


évi 4. és 5. 1891 évi 7. és 18. 1892 évi 7. 
1898 évi 7. t898évi 4-0. 1894 évi 4. számá
nak és I89H évi jelen elszámolásomat ma
gában foglaló számának tanúsága szerint, 
tehát összessn tiz alkalomból, társadalmi utón 
begyült adományokból, ötezer hétszáz nyolcz- 
van forint és hetven krajczár osztatott ki.

A megfelelő okmányokat becsatol \ a 
vagyok

Zala-Egerszeg. 1898, február hó 12.
hazaliui üdvözlettel

Ur. It u s. s lesku h ú hm m ,
kir. tanácsos, tan/e/ügycló.

A  íőldmives bankokról.
A sajtó mindenha nemcsak az ideális 

tökéiyetesedés érdekében tör lándzsát, hanem 
gyakorlati czélokért is.

És ma. mikor a mezőgazdálkodási üz
letforgalom vajúdik, kétszeres kötelessége a 
sajtónak gyakorlati, anyagi boldogulásunk 
tényezőivel számolni.

Az önsegély elvére léptünk, mert arra 
kell lépnünk, azért igen is emlegetni kell 
egyik tényezőül, hogy a nemzeti boldogulás 
egyik tényezőjét, a földbirtokokra az olcsó 
hitelt, mihamarább rneg kell szereznünk. A 
nagybirtokok már rendelkeznek speczialis 
bankokkal, melyek eddig is nem egy inga
dozó gazda súlyos helyzetén segítettek. Hol 
van az megírva, hogy a forgó töke nélküli 
kisbirtokosok 8 10%-ra dolgozó pénzinté
zeteknek legyenek kiszolgáltatva. Az osztrák 
magyar bank a kereskedelem hiteligényeire 
tekint első sorban, a nagy birtokoknak meg
vannak a maguk jelzálog intézetei, bankjai, 
a forgó töke nélküli kisbirtokos pedig ki van 
téve a váltó-hitelnek, melyhez tanulatlan és 
mely idegen segítséget involválván s mely vi
szonzást igényel, belekergettetik dubiozus jót
állásokba és vállóforgatásokba.

Hány szegény embernek a párnáját vit
ték el e nemű tanulatlansága miatt!

Mennyi köny fűződik ehhez a szeren
csétlen pillanathoz, a midőn valaki elég kö- 
nyelmü volt nevét egy sárgás lapra fölirni! 
Uraim, mentsük meg a tudatlan népet a 
váltó-hitel könynyelmü módjaitól.

A folyó szú min hitel meg fogja men
teni a földvniveseket és forgalmat kimutató 
iparosokat a váltó hiteltől. Mindezt a föld- 
mives bankokkal lehet kezdeni. A ki hitelt 
akar igénybe venni, annak ingatlanait fölbe
csülik és annak arányában folyó számlára 
hitelt adnak, melyeket akkor vesz igénybe, 
mikor akar.

Talán azt kellene ezek után megbe
szélnünk, hogy a földbirtoknak van-e szük
sége forgó tőkéreV Hisz az elemi dolog, 
melyen már régen túl vagyunk. Mi a gaz
dának ma a veszedelme? Az. hogy a gabona 
ára alacsony és szükségei halaszthatatlanok. 
Ha most folyó-számlahilel és tegyük föl. ol
csó kamatra rendelkezésére állna: akkor 
nem volnának kénytelenek szinte tartalék- 
nélkül kidobni gabonájukat a piaczra; akkor 
bevárhatnának egy kedvezőbb időt.

Az a kérdés, honnan szerezzük meg 
ezen községi bankoknak, melyek első sorban 
a földmives érdekeit istápolni hivatvák, 
alapját. Megmondjuk. A regah* megváltásról 
szóló törvény rendelkezései teszik ezt lehe
tővé. melyekben az foglaltatik, hogy a köt- 
vényezett regalepapirokal devinkulálni leltet 
a pénzügyminiszter rendeletével. Tudnivaló, 
hogy ezen papírok most 4X «-ol jövedel
meznek. Mennyi áldás indulna, ha csak ;V 2, 
vagy ö° ,,-os kölcsönről a mezőgazdálkodás 
javára szólni lehetne.

Azt a felfogást valljuk, hogy azon té
nyező érdekében, mely a nemzet-test legerő
sebb tényezője, tenni kell.

Tenni még nem késő. Azért kívánjuk 
kis birtokoknak az öleséi hitelt, mert látjuk, 
hogy a forgó töke hiánya nyomorúságaink
nak legfőbb oka.

K C L 0 N' P É L É ív.
Kitüntetés. Uáspárlin Mihály felsö- 

mihályfalvi plébánost a zágrábi érsek tisz
teletbeli szentszéki ülnöknek nevezte ki.

A puhatoló-bizottság a mull héten 
befejezvén működését, jelentését eljárásának 
eredményéről terjedelmes jegyzőkönyvben az 
alispánsághoz beterjesztette, honnan azután 
hivatalos útját az illetékes minisztériumokhoz

ineg fogja tenni. Megemlítjük, hogy a bizott
ság tekintettel a lakások mizériáira, első 
sorban pedig azon körülményre, hogy a ka
tonaság bevonulásával ép a kevés megfelelő 
lakás miatt a lakások bére a mostaninál is 
magasabbra fog felszökni, nyomós indoko
lással Csáktornyái a IV-ik díjosztályba kí
vánja osztatni. Szükségesnek tartjuk kiemelni, 
hogy ezt a határozatot a vegyes bizottság 
tagjai egyhangúlag hozták meg. Csáktornya 
jelenleg a Vil ik díjosztályba tartozik.

Uj orgona. Lélekemelő és magasztos 
egyházi ünnepély folyt le tudósítónk értesí
tést* szerint e hó 9-én Mura-Csány község
ben: e napon szenteltetett fel a köz
ség derék polgárainak áldozatkészsége folytán 
egy teljesen uj orgona. Az orgona létreho
zásában az oroszlánrész főt. Kengyelits János 
plébánost illeli. ki a legnagyobb fáradságot 
sem ismerve, lankadatlan buzgalommal ipar
kodott azon, hogy Isten dicsőítésére s hívei
nek örömére e mű létesüljön. A község 
polgárai pedig pénzbeli áldozatukkal iparkod
tak lelkipásztoruk munkájában segédkezni. 
A felszentelést szent mise előzte meg, a 
melyen is a nép zsúfolásig megtöltötte a temp
lomot. Az isteni tiszteletet a község jeles 
kántor-tanitója, Huday Sándor, öszhangzatos 
játékával és kellemes csengő hangjával csak 
emelte. A tantestület többi tevékeny tagjai, 
s a tanúin ifjúság is közreműködtek énekük
kel a szent misénél. Mise végén főt. Hergár 
István szenl-máriai esperes-plebános szép be
szédben méltatta a nap jelentőségét, kiemelve 
Kengyelics plébánosnak s a polgároknak e 
szép orgona létrehozásában való érdemüket, 
a sziveket hitükhöz való ragaszkodásra buz
dítva. megáldotta és beszentelte az uj orgonát. 
Az uj orgona a hazai ipar terméke, mert 
Angster József, a híres pécsi orgona-épitö 
munkája, a mely minden tekintetben dicsé
retet érdemel, s hosszú éveken át egyik büsz
keségi? lesz a községnek és vele a szép 
Muraköznek!

A budapest -Veszprém— Csáktornyái 
villamos vasút az idén mint értesülünk
illetékesebb forrásból ok v e t e t l e n ü l
kiépül és pedig úgy. hogy az idén Hpesttöl 
Keszthelyig, a jövő években pedig Csáktor-

De bocsánat Drága Hölgyeim! mert én az 
igazságot néha-néha egész vakmerőén kiszoktam 
mondani, pedig sokszor a feleségemtől e miatt ki
szoktam kapni.

A kérdés: »Van-e ember hiba nélkül?« akis 
társaság között \égüli azzá vált, hogy: Kikben 
van több hiba, a nőkben-e vagy a férfiakban ?«

A társaság nőtagjai azt állították, hogy a fér
fiakban s a férfiak pedig elég kíméletlenül azt, 
hogy a nőkben. De se az egyik, se a másik rész 
nem hozott fel bizonyító okokat, tehal igy én egy
szerűen azt mondom, hogy a nőkben sokkal több 
a hiba. mint a férfiakban, hogy miért ? nem szo
rul bizonyító okok felhozására, ha figyelemmel kí
sérjük hölgyeinket otthon, utczán. nyilvános he
lyeken, mulatságokon stb. sth.

No de bocsánat! mert ezek modern hibák, a 
melyek ellen hiába való küzdeni a férfiaknak, mert 
minden kísérlet hajótörést szenved a nők hí
zelgő csábszavaival szemben.

** *
Vannak olyan hibák is, melyekről igen köny- 

nyen tehetnénk és mégsem teszünk, a melyek pe
dig sokkal rosszabbak, mint mikor az ember záp- 
fogát húzzák, még |>edig avatatlan kezek. azok 
a sajtóhibák!

Lássák t. olvastam! milyenek is vagyunk mi 
Írók és szerkesztők! Vagy Önök azt hiszik, hogy! 
mi nem olyanok vagyunk, mint a modern nők ? 
Oh dehogy nem! modern emberek vagyunk mi 
is mindnyájan, no mert nekünk sincs pénzünk 
soha. Bizony ságképen felhozom, hogy mi egymás
ad mé# mindig abban a boldog korban élünk,

mikor még nem ismerték a pénzt, mert mi még 
mindig a »csereviszony« korban élünk.

Ideális emberek vagyunk, a legjobb egyetér
tésben élünk s mégis hányszor törünk bo rso t egy
más orra alá: de mivel a képzelet világi emberek
nek csak perezekig tartó, szalmaláng a haragjuk, 
tehát hamar kész a bocsánat, még azon esetben 
is, ha a szerkesztő ur: Csókot hintek ajakára... 
helyett a korrektúrázás után bent hagyja: Dókot 
intek ajta jára ...«

Kérem, ez az Íróra nézve Iwírzasztó. rémilő! 
Csapja, vágja a földhöz a la p o t .. . Örült, bolond 
betűszedő s hanyag korrektúrázó! Csókot bókot, 
hintek intek, ajakára— ajtajára borzasztó, lé-
mitö! «o  hozzá« czimti versemet igy kiforgatni- 
beforgat ni. borzasztó, rémi tő!

Tekintetes Szerkesztő I r!
Kérem a legutóbbi számban közölt Őhozzá« 

cziinü versem 8-ik strófájának negyedik sora 
borzasztó, rémitől lessék a jövő számban kija
vítva hozni, m ert.. .. stb.

Szerkesztői üzenet. K. \. kérem jövőre írjon 
rendes betűket, ne szarka lábakhoz hasonló ákum- 
bákuniókat, mert . . . .  stb.

Borzasztó, rémitő! hát akkor is én vagyok a 
hibás, ha nem tudnak betűket olvasni? No, meg
állj betűszedő!

íme t. olvasóim! ilyen a mi életünk, de azért 
Írók és szerkesztők a legjobb barátságban élünk 
egymással. Iianem-hanem átkozott betűszedők! Jaj 
nektek, ha valahol megkaparinthatlak benneteket, 
rögvest szilvóriumba fújtalak: azaz pardon! a szil- 
vóriumot belétek, (Kz a méltó büntetés nem is volna 
rossz! Szedő.)

No lám. milyen is az ember —  de csak né
melyik mindenbe beleüli az orrát, mihez kü
lönben semmi köze sem lenne......  De kérem t.
olvasóim! azok az átkozott lietüszedők, vagy bo
csánat. azok a »nagyfejük könyvvizsgálók, akik 
mindent tesznek esznek isznak, szivaroznak, sétál
gatnak stb.. csak köny veket nem vizsgálnak: de 
azért könyvvizsgálók, gáncsolódók.

Boldogult Bárány Iguácz volt Csáktornyái tan- 
képző-intézeti igazgatónak elterjedt ABC«-s köny
vét a Szl.-lstván-Társulat < ölMedszer rendezte 
sajtó alá s az f>2-ik kiadásban csúsztattak bele 
olyan hibákat, melyekért Bárány, a nagy paeda- 
gogus szelleme igy tiltakozik:

»Tanitványaini! ne engedjétek, a ti Bárány tok 
nem volt oly hany ag »A B C «-jenek összeállításában, 
—  tisztogassátok az idegenek hibáitól!«

Síkra Bárányért, mert Bárány az »ABC«-jében 
a kis »z » belüliét nem olvastatott olyan szavakat, 
a melyekben olyan betűk fordulnak elő, melyeket 
a gyermekek még nem ismernek, pl. »hull a dér. 
jön a tél, daru, gólya útra kél*. A »z betűnél 
még ismeretlen a gyermek előtt a: »h, 1, d, j, t, 
g, ly. k,« betűk.

Kérem t. olvasóim! mondják meg. kinek lehet 
e nagy szarvashibákat homlokára sütni ? A könyv 
átdolgozójának, szedőinek, vagy a »Szt.-lstván-Tár- 
sulat« köny vvizsgáló-bizottságának-e ? vagy pedig 
egyszerűen elítéljünk minden figyelmetlen munkás 
keze alól kikerült munkát ?

FtyyelmesS'
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nyüÍK s innon ogószon le Finméijr építtetik 
ki. Iteivzegh Mihály egyetemi tanár e vasttl- 
lervét a genfi nemzetközi villamossági lár- 
saság finanszírozza s ez ügyben m o sl foly
nak a tárgyalások ngy (leniben. mint Bnda- 
I »esteli.

A Csáktornyái keresk. ifjak önk. 
egylete inai estélyére nagyban folyik a ké
szülődés; a rendezőség mindent meglesz, hogy 
egy kellemes élvezetes estélyi szerezzen, mi 
előreláthatólag sikerülni is fog. Kárpát hy Manó 
tanár ur a telolvasás tárgyának szerzője és 
előadója, ma délután a í órai vonattal ér
kezik. Mint utóbb értesültünk, nagykanizsáról 
többen jelezték ez alkalomra jövetelüket, kö
zöttük Kalesók Leó ur. a nagykanizsai pia
rista főgymnasium tanára. Kárpáti ur és a 
tr»ld>i vendégek fogadtatására, az egylet egy 
több tagból állé) fogadö-bizoltságol küld ki.

Magyarosító tanítók megjutalmazá- 
sára Kotor község kepviselöt(*slülete mint 
onnan Írják —  az iskolaszék azon indít vá- 
nvát, hogy a hazafias misszió teljesítésében 
fáradozó) munkás tanítókat, kik egyöntetű s 
önfeláldozó tevékenységükkel hazai édes nyel
vünket Kotorban otthonossá és kedveidé lel
lek. némi jutalomban részesítsék örömmel 
fogadta s egyhangú határozatával kimon
dotta. hogy a község iskolájában működő 
mind a négy tanítóját 50 f>0 koronáim ju
talomban részesíti. K határozni indilványozója 
Kele ( ) yörgy. Kotor érdemes, buzgó jegy
zője volt.

A Muraközi Takarékpénztár e lió
13-án tartotta közgyűlését. .lelenvoll 127 sza
vazat. Horváth Lajos elnök, megnyitó beszé
dében üdvözölte a közgyűlést és azl meg
nyitottunk nyilvánította. Az igazgatósági és 
felügyelő-bizottsági jelentések felolvasóinak, a 
mérleg jóváhagyatott s a fölmenlvénv meg
adatott. Megválasztanál: llorválh Lajos elnök
nek. Szakouyi Zsigmond igazgatónak. Móra 11- 
dini Bálint aligazgatónak; igazgatósági tagokul 
négy kilépő helyett: Bmszáez Alajos. Seliiil- 
leg János, Neumann Samu (uj). és (íráuer 
Moriujl; felügyelő-bizottsági tagokul: Margilai 
József, Neumann Bernát. Mózes Bernát (uj) 
rendes és Neuinaim Salamon. Morandini 
Komán póttagokul. Jólékouyezélra megsza
vaztatott 255 Irt. Az elnöknek, igazgatóknak, 
igazgatóságnak és felügyelő-bizottságnak jegy
zőkönyvi köszönet szavaztatott buzgó mű
ködésükért.

A Nagy-Kanizsai Irodalmi és Művé
szeti Kór f. hé) 18-án. a Polgári L ’vlel nagy
termében hangversenynyel és felolvasással 
egybekötött estélyt rendez. A hangverseny 
pont 8 ’ jj órakor kezdődik. Hangverseny titán 
lanrz. Jegyek ára: Számozott földszinti es 
karzati ülőhely I Irt., állóhely 50 kr. A kor 
tagjai igazolványaik felmutatása mellett a je
gyek előre váltásánál 50° 0 engedményben 
részesülnek. A hangverseny liszla jövedelme 
a zenealap javára lesz fordítva. Műsor: I. 
B orda l. Verdi »Ernani czimii operájából. 
Knekli az irodalmi és művészi kör terli-kara. 
a kör zenekarának kísérete mellett. 2. fa r 
sang végén. Irta és felolvassa Szalay Sándor. 
3. I’olacca. Mohr Manótól. Előadja az iro
dalmi és művészeti kör zenekara. L Lnek- 
próba. Kuntze K.-tól. Knekli az irodalmi es 
művészeti kör térti-kara. A zenekart Slerneek 
Zsigmond, a féríi-dalkart Csolosz Jenő vezeti.

Zala-vármegye árvaügye. Csesznék 
Sándor árvaszéki elnök jelentése szerint a 
tavalyi év 2-ik felében gyámság alatt 27000 
volt. Ez »U közül nagykoriisitva lelt OAO. 
Gondnokság alatt volt ex idő alatt 3o8. 
Gyámja volt a vármegyének I • 8tL. A gyámi 
pénztár 2.301.4-82 Irt 07 kr. pénzállomány-

nval rendelkezett: melyből készpénz 119.11)5 
hl (10 kr.. adóslevelekre 771.340 frl 87 kr.. 
értékpapírokra l.í■ti.803 Irt l í  kr.. drága
ságokra í I Í8 frl r>0 kr. esik. Ebből kiadatott 
az év folyamán összesen (>77.248 Irt 01 kr., 
maradt tehát az árvapénzlárban az év végén 
1.08-1.231* Irt 00 kr. A magánleieknek ki
állták belőle 072.330 Irt 71 krl.— befolyt 
• O.őOI Irt 0f> kr.. maradi 532.070 Irt 00 kr. 
A kamathátralék 18.450 Irt 10 krra rúg.

Meghívó. A Csáktornyái Takarékpénz
tárral egyesüli önsegélyző szövetkezet ma. 
február hó 10-án. délután 3 órakor, Csák- 
lornyán. a Csáktornyái Takarékpénztár rész* 
vén\társulat helyiségében a szokásos tárgy- 
sorozat la I közgyűlést tart. melyre hivatkozás
sal az alapszabályok 20 ik $-ára. a tagok 
tiszteletiéi meglti valnak. Lz alkalommal a 
\ II. csoport életbeléptetése tárgyában is ha
tároznak.

A sertésvész folytán elrendelt /ál
lal Csáktornyára nézve noha a járvány 
ill már megszüld. még mindig fennáll.
I jabban Bertákon is kiülöd a betegség, ugy. 
hogy a sertések ki- és bevitelét illetőleg a 
zárlat Bertákra nézve is elrendeltetett. Miért 
is szolgainlösági rendidet folytán a holnap- 
utáni perlaki vásárra a sertések fölhajtása 
be van tiltva.

Szerencsétlenség. Lepoglávecz János 
hodosáni lölilmives Báliul liál nagy szeren- 
rséllenség érle. Cgvanis e hé) 7-én a murs- 
(sáki erdőben Isi ledöntés alkalmával egy le
zuhanó fa törzs nagy sérüléseket ejtett rajta. 
A szerelmsét len ifjú mosl orvosi gyógykeze
lés alatt van s kérdés, kiheveri-e baját? A 
baleset \ igyázatlanság következménye.

Sárközy Sándor jóhirü zenekara f. hó 
18-án. kedden, a Baumbaek-féle vendéglőben 
lánczczal egybekölöll hangversenyt rendez, 
melyre a n. é. közönség h. ligyelmét fölhívjuk.

A kotori önk. tűzoltó-egylet e hó 
8-án mini levelezőnk Írja a kotori nagy- 
vendéglő helyiségében igen sikerüli lánczes- 
lélvl rendezeti. Kelülfizellek: also-domlHtrui 
Husiidéi* Miksa 10 Irtot. Bosenfeld Alajos 
(N-Kanizsa) 3 Irtot. Ilabies Nándor (Bertákl 
I Irtot. Vogrin János. Crlaub Krigyes. Med
ved Lajos tiO (>0 krl. KeleCyorgy. Scltwaivz 
Ignárz. Béizsai Lajos. Bollák Iguáez. Vlasics 
Bemos. Bollák Henrik í-0 í-0 krl. Balaki
Viktor. Vlasies Bóktis 10 10 krl. Fogadják
a szives lelidlizetök az egylet őszinte köszö
netét. Sleinauer József egyleti titkár.

Meghívó. A vasúti indóház éttermé
ben Szlavik Károly vendéglős, holnap este 
Sárközy zenéje melleit, zártkörű tánczmulal- 
ságol rendez, melyre a közönséget tisztelettel 
megbivja. Belépti-dij nincs.

Nyilvános köszönet A Kisdedóvó- 
Kgyesiilel elnöksége mély köszönetéi lejezi 
ki azérl a 20 írtért, melyet Bachraeh Győző 
ur szives közvetítésével, főivé) kiadásainak 
részben való füdözésére folyó hó Ö-án kapotl.

Strido es vidékének fiatalsága mint <>n- 
natt iiják f. Iiú 5-én tánczvigulinat rendezeti, 
mely minden várakozáson felül sikerüli. Az intel- 
ligenezia teljes számban vett részt; a xiilék is 
szépen támogatta. A taiiezoló fiatalságot a nap 
kelte oszlatta csak szét. Előmozdította a jó kedvet 
Adelmnii Ferencz vemléglős mindenre kiterjedő 
figyelnie és készültsége, kinek elismeréssel tarto
zunk. Hölgyek közül jelen voltak: Kalogh Ferenczné 
(Határőrs). Oanitz Sándorné. Forintos Tituszné 
( Ikánonok), Oregorinesies Imréné és leánya Ilona, 
krampatits Jánosné és leánya Ilka. Krameries 
(iáboi né és leánya Eszti, Adelmami Irma (Csák
tornya). Kiss Isivánné. Simon Teofilné (Maksa). 
Szűcs Lajcsiié (Szerdahelyi, Leopold Ferdinándné 
(Paksa i. Soslarirs Dáuielné. Vugrin Imréné (Kotor). 
A .Mnraközi Hegysidéki Olvasókör* mint a 
határszélen az inkdligfui zia és a magyarság nemes

czélu intézménye —  javára felülfizettek: 2. K., N. 
X.. I I Irtot; (.zilizek István, Rántes Menyhért,
Oanitz Sándor. Krampatits János, Balogh Ferencz, 
Szűcs Lajos, Horváth Ferencz. Forintos Lajos (50— 
ön; Krameries (iábor, Forintos Titusz, Kiss István, 
Sostarics Oániel 50— őO; < isárics Sándor, Jelinek 
László, Rellecz Ede. Szlavkotszky Gusztáv 40—40 
kr(. A nemesszivü ícliillizelök fogadják ezen helyen 
is az Olvasókör és a rendezőség hálás köszönetét.

Uj találmány. A mesterséges világítás te
rén a legújabb, ugy a világítás fényerejére, mint 
a szemre jótékony és egészséges hatásánál fogva 
is előnyös a Magyar (iáz-izzó-fénv részvénytár
saság (Budapest, aranykéz-uteza t>. sz.) szabadal
mai képező špiritusz-izzó-fény lámpa, mely a je 
lenkor legjobb és legtökéletesebb világitó eszköze; 
alkalmas magánlakások, irodák, vendéglők, szállo
dák stb. megvilágítására. Ezen uj találmányu lámpa 
előnyei; hogy a lámpa nem füstül, nem kormoso- 
dik. semmiféle tisztogatást nem igényel, hőséget 
nem áraszt, a világítás költsége pedig tetemesen 
olcsóbb, mint a petróleumé. Világitó lángja tiszta 
fehér, hasonló az ezen társulat altat forgalomba 
hozott mesésen fényes sikert aratott Auer-féle gáz
izzó lényhez, a spiritusz-égő minden legalább 15^ 
égő nagyságú petróleum lámpára alkalmazható, 
valamint nagyobb iirterü lámpákra is, s a teljes 
berendezésű égó, azaz izzótest és cylinder mind
össze »»akis (> írtba kerül darabonkiut. A vilá
gitó készülékek terén nagy fordulatot fog ezen uj 
találmány előidézni, mert mindenki inkább ezt az 
olcsó és e mellett tiszta világító módszert fogja 
előnyben részesíteni, mely a szoba levegőjét nem 
rontja meg bűzzel. A hazai mezőgazdaságra is na
gyon előnyös lóg lenni ez a világítási módszer, 
mert az bizonyos, hogy ez által a spiritusz fogyasz
tása tetemesen lóg emelkedni, ezzel pedig a spiri- 
tns gyártása. Budapesten már számos előkelő 
családnál van használatban ezen uj találmányu 
lámpa, ezek közül megemlítjük Szapáry Gyula gróf, 
Csáky Albin gróf, Tisza Lajos gróf, Teleky grófné, 
Kovács tanár, számos országgyűlési képviselő és 
más kitűnőségek, kik ezen uj találmányu világí
tási készüléket kitűnőnek találták és a legnagyobb 
elismeréssel nyilatkoztak róla. Ezen lámpák, 
melyek minden rohbanhatástól mentek, megrendel
hetők Budapesten a »Magyar (láz-izzó-fény rész
vénytársaság - raktárában, aranykéz-uteza 6. sz., 
továbbá Osvald Károly és Társa, Andrássy-ut 14. 
és Mundi Miklósnál, lürdö-uteza B». sz. A »Ma
gyar gáz-izzó-lény részvénytársaság« ezen uj ta
lálmány terjesztésére képviselőket elfogad az ország 
minden városából.

Örömmel tapasztaljuk. Iiogv Unghvary 
László 121 holdas czeglédi gyümölcs-faiskola te
lepe nemcsak a hazában vált mindenki előtt is
meretessé. hanem most már szívesen keresik azt 
lel Románia. Bosznia. Heiczegovina, Galiczia s főleg 
Ausztriából is a rendelők. r.s hogy a kényesebb 
Ízlésű külföldiek mint vannak az Lnghvárytól szál
lítóit csemetékkel megelégedve, arra nézve többek 
közt szolgáljon tájékoztatóul Umlauft csasz. es kir. 
udvari kert igazgató (Bécs-Schönbrunn) alább kö
vetkező eredeti levele: * Különös örömömre válik 
Önt értrsitmmi. hogy idekűldött csemetéi ki
fogástalanok és vhlóban szépek. Én csuk el
ismeréssel nyilat kozhatom az ilyen kitűnő 
minőségű anyag előállításáért és ezennel t'el- 
keresem Önt, hogy hasonló kiíogástalan mi
nőségben az itt lóira ndókat küldeni szíves
kedjék." Umlauft cs. és k. udvari kert igazgató 
(Becs-Schönbrunn).**

Népesedési statisztika. Születtek: Práter Árpád,
/sr|r/ii\iik \|>oloiii;t. Meghaltuk: Neumann Klla 7 hónapos; 
Dnhsu Iván 2 napos; Gruber István 41 éves; Toplnyák Ka
ndin .*»7 éves; Mans/án Ferenc* 12 éves; Novak Krancziska 
«»H éves; Mlinaric* Haliul ő éves. J/úzusskgot kötöttek: 
Novak Simon és Mikek Franc/.iska; G rúnátok Ferencz és 
Magdalomat Mária; Medvod György és Poszavocz Éva.

SZERKESZTŐI ÜZENET.

S. \ dolgot hagyjuk egyelőre. Gyűjtse az adatokat s 
ha kellően fői les/, velők vértezve, bocsássa azután rendel
kezésünkre. be fogjuk róla rántani a toplot! Mórt nőm ér
demel kíméletet, legkevésbé az t r szolgája nem, ki előtt a 

legszentebb a legkevesebb- s ki állásának természetével 
ellenkezőleg s hivatásának meg nem felelőleg politikai agi
tátornak csap fel s ugy látszik érdemeket akar szerezni az
zal. hogy illyr tanaival s magyarellenes nyilatkozataival a 
békés Muraköz magyarérzelmü népét a Hazához való ragasz
kodásában megtántoritsa, hazatias érzelmeit és hitét benne 
megingassa.

Felelős szerkesztő: Segéd-szerkesztő:

MARGITAI  JÓZSEF. ZR IS Y I KÁROLY.
Kiiutó és laptulajdonos:

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR).





Na to odgovora mo: Prije vsega moguči 
je ovakov sporazumak, ili savez evropskih 
drža vali najuspješniji suzbijali lakov pogi- 
beljni prekomorski uvoz marke, knji ne samo 
da je na kvur evropskoj trgovini i produkciji 
martié, nego nam jo zazoran oduren i s loga. 
ar iznosi, donaša vu hvropu pošasti (kug(*. 
betege) živine, od kojih smo prvlje ohčuvani 
bili. I svinjsko kugu imamo zahvalili uvozu 
svinjah iz Amerike. Nadalje, lakov sporazu- 
inak nioguč je stali na put onoj ubilacnoj 
nesigurnosti, koja je do vezda vladala i još 
vlada vu prometu sa marhorn vsili evrop- 
skih državah. Tu jedna drugo susreče, ako 
baš ne neprijateljstvom. to harem sehičnoščii. 
koja občoj stvari isto toliko škodi, koliko 
ekonomski rat (tabor).

Vu področju konvencije mori če se kak 
produkcija martié, lak i promet s istom 
normalno razvijati, i konsumenii mre sc 
jmati bojati umjetno slvorene skupoče mesa. 
Vsaki hude znal. na čem je. pa k ako gdč 
i bökne pošast med marhorn, ler nsljed loga 
nastane ograničenje prometa, hude vsaki si
guren, da se to ograničenje neče preko po
trebe duljiti na kvar producenta, konsumenla 
i trgovca. Napokon vu području konvencije 
ima jamstva, da se neče zalajivali hiiknule 
pošasti i mimoalziti oprezi veterinarske službe, 
kao šlo dovezda biva. samo da nezapne 
trgovina za marhorn. Nepazi se tu, da st* 
tim ogrožava gojilha martié mi pojedinih 
krajevili, kamo se pošast prenese i jezeri* 
faiiiilijah materijalno upropaščiiju. kak god 
hude pri nas povodom svinjske kuge. Vsi 
ovi ohziri opravdavaju težnju. da st* pulcni 
medjunarodne konvencije uredi promet sa 
marliom i lamo stocarstvo ohezbčdi od ne- 
prestanoga stradanja.

K A J  J E  X O U M J A ?
Promjene vu nadbiskupiji

Ravnateljem zaklad * penzionirauih i 
nemočnih svečenika ti z a g re h e č k e  nad hišk upijt* 
imenovan je prečaslui gospodin kanonik 
Pavel Lelier, pokelidoh. je preč. gosp. kanonik 
i lektor Blaž švinderman na vlashlu niolhu 
od It* s luži m* odrešen. Začaslnim prisjed- 
iiicima nadhiskupskoga duhovnoga stola si

sve one vidili. čemu si i se nadjali, dočim 
je Stel' uviek zadovoljan klici otišel.

I izloga na štacunih. gile su sve liepote 
i bogatstva, te hezbroja liept* malenkosti za 
poliepšavanje u sohi ormarov stolčkov i za 
po stieni za obesili izložeue bile. našli su u 
Stefii Vinskiu čovieka. koj .je to promislaval 
i začudjenjem duže vriemena pregledaval. 
ali zaželjel si nije niti jedmi od lili slvarih. 
on je več bil zadovoljan. da je to sve bez- 
platno mogel gledati.

»Jesti ipak nebi mogel sve te stvari, 
da bi je i doma imal mislil si je Stel

a gledati pak je ovde moreni još bolje 
nego doma, a k lomu imam vise promenU*’ 
nego i na j bogati ji zemeljski gospodin u svom 
gradu i to zato. jer šlaetinar uviek nekaj 
drugo u izlog nameče kakva je v ec isto 
Vrieine moda. I na ov način iinajn na ove 
sve kipeče, zlate rame. mandleke iz porcelana, 
vvietnjake sa umietnim cvietjem, jednom 
fiečju na ove sve liepole siromaki isto takovo 
pravo kak i bogataši i harem nikaj muhe 
nezamažu i dieca nikaj nespoteru. kad je 
sve ovde u steklu pod ključem.

O v ako v je bil Stel I ako dragi elevec 
iz njegovog Spomenka uvidi, da je do jela 
>pak nekaj držal, tak mu to nebiide za zl

pravom-jušom. nositi pojas ljubičaste boje, 
imenoval ji* presvčtli gospodin nadbiskup: 
velečaslnoga gosp. Jurja Kralja, plehanuša 
vu Varaždinskim Toplicama, gosp. dra. Fer- 
dinanda Belaja' kr. sveučilišlnog profesura 
vu Zagrebu, gospj.ožela Novakoviča, profesura 
i nadstojnika' nauke u nadh. sjemeništu vu 
Zagrebu i velečaslnoga gospodiua M Umij n 
(ins/mr/inn, plébánosa vu Gornjem Milia- 
Ijevcn vu Medjimurjil.

Rreniješleui su gg. duhovni pomočnici: 
Jožef Lanovič iz Voj nog Križa vu Vrbovec 
i Anilin Rejčič iz Ri*lovara vu Subotiču vu 
Medjinmrjii.

Originalna osveta.
Vu Rresciji se je ovili dauab dogodil 

zaisla originalen način osvele (fanlljivosti.). 
Ondi je glumila odlična lalijanska glumica 
l dina. k oj oj je osohito udvarai neki mladi 
bogataš. Rokebdob ga nije ona bolela da 
sasluša. najin i I je za sm* predstave sve celili 
proscenijske lože i pouameslil onamo više 
služnika (težakov), kojim je bila diižnost. da 
za predstave spavaju. Naravski služnici su 
svoj zadulak sli val ili ozbiljno, ler su brkali 
vse na pretek. Njihovo brkanje lak ji* raz
veselilo občinstvo, da iiinjetnica nije više 
mogla polučiti nikakvoga efekta.

Jeden od pradedov.
Londonske novine Trnih pripovčdaju 

sljedeču upravo izvrslim anekdoto iz života 
iiezdavnja prcminulog predsjeilnika kraljevske 
englczke akademije umjelnosli lorda Leightona. 
Jenkral videl je Leigtiton kod nekog stari- 
nara zanimivu sliko, koja mu se je osohito 
dopadala. Ril je to portiét viteza iz XVI 
slolječa. C.čna sliki bila je prevelika i Leigli- 
lon je nije kupil. .Malo danaii zalim bil 
je ■ Leighton na obedu kod bogaloga novca ra 
(bankira). i prvo kaj je opazil vu njegovo 
salonu, bila je slika onog viteza. H. rekel 
je on. kak sle došli do ove slike? - S Inča-'
jem. to je jeden od mojih pradedov«.

/bilja odgovoril je Leiglilon i prožil 
novčaru sireno oliedve ruke, mi smo auda 
lak bližnji rodjaki? Kak ? zapilal je nov
ca r. Tak. ar je la j vitez pred tri dana 
skomin poslal mojim pradedom .

vzel. pošlo još od Adamovih vremen smo 
svi više mailje takovi. da želudcn radi slu- 
žimo. tak anda nebude niti Stel drugačiji.

Ali zato n ije  bil zbiren, pak ako je 
negda po negda i kaj boljega med zobe do- 
n es e l. lak je znal to i cicnili. kak ono sladko 
vruče vino n. pr. od svoga klima, a pri toni 
je bil srečen kak kakov bogataš.

Ovak je jeilne veliki’* sobote došel u 
varašinec i In si za viizmene svetke kupi 
IVišku slaninsku pečenku, koja akopreni još 
sirova, mu je več tam na mesarovom tičku 
ležeča, sline u usta natierala.

On lu dobru jeslvinu liepo zamota u 
nov novcali žepni rubac i vogle istoga skup 
sveže, zalim med svezanimi vugli svojo 
glogovo balinu prek prek prepelja, biti ju 
prek desnog ramena i potuje svojimi drago- 
cienosljum med zelenimi slogi kroz polje i 
med glasom vuzmeiiih zvonov lak blaženo 
proti domu, da mu je več i volja ilošla od 
veselja poskakivati. Barem srdce mu je u 
grudih skakalo kak mlada kozica po sieno- 
koši od veselja da bu zutra nekaj boljšega 
za kuhali dobil kak navadno. I dieca Ste- 
lova su od veselja okolo toga 1‘alata mesa 
plesala, koj falai se hu silira a socmi pečenku 
p:*.* >h< ■ ud.

Odselili se vu Ameriku.
iz Nju-Jorka javljaj u. da se ljeta 1895. 

vu lamošnjoj luki izkrcalo 279.370 osoba, 
k oje su osla vile staru domovinu i potražile 
bolšn sreču vu novom svčtu. Ljeta 1894. 
bilo ib je samo 188.233. Iz austrijskih 
pokrajinah bilo ib je 13.740, iz Češke 20,345, 
z ( lalieije 7097. Iz Magjarske došlo je 19.212.

Familija Mirafiori.
Iz Rima javljaju: Da je vumrl ovih 

ilanali na Rivieri 23 Ijet star grof Mirafiori, 
k o j i je lani opal s konja, ter se težko ozledil. 
Njegova je smrt izazvula vekši interes za 
fiimiliju Mirafiorijevu. Praded pokojnikov 
zval se je Giovanni Vercelano. a bil je ka
petanom vu vojski Napoleona 1. Njemu se 
je ljeta 1833. rodila kél Rosa. Kralj Viktor 
Lmanuel. k oj i ju je zgledal 1859. Ijota za
ljubil se je vu nju. terju imenoval groficom 
Guerrieri di Mirafiori. e Fontana fredda. 
Ovaj je naslov prešel i na njezinu dčcu. 
Ljela 1809. oženil je Viktor Kmanuel groficu, 
koja je iza smrti kraljeve živela vu Turinu 
i ondi viimrla ljeta 1885. Sudbina je hotela, 
da jc grofica Rosina Mirafiori, jedna od 
naj lepših žena. ležeči na odru, malo ne iz
gorela. Od svečah vužgalo se črno sukno, 
a od njega i raka. Pozaspali stražari prebu
dili su se. kad je več raka bila vu plamenu, 
pak su težkom mukom oslobodili, kaj se je 
dalo oslobodili.

Grofica Mirafiori ostavila je kčer i sina. 
Kei Viktorija išla je zamuž za markeza Spi- 
11<»lu. a sin Karlo Emanuel služil je vu vojski 
i vumrl lani m i 44. godini.On jeost avildva sina, 
Viktória i Gastona. Viktorin, rodjen 21. de
cembra ljela 1873. služil je kod konjaničtva, 
no 20. aprilu 1895. ljeta opal je vu Turinu 
m i jašionici s konja i prelomil vrat i predrl 
glavu. Doktori su ga operacijom mogli uz- 
ilržali do vezda, ali ga nisu mogli osloboditi. 
Vezda su od familije još na životu samo 
markeza Luigi Spinola i 18 Ijetni Gastone 
Mirafiori. pitoinac jednog kolegija vu Milanu

Kratke novosti.
Vu nedelju 9. februara navršil je 

po dobi i po imenovanju naj sta reši kardinal 
rimske cirkve Teodulfo Mertel je izvrstan

Ali gde je ta j vuzmeni dan, ta vuzmena 
nedelja lak dilgoV

Tak dugo se neče smrknuti a žabe neču 
početi regetati, zviezde pak su danas tak 
pomalo se iz bregov i iz morja na modro 
n e b o  šetale. da bi je človek imal volju po- 
šiknuli, kad bi tak drugi put mogel zmoči!

I pošto je cielu familiju ista želja mu
čila. dapače i isti četveronožni vierni šarko 
kuhinjskih vratih zamišljeno stal, predloži 
olae. da za vneme si prikratiti, odmah poslie 
večerje svi spat pojdu, za da im ovak hitrije 
vrieme a sutrašnji dan prlje, pače nena- 
dano osvane.

Tako su dakle i učinili i dieca su poslie 
izmoljene večernje molitve i pospala ali 
š I(*Iu slaninska pečenka nije hotela mira 
dali, sve probe san si na oči pribaviti, bile 
su mu badava.

On je oči stiskal bolje nije moguče... 
badava. slaninska pečenka mu je pred očima 
lebdila. dva do tri prsta komaj ober nosa, 

on se je iz jedne na drugu stran u 
postelji vrtel badava. r.edki oblizek opet 
je ovde bil. dapače niti kukuvača u vuri 
na sleni, koja se je u strašnem razdrobju, 
p >sjv ' p ispano oglašiiv.ila, nij? mogla strašilo
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pravnik (jurista), izraelit je liberalni ustav 
od gdoine 1848. za papinsku državu, bil je 
jedno vrline vrhovni sudec, kašnji minister 
unutarnjih poslov, a posfavši 15. marciuša 
Ijeta 1858. kardinalom, obavlja od onda 
dostojanstvo kancelara papinske kancelarije 

Nezdavnja izinjerena najdublja točka 
vu Oceanu. Do vezda se je ona nalazila vu 
bližini Japaua, ter je injerila 8,(»00 metara. 
Vezda je kapetan Hailur pod 28. stupnju 
40 m. južne Širine i 175 stup, 10. in. za- 
padne dužine našel gubljinu od 9.000 metara 
ali nije došel do kraja, ar mu se je pri toni 
pokvarila mašina.

—  Broj lndijancov. Koji živiju vu 
severnoj Ameriki, iznosi sada komaj još 
248.000 dušah. Vu posljednjih 10 godinah 
spal ie broj za 58.000 dušah. Još tjeta 1850. 
bilo ih je 400.000.

• —  Vu Debrecinu odkriveng je kod ta- 
mošuje šparkase prikrata državnog erara 
za 100.000 forinti.

Mojoj zvézda.
Zvčzda drobna 
Zvezda mila,
Sjaj mi. samo sjaj!
Nigdar nisi poznala 
Toga svéta jaj!
Da hi zvčzda za njeg znala 
Sigurno bi prteinnela.

Črni oblak neba krije, 
Zvezdo videt više nije;
Gde si zvézdo ti V 
Bol sem svéja spazila 
Za oblak sam lice skrila.

Sretni mrtvopokopič.
U starom vremenu živel je jeden siro

mašni poljodelavec. težak u Karpatih svojimi 
ženum i imajuči 12 dece u jednoj malog 
kolibi, buti u velikom siromašsvu. Njegova 
zaslužha je bilo par groši, z-kojemi mu j«* 
težko bilo za decu lirami i opravu skerbeti.

Ar on nije i dvojil i bil je u u lunju, 
gde je više dece. lam se više moli, a gde se

zaklanog svinjčela izpred njegovih očili 
prolierati.

1 ovak je Stefu noč trajala skoro duže 
nego vekivečnost i uslied toga si je on, 
poslie kak bi se bil badava trudil zaspati, 
iz dubline srdca zdehnul:

»Bože moj. ako človek siromak jedau 
krat nekaj boljšega ima. onda samo neče i 
neče dan nastati!«

Oh ti sretni i presretni Štef stvojoin 
dietinskotn težnjom, kak li mora mnogi za- 
viditi iliti jalen biti, koj po svojoj vlastitoj 
krivnji u svem izobilju nezadovoljan propada 
i zginjava!

Sad je pripovesti konec i ako bi me 
koj čtevec zapilal. koj naravski nije puški- 
noga praha znašel, da jeli je Stefu Vinskiu 
ipak jedan krat dan osvanul, lomu ja ozhiljno 
odgo varam:

»Nije, dragi prijatelj, Stefu bu stoprv 
onda dau osvanul, kad bu se pričelo u tvojoj 
glavi svietiti; anda sad gledaj da jedan krat 
Stef tu pečenku dobije, drugač ju odnese 
šarko, jer još uviek pri kuhinjskih vratih 
stoji, med režki privuhava i vuha zdiže.

šarko najme, takaj nemre spati. ., isto 
tak kak i presretni štef!

Jtoi« h oUh

više moli. onde, gosp. Bog više sv. blagos
lova podeli.

On si je svako jutro i večer decu skup 
spravil i klečeč z-decum svojimi i ženum 
na steni visečo razpellu-Zveličilelja goručom 
željum Boga molil za svakdanji. kruh i sv. 
blagoslov prosil.

Peter —  tako mu je ime bilo, siromak 
imal je stalnii veru i ufanje od gosp. Boga. 
u svojoj molitvi, da jednoč srelan hud *.

Nut gosp. Bog čini probu pokornika 
poniznomu človeku. Peter je još u vekše 
siromaštvo prepái i nije niorguval proti ovoj 
nesreči p ram a gosp. Bogu.

Jedeu dan poleg nepazlivosli det e, izisel 
je ogenj i zgorela mu j** ta mala liiža i u 
j tijoj sve h) siromašno pohižtvo i oprava i 
t. d. Drugo nije niši ne našel, kak u pepelu 
razpelo zveličitelja čelu. koje je na steni 
viselo.

Peter prime to razpelo u ruke i kušne 
i veli svojoj plačuj ženi i deci: »Niši se 
nebojte! niti nedvojite! On nam je ostal, 
koj nam hude pomog I . to je bila njegova 
sveta volja, »koj nam je In nesreču poslal 
On nije niorguval prama lomu, nego se je 
skerbel, da čim predi pred zimom novo 
hižu napravi, i išlo mu je po ruki, i sreči, 
i napravil je tu kolibo pred zimom.

Nut na skorom u D »j novoj kolibi porodi 
mu žena trinajsto dete. Do sada je za 12 
dece težko kruha spravljal. Z milim srcem 
je kušiiul svoju Ženu. i rekel: Ni kaj zalo. 
gde su jeli 12. tam hude jel i 18-ti, Bog nam 
ga j<‘ dal i gos|i. Bog hude za nje skerbel.

Peter mirno si napervojemajuč kaj drugi 
dan ide u bližnje selo za novorodjeuo deot 
kume prositi.

Ipak nije bilo potrebno po kume ili. 
ar drugi dan u jutro novorodjeuo djete merzlo. 
i misleč, da je djete merlvo; merlvo je dele. 
veli Peter! Bog si ga jt* k sebi vzel. vezda 
nam netreba kumov. nego janin za grob, 
naj hude! idein vu sumu i onde pod jedilom 
Ijepotn lipom janin skopam.

Nut žalostnim srcem vzeme Peter lopalu 
i povdaje se na put, u šumu. i najde veliku 
groninu ljit»pu tipu i ontlje kopa janin. Nul 
lopata mu st* zadene na dnu jame. Nego dalje 
nije mogel zasekali, ar je bilo nješto trdo. 
te je mislil: to je kamen, i veli sam sebi: 
Nut ja taj kamen odkopam, tako, da ovil 
siromašim djete, nebude tak na tverdom 
ležalo.

Tako i s teškočum kopa nadalje i lak 
dugo, dok okolo okopa. Tu opazi, da je 
jedna herdjava željezna ladica i evo perliko 
pokrivalo, odpre i zagleda, puno zlata i 
sreba!

Osupnol se siromašni človek, kaj je 
sada čineči. Tak načinil si je na se znamenje 
sv. križa z-ovemi rečmi: Gospune m* vpeljuj 
nas u skušavanje; ter z-digne In herdjavu 
kistu, na svoje ramena, i teško nosi hitrem 
putem, nego ne dimo, nego u bližnje selo. 
gde je njegov Ilirov i nótárius stanoval, i 
onde njim je predstavil, i predal ovo blago, 
koje je skopal.

Nótárius, i birov bili jesu miloserdni 
ljudi i se raduvali jesu siromaku Petru, koj 
je tako sretan postal: pak i tak pošten bi', 
kaj nije zatajil ovo najdjeno blago, ako 
prem je veliki siromak bil.

Notariuš lolnači Petru glasom zakotnih: 
Vaš najdjeni kinč ima se na tri strani 
razdeliti, jedna tretja stran ide orsagu, a 
druga tretja slran ide vlaslnika, na kojem 
gruntu se najde, a ovaj grunt bil je milosti- 
vog Grofa; tretja stran ide onoga, koji je 
našel.

Notariuš pak veli Petru! ja pak moram 
sl. Varniegvinskorn stolu ovo nazvestiti i 
prekdati: ovo budi* terpelo kojili par mesečo v. 
dok o v v na razd(*lenje dojd *. ja vas poz
nani. da sli* siromak: zato ja vam dam 200 
forinti m ijili penez. na p d.ioru vašega siru" 
mašiva, dok razdelenja onih najdenih penez 
d oj de.

P ‘ler prim * ovili 200 tor. zahvalnost- 
jum. i s»* suri dimo, sreču nazvestiti.

Nije moči raztolnačiti ovu radost i 
veselje lužnoviloj ženi. sada jesu postali sretni 
i bogati, i videči, da to sve od satnog gosp. 
Boga njim izhadja. nut vezda pokleknuvši s 
poniznosljuui pred razpelom i gosp. Boga 
moleč, i zahvalujuč na ovom daru.

Ter Peter i žena zdihavajuči prama 
gosp. Bogu. ako da bi posp. Bog dal. da hi 

j sada i trinajsto djete živelo, nu na čudo 
Božje, Iv novorodjeuo djete počme. glasno 
se plakati, (jokati), koje mislili jesu, da je 
merlvo. a kaj bi. djete je bilo slabo, i od 
zim.* mlahavo, slabog hranenja, dojenja (sisa- 
nja). Sada odmali Peter se odselil vu selo i 
ondje bolje živeli jesu i djete je došlo k sebi

Vezda došla je odluka, da Peter ima 
dobiti više jezer cekinov i tuliku zemeljski 
gospon. Nego zemeljski gospon, je isto svoj 
res Petru prikazal. Peter je po božjoj milosti 
srelan poslal, kupil si je kuču i zemlje, 
koje je obdelaval. i išlo mu je po sreči 
i ij ego v o gosj ioda rst v o.

Svaku nedelju išel je Peter svojom 
familijoiu pod outi lipu. gde je taj kine 
našel i Boga molil i njemu hvalil na podelje- 
uoj sreči,

I zalim je dal na ovom mjestu kapelica 
napravili, i još dan danas Petrovi vnuki i 
prevnuki imaju tu kapalicu u časti i hvalijo, 
moleč gosp. Boga. za uspomenu njihovog 
prededa.

(ide je vera. tam je ufanje,
(ide je ufanje. tam je ljubav,
(ide je ljubav, tam se moli Boga,
Ako serce neinia od dloga.
Od dloga cviet diši,
A tern srce duši i mori.

Služil: h  m n  h n */őz.srí
klóiméul- i ti Štrigovi.
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