovedku poveda.

Jeden marov je bil naprodaju, ar mu 
je gazda vumrl. Jeden jaki Holland ga je 
kupil, koj je za tjeden dan vumrl. Za deset 
dauov opet je  imel rnarof gazda, koj je la
kaj za kratko vrčme spustil dušu. Marov je 
dobil i tretjega gazdu, ali za badava i taj 
moral preminuti, či je harem prije zdrav 
bil. Zatem su zabadava ponujali marofa. 
n(*ga nitko štel. Sus *di su mislili, da je za
kleti. Tam je 1 »ž i to štiri jezero inekot zemlj 
nega nitko obdelaval.

Nazadnje našel se jeden mladi človek, 
koj je za 50 funt šterlinga kupil marofa- 
•s vaki je zijal toga hurmaka i več su obre
dih da bude mu sprevod. Samo da taj novi 
gazda nije štel vinreti. nego mesto loga na
pravil je svoju sreči i. Kak se nulri zašelil. 
taki je pregledal sve i našel je zroka. zakaj 

morali štiri gazdi jen za drugim preminuli.
Brvi gazda je na jednu ašpiš kaču 

*tal. koja ga je vgrizla prek čez potplal čiž- 
•nin i potrla si je zuba. Drugi gazda obuj' 
nove čižme vu kojih jc taj giftni zub bil ,

pod nese žalostmi smrt. Tak je bilo s tretjim 
i sčetrlim.

Birka je strašno duga, pepelnata igiftna 
kača. Kalieri ju ovak zakoleju. Baziju, kad 
iolevu luknju; kad je več nulri, hitro zapi
čijo pred luknju. jednoga ostroga noža tak. 
da mu špicv vun. stoji kad pirka pumalem 
vun oče Iti iz luknje, razpari si črevo.

Najpogibljeneša je pantlek-kač i. kuja je 
samo jednu nogu duga i drobna, kak dreta. 
Koga ogrizne, on na jednput počrni, kak 
vuglen. •

J Butšongan kača nije čuda vekša. kak 
prveša. Deset m d rov visoko skoči i metne 
s.* na človeka. KalTeri se lak braniju proti 
njoj da si velikoga kamena deneju na 
glavu. na koj im se putšonga zatuče.

Vu Natalu je Imamba kača. od koje 
se tak bojijo, kak od žute smrti. Petnajst nog 
je duga i lak debela, kak jedno šest lét stare 
drévo. Strašno je divja i drzovita. Druge 
kače se skrivljeju pred človekom, Imamba 
pak ran na njega čeka. Smrtni sud onomu 
koga vgrizne. Bol vure je došla, da najjakši 
i najzdraveši človek se uništi. Divji ljudi 
proti svaki giftni kači imaju dobro vračtvo, 
samo za Imambo nemaju.

Jedmi mladi nčgerica jedno jutro rublje 
Me prestirat na plot i za kratek čas strašno

zavikne. Susedi se skup zbežiju i pred sobom 
vidiju ženu mrtvu. Vu travi se nekaj giblte 
i na jenkrat znikne: Imamba je bila.

Jen večer 1*. . . ide vu hižu, odpre 
vrata i vu oni minuti ju zatvori, ar spazil 
je vu vuglu jednoga svetloga stupa. Imamba 
je bila, koju onda čez oblok strelih Jenput 
je jedno dčte vgrizla. koje je taki kak vug
len počrnulo.

Človek se nemore braniti proti njoj, 
zato ji* Bog postavil jednoga štrka, da se jako 
nenaplodi. Taj štrk s kačami sa hrani i 
Bog se smiluvaj onomu. koj bi jednoga stretil.

B. . . . doktor zna! je. da jastreb smrtni 
neprijatel je kačam, zel jc iz jedne gnjezde 
Jva mlade jastrebe i odhranil njih je zme- 
som. Kad su več dost jaki bili, pred jenim 
družtvom pustit jej ednu giftnu kačiu 
i donesel je mitri jastrebe. Kak su jastrebi 
spazili kaču. odmah su se na nju hitili i 
šteli su ju reztrgati. Kača se vu kloplen spravi 
i počme grizfi proti jastrebom. Sad je doktor 
drugu kaču. koju je ran onda dal vloviti, 
del med jastrebe. Jen ju taki zgrabi i kak 
se goder hilala kača, rezbil njoj je glavu 
s klunom i pojel ju je. Drugi dan opet 
druge fele kače je metnul jastrebom, koje 
su oni taki poždrli. Da se osvedoči, jeli 
škodi gitt jastrebom, metnul je viperi
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Nekaj /a kratek čas.

Ima prav.
Gospa: »Čujete Marica, vi morate pre- 

kinuti vsako občenje sa solda!i. Takvoga kaj. 
ja netrpim vu mojoj hiži«.

Kuharica:» Tak V Onda odpovedanislužbu. 
ar novu službu moreni dohiti vsaki dan. ali 
novoga zaručnika né’ «

Nevugoden razlog.
Gospa: »Janiča, reci mi s kojeg razloga 

ostavljaš moju službu V«
Kuharica: Znaju inilostiva. od kad oni 

sami kuhaju, od ono doba nema me moj 
Miška rad«.

Samohvala.
Muž: »Ja nemogu dokučiti, žena, kaj jt 

mojoj vuri. daje stala. Moral ju hudem odnest 
k vuraru, da ju očisti«.

Mala llkica: »Nč dragi ta, to nije po- 
ličimo, ja znam da je vura zevsema čista«.

Oteč: »T i znaš?«
Mala llkica: »Znam. kad smo ju dene* 

ja i Jožek oprali vn škafu«.
Služil:

G Iád Ferencu*

Odgovorni urednik 

M A R C I T A I  J Ó Z S E F .

( Ilii\ ni sui'iiclllik
G L Á  D F E R E N C  Z.

Nvilt-tčr.
K rovat alatt közlöttekért. sem alaki, sem tartalmi I*- 

kintetben nem vállal felelőséget a Szerk.

Foulárd-selymet 60 krtól 3 Irt Hő ki ig méterenként 
— japáni. chinai stb. a legújabb mintázattal és szi- 
nekben, u. ni. fekete, fehér és színes llennvherg  
srh m ot Hő krtól 14 Irt tiő kr. méterenkénk sima, 
csikós, koczkázott. mintázott’ (fánTíisztot stb. tnrrintegv 

I 240 különböző minőségben, 21XXJ szili és mintázattal 
sat.i megrendelt áru postubér és vánwwntesvn u 

j házhoz szállítva, mintákat postafordultával küld :
1 Henneberg G. les. és k. udvari szállító selyemgyára 

Zürichben. Svájczba czimzett levelekre 10 kros. leve
lező lapokra ő kros bélyeg ragasztandó. Mag\ar nyel
ven irt megrendelések pontosan elintéz tétnek. 2 j

Hirdetések.
I t í l  a 05.

Árverési hirdetmény.



1*2. $. \ tanácskozási és szavazási jogot a közgyűlésen minden részvényes személyesen vagy törvényes meghatalmazottja (41. 
$.) által gyakorolhatja: de ezen jog gyakoiolhatásárn m 'gkivántatik. hogy a részvényes legalább 20 éves és részvénye a közgyűlés 
elölt legalább 2 hét óta a társulat könyvében az ö nevére legyen beírva és végre, hogy az szintén a közgyűlést 3 nappal megelő
zőleg, azaz 1896. évi február hó 12-éig az intézet pénztárába letétessék.

Meghatalmazványok csak részvényesek nevére állíthatók ki.
A megvizsgált évi számadások, az üzleti jelentés és a felügyelő bizottság jelentése a társulat üzleti helyiségében a közgyűlést 

14 nappal megelőzőleg a részvényesek-által betekinthetők. 932 2— 8



|1  A z  1896. ezredéves kiállítás alkal- é  mából az államtól engedélyezett

I II. Magyar Osztály-Sorsjáték
Kibocsátás: 120.000 sorsjegy 45.007 három osztályba osztott nyeremé nnyel és egy ulalomdijjal.

p  g t t " H ú z á s o k
Jfc |. oszlály 1896 február 5 -8-ig -  II. osztály 1896. márczius 11 -14-ig. — Itt osztály 1896 május 12-28  ig

Árak az I. osztályra: Teljes sorsjegyek árai (mindhárom osztályra érvényes):

5|| I egész 1 fél 1 tized 1 huszad sorsjegy 1 e g é s z ____1 ____ L tized 1 huszad sorsjegy
m  20 .- 1 Ö -  2 -  t — forint. 6 0 -  3 0 . -  6 3 -  forint.

0  A nyeremények teljes adó- és illetékmentességet élveznek és minden levonás nélkül fizettetnek ki: a húzások az
Ste! állami hatóságok felügyelete alatt állanak és egy kir. közjegyző jelenlétében ejtetnek meg.
m  Midőn a sorsolási tervezetet fentebbiekben közzé tesszük, egyben köztudomásra hozzuk, hogy a sorsjegyek mától fogva
Kg a falragaszokon jelzett elárusítóknál a fenti eredeti árakon kaphatók

*  Budapest, 1895 deezember 24 M a g y a r  O s z t á ly - S o r s já t é k  i g a z g a t ó s á g ,

jjp 31k * ‘ nrd* j M é g s o h a n e m  l é t e z e t t  n y e r e m é n y e s é l y e k e t  91k “ nrd“ . g y

________ny«r _______  nyújt az államilag engedélyezett ________nyer_______

I I I .  M a g y a r  O s z t á l y  - S o r s j á t é k
P 45,007 három osztályba osztott pénznyeremény 9.200 000 korona összértékben

á  Legnagyobb nyeremény a (T *  " V "  / f  I  " ■ T  . T "  O  l<0  f O l i a .
0  legkedve/őbb esetben mámmd 1 ^ r \ w i  u n a ,

jjS Az I. osztály húzása A II. osztály búzása A Hl. osztály húzása
|! 1896. február 5 —8-ig 1896 márczius 11 14-ig. 1896 május 12—28-ig.

N y e r e m é n y t e r v e z e t : N y e r e m é n y t e r v e z e t : N y e r e m é n y t e r v e z e t :

•je Nyeremény korona korona Nyeremény korona korona Nyeremény korona korona
8  1 á 80000 80000 1 á 100000 —  . 100000 1 jutalomdij 600000 — 600 00
» j  1 „ 60000 —  60000 l r 60000 —  60000 I á  400000 —  400000
§| 1 „ 40000 —  40000 1 „ 40000 —  4000J | f f  / 1 „ 300000 — 300000
£  1 „ 30000 - -  30000 1 „ 30000 — 30000 „ Í J  I 1 „ 200000 —  200000
L  1 „ 20000 — 20000 1 „ 20000 — 20000 J ~ f I 1 „ 100000 — HXXXXI
: f  1 „ 15000 —  15000 1 „ 15000 — 15000 ; 2 „ 40000 -  8(XXX1
H  1 „ 10000 - -  10000 1 „ 10000 — 10000 = « f  j 2 „ 20000 —  4(XXX)
3  2 „ 8000 — 16000 2 „ 8000 — 16000 S f S  f 5 ,, ltXXX) 50000
§  8 „ 4000 -  32000 8 4000 —  32000 S=| [ 10 „ 8(XX> —  8CXXXI
w 10 „ 2000 —  20000 10 „ 2000 — 20000 " 3 «  34 „ 6(XX) 20-KXX1
í .  13 „ 1000 13000 I á  „ 1000 —  13000 1(X» „ 21XX) — 200000

100 „ 400 — 40000 100 „ 400 —  40000 200 „ 1000 —  2(XXXX)
860 „ 200 -  172000 860 „ 200 — 172(100 2650 „ 2(X) —  53(XXX>

í t  9000 „ 80 - 720000 9000 „ 120 — 1080000 _ 2 2 0 0 0  „ 150 —  3300000

$£ 10000 nyeremény össze.. 1268000 10000 nyeremény összes. 16480(10 2'-007 nyer. s I jutalom 62841X10

& Arak az I. osztályra: Teljes sorsjegyek árai 'mindhárom osztályra érvényes):
aH 1 1 1 1 / 1 1 / I / i /jg __II_________ /*_________ (10_________ OKI_______________ ______________ IJ__ l t _________ Ijq_________ /20
§  2Ó.— 10— 2.— 1.— forint 60.— 30 -  6 -  3. - fortnt

C  Ajánlja és szét küld i az összegnek előzetes beküldése mellett va.4y utánvéttel

1  H e i n t z e  K á r o l y ,  B u d a p e s t , s z e r v i t a - t é r  3 .  s z .

^  Biztonság szempontjából ajánlatos, hogy a sorsjegyeknek a já n lo t t  levélben való küldése kiván-
K  lassék és a fenli eredeti árak mellett oszlálysorsjegyeknél ajánlott levelek portója és nyereményjegyzék dija fejében 
g  25 kr. —  teljes sorsjegyek megrendelésénél pedig porló és 3 nyereményjegyzékért 50 kr. küldendő be.

N  sürgöny-ősim Az első magyar oszlály*orsjáték alkalmával lisztéit vevőim közölt a sürgtfny-oxim
LOTTOHEIWTZE. következő főnyereményeket osztottam ki: 400.000, 2GO.OUO, 100.001, l o t t o h e in t z e ,

M ittdtpnt 80.000, 50.000 koronásak stb. Bud»p«*t.

Nyomatott Finebel Fülöp (Slrausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán. 1896,
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