


Ezt kihasználhatják ugyan irigylésre 
méltó házi-uraink, de nem lehet ez érdeke 
magának a városnak! A városi hatóságnak 
kellene gondolkoznia első sorban a fölött, 
hogy a hínárból, hogy mászszunk kiV Ha 
már a kaszárnyát oly üdvösnek találták s 
annyira hasznot hajtónak a városra nézve, 
hogy fölépítése érdekében a legnagyobb ál
dozatokat is meghozták, találjanak ki valami 
módot, hogy lakásviszonyaink tűrhetöhbekké 
váljanak! - - Nem mondjuk, hogy építsen a 
város maga; de jelöljön ki legalább irányt, 
a hol építhessenek azok, kiknek erre talán 
kedvök van. A város belső telkei mind be 
vannak építve, itt csak méregdrága áron juthat
ni házhelyhez. Házat bontani, hogy újat épít
sünk. költséges vállalkozás. Kifelé építeni nem 
lehet, mert a talaj az építkezés költséges voltá
nál fogva nem arra való; ez akadályozta is 
meg a várost természetes fejlődésében eddig, 
mint növésében a csecsemőt a pólya.

Kövesse a város más városok példáját! 
Sajátítson ki telkeket s töressen uj utczákat! 
Jelöljön ki ott mindjárt az államosítandó 
polgári iskolák számára is helyet, melyről 
úgyis a városnak kell gondoskodnia. Ez az 
iskola lesz legalább vonzó ereje s jegecze- 
sedé^j pontja, emporiumja a megnyitandó uj 
közlekedési vonalnak. Harczelláztassa a lel
keket. még mielőtt élelmes vállalkozók erre 
gondolnának; adja el azokat emberséges áron 
az építkezni akaróknak. Kárt a város ez által 
semmiesetre sem. fog szenvedni, mert a telkek 
el fognak kelni, kamatjukat is bizonyára meg 
fogják hozni a befektetések. Mert fognak ez 
uj irányban épülni magánházak is. mert lehe
tetlen, hogy a lakáshiány az építkezési kedvet 
pénzes embereinkben, vállalkozóinkban, pénz
intézeteinkben föl ne keltse, ne emelje!

Így a mellett, hogy csak kötelességét 
teljesiti a hatóság, a mikor a város fejlődé
séről gondoskodik, humanitorius feladatra is 
vállalkozik. Lehetővé teszi a lakosságnak a 
városban való maradást s megakadályozza 
azt az igen könnyen beállható szomorú es
hetőséget. hogy a város polgárainak egy ré
sze a városon kívül lesz kénytelen lakást 
keresni, mert a kaszárnya következtében a 
városból kiszorult.

a végpusztulástól mentette meg akkor, midőn fiát 
Coriolánust rábírta, hogy Hóma falai alól elvonuljon.

Hogy Cárt hágó alapítója Didó, nő volt, az 
köztudomású. Didó lángeszével veié meg az ókor 
legkiválóbb kereskedelmi államának alapját; a 
mennyiben Jarbas királytól annyi földet vásárolt, 
a mennyin egy bikabőr elfért. A  bikabőrt azonban 
oly vékony szálakra metszette, hogy vele tekinté
lyes földséget keríthetett ki, a melyen tívrsa (bőr) 
fellegvárát építette, melylyel a későbbi nagyhatalmú 
Karthágónak veié meg alapját* Didó azonban nem
csak nagy szellemével, hanem nagy jellemével is 
kitűnt, mert midőn Jarbas, hogy a várost hatal
mába keríthesse, megkérte Didó kezét, hazája ve
szedelmét kikerülendő, máglyát rakatott és azon 
saját kezével vetett véget életének.

Bár mennyire tűnnek is ki, azonban az ókor
nak egyes rendkívül tehetséges nőalakjai, a nő 
általában ki volt zárva a társadalmi mozgalmak
ból. A középkorban azonban a nő helyzete hirte
len átalakul, a rajongásig menő tisztelet veszi kö
rül és a társadalmi életnek középpontjává válik. 
Az erkölcsiség fogalmainak tisztulásával, a demok
ratikus eszmék terjedésével, az uj-korban a nők 
társadalmi állása egész Európában oly fokra emel
kedik. hogy elmondhatjuk, miszerint a franczia 
nyelv csiszoltságát, Anglia miveltségét és Orosz
ország nagyhatalmi állását kiváltképen nőknek 
köszönheti. Visszaélnék türelmükkel, ha a világ- 
történelemnek csak legkiválóbb nőalakjait is fel
sorolnám, de meg »a magyar nők szellemi tehet
ség, akaraterő és szorgalom tekintetében legalább 
is egyenlő helyet foglalnak el a müveit külföld 
nőivel« miért is á nőknek csakis hazánkban való 
szereplését óhajtom vázolni.

Megyei élőt.
A megyei közigazzgafási bizottság február 

havi ülésén Csertáu Károly alispán előadva, 
hogy főispán Öméltóságának távolléte aluli a 
gyűlés az ő elnöklete alatt tartatik, az ülést 
megnyitja.

A tárgysorozat elötl felszólalt Skublics 
Gyula bizottsági tag s utalva arra a köztu
domású dologra, hogy Csesznék Józse! per
laki ügyvéd a miniszterhez Svastits Benó 
főispán ellenében egy feladást intézeti, amely 
a »Magyarország« f. évi február 7-iki szá
mában közzététetett, felemlíti, hogy a felje
lentésre vonatkozólag a közigazgatási bizott
ságnak, amely első sorban hivatott a vármegye 
ügyeinek vezetését ellenőrizni, nyilatkoznia 
kell. Maga a följelentés két részből áll s a 
főispánnak közszereplésére, másrészről annak 
magánügyeire vonatkozik. Egy köztisztviselő 
magánügyei csak annyiban jöhetnek elbírálás 
alá, amennyiben azokból közhivatali műkö
désére homály hárul; pedig köztudomású, 
hogy a főispán magán ügyeiből ez ideig sem
mi legcsekélyebb homály sem hárult az ő 
köztisztviselői működésére. Ami a közügyeket 
illeti. — a feljelentésben foglalt panaszok több 
izhen képezték a közgyűlés tüzetes tárgyát 
s azok egytől-egyig nemcsak alaptalanoknak 
bizonyultak, hanem minden egyes alkalom
mal a törvényhatóság egyeteme bizalmának 
és elismerésének adott kifejezést. Ép ez ok- 
hói indítványozta, hogy a közigazgatási bizott
ság fejezze ki megbotránkozását, hogy egy 
főispán ellen, aki egész ludasával, teljes lel
kiismeretességgel és a legnagyobb tapintattal 
vezeti egy decenniumon ál a vármegyét, ily 
alaptalan feladás tétetett s juttassa a főis
pánnak tudomására mély sajnálatát. A bi
zottság ez indítványt egyhangúlag elfogadta 
s elnökileg határozattá emeltetvén, Iláczky 
Kálmán azzal toldolta meg az indítványt, 
hogy a közigazgatási bizottság kérje fel az 
alispánt rendkívüli törvhatósági közgyűlésnek 
mielőbbi kitűzése végett, hogy a megyei bi
zottsági tagoknak is alkalmuk legyen a már 
előfordult vádak ellenében újból nyilatkoz
hatni s amint eddig azokat visszautasították 
és elismerésüket s ragaszkodásukat a főispán

A magyar ember már ezer esztendővel ezelőtt 
megbecsülte a nőt és a családi élet tisztasága és 
az egyncjüség által már akkor is kivált a többi 
nemzetek közül. —  A »feleség« szó azt mutatja, 
hogy a hitves a családban már a kereszténység 
befogadása előtt emanczipálva volt. És hogy milyen 
kardosak voltak már abban az időben is a magyar 
menyecskék, azt egyik legkiválóbb történetírónk 
igy fejezi ki; »Nincs rá példa, hogy a férj felesé
gén könnyen túladhatott volna, ellenkezőleg azon
ban van, hogy a férj szökött meg felesége elöl.« 
A »kötelességét zúgolódás nélkül, jó  kedvűén tel
jesítő« magyar nőről már egy Szt. Deliértröl szóló 
legenda is megemlékezik.

A nők védelméről már a szabolcsi zsinat is 
in té z k e d ik  és bár e határozatok egészen a 
zsidó törvényeket veszik is alapul, a nőknek mégis 
több jogvédelmet biztosítanak, mint a többi álla
mok törvényei. A nők ily kiváló helyzetének kö
szönhető, hogy czivilizáeziónknak nváv hajnalhasa
dásakor két nő válik ki történelmünkben, kik az 
egész magyar nemzetre kiható befolyással bírtak. 
Sarolta, Szt. István anyja és Gizella, Szt. István 
neje osztozkodnak első sorban azon dicsőségben, 
hogy Magyarország felvette a keresztény vallást, 
mely nélkül pedig a magyar nemzet ép úgy el
pusztult volna és ép oly kevéssé állotta volna meg 
helyét Európában, mint az avarok vagy a hunok. 
A magyar nemzet nem is volt hálátlan a nők 
iránt és mindinkább több és több jogokat bizto
sított nekik.

Már az Árpádkor! királyok törvényeiben a nő 
férje vagyonának jogos örököse, gyermekeinek 
gyámja s hozományának mindenkor ura. —  Hogy 
pedig mily tiszteletben állottak és ö rö k lé s i jo 

irányában kifejezték, újból lehessen alkalmuk 
ezt tenni; mire Cserián Károly alispán kije
lentene. hogy a megye reputatiója érdekében 

ha az indítvány nem is tétetett volna — 
határozott szándéka volt a márcziusi köz- 
igazgatási bizottsági ülést megelőző hétfőre 
rendkívüli közgyűlést egybehívni, mely kije
lentését helyeslőleg vették tudomásul.

Ugyancsak ebben az ügyben a nemesi 
választmány a következő nyilatkozztot tette 
közzé:

A » Magyarország< ez, politikai napilap 
f. é. február hó 7-iki számában * Csesznák 
József ügyvéd, megyei bizottsági tag« alá
írással megjelent czikk utolsó pontjában a 

nemesi pénztár is föleinlittetett olyannak, 
mely a megyei főispán rendelkezése alatt 
állana.

Alulírott választmány az igazság érde
kéből szükségesnek tartja tájékozásul nyilvá
nosságra hozni, hogy a 80093/1881. számú 
belügyminiszteri jóváhagyással ellátott alap
szabályok értelmében az u. n. nemesi pénz
tári, vagyis a nemességi magán-alapot, úgy 
a nemesség és nemesek által tett alapítvá
nyokat« az említett szabályok és az alapító 
levelek értelmében az 18 Hí. évi megyei köz
gyűlésen és a megyei nemesség 1881. évi 
ösgyülésén szervezett nem esi pénztári és 
alapítványi választmány« önállóan, de erköl
csi és vagyoni felelősség mellett kezeli, a pénz
tári teendőket pedig a választmány határo
zatai értelmében a nemesi pénztári és ala
pítványi gondnok végezi, kinek eljárását s 
általában véve a pénztárt és a számadásokat 
a választmány kebeléből kiküldött bizottság 
vizsgálja meg, a mely bizottság eljárásáról 
szóló jelentését és a pénztári számadásokat 
felülbírálás végett a választmány elé, ez pe
dig a kormány felügyeleti jogánál fogva 
évenként az illető minisztériumokhoz terjeszti 
fel és ennélfogva egyrészről a nemesi pénz
tár. választmány és gondnok, másrészről pe
dig a vármegyei pénztárak és alapok, pénz
tári személyzet s annak felettes vagy ellen
őrzésre és felügyeletre hivatott hatóságai közt 
egyáltalán véve semmi néven nevezendő vi
szony és összeköttetés nem volt és nem is 
létezik s igy a nemesi pénztár kizárólag az

gaik mennyire biztosítva voltak, eléggé mutatja az 
a lény, hogy Nagy Lajos fiuörökös nélkül halván 
el, leánya Mária örökölte a koronát.

A Hunyadi-kor fényes lapját szintén két nő
alak ragyogja he. az egyik Szilágyi Erzsébetnek 
tiszteletet parancsoló méltóságos alakja, a másik 
Beatrix királyné, ki az olasz műveltséget, a maga 
szelleme és szépsége díszét és varázsát hozta Má
tyás udvarába. Szilágyi Erzsébetnek köszönhetjük 
egyik legnagyobb királyunkat Mátyást. Benne a 
gyöngéd női lélek férfias elszántsággal párosul. 
Árván maradt két fiának, a inig rászorulnak, gyá- 
niola, védő szelleme: mikor Czillcit Nándorfehér
váron meggyilkolták, bocsánatot kér László lia 
számára, de a mikor a gyarló király esküjéről 
megfeledkezve, tiát vérpadra hurczoltatja, hadakat 
gyűjt és csak akkor nyugszik meg. —  mikor 

j  fiát Mátyást a királyi trónon látja és ennek fel- 
niagasztalásával hulotlaink emlékét kiengesztelte. 
Mátyás udvarában az olasz Beatrix válik az ud
vari életnek ékességévé és központjává. Ragyogó 
szelleme, nagy esze által ő virágoz tatja fel a ma
gyar királyi udvart és megteremtőjévé lesz a ma
gyar renaissancnak. z ő meghívására népesül he 
Mátyás udvara a század legkiválóbb tudósaival, 
íróival és művészeivel. Mindig és mindenütt félje 
oldalán van és megoszt vele munkát, gondot.

Rozgonyi István temesi főispán feleségének, 
Szentgyörgyi Czeeziliának nevét ama harczból ismer
jük. melyet Zsigmond király Galamhóczért vívott és 
melyben ő menté meg a királyt és mely után »Egy 
árva szó sem beszéli Zsigmond gyözedelmét, mind a 
világ.széles világ Rozgonyi Cziczellét*.

(Vógc köv.)
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alulirt választmány rendelkezése alatt áll. 
annak ügyei intézésébe, pénzei és értékei ke
zelésébe sem u vármegyei főispán, sem az 
alispán, sem más tisztviselő soha a legkisebb 
befolyást sem gyakorolhatta és nem is gya
korolhatja s ezek szerint az említett czikk- 
ben foglalt állítás a valósággal homlokegye
nest ellenkezik.

Kelt Zala-Egerszegen a nemesi pénztár 
és alapítványi választmány 1891». évi február 
jiú 10-én tartott ülésében.

K  Ü L Ö N F É  L É  ív.

Uj anyakönyvvezetö. A m. kir. bel
ügyi-miniszter a Csáktornyái anyakőnyvi-ker. 
területére, az elhunyt Molnár József helyére, 
Frász Tamás városi pénztárosi nevezte ki 
an vakon y v vezető v é.

Államsegély. A vallás- és közoktatás
ügyi m. kir. miniszter a Csáktornyái alsó fokú 
iparostanoncz-iskola részére, a f. tanévre 800 
Irt államsegélyt engedélyezett.

Anyakönyvi statisztika. \ strhlói anya- 
könyvvezetői hivatal túljegyzése szerinl 25 
házassági esetet jegyezlek bt* olt az idei far
sangban. —  Említésre méltó, hogy az ottani 
plébános e házasságkötéseknél, mivel polgári 
utón is köttettek, állítólag fogadalmához hí
vni. az egyházi esketést műn maga, hanem 
szokása ellenére, káplánjával végeztette. 
Érdekes, hogy 2 házaspár a törvény kiját
szásával a szomszéd Stájerországban kelt 
egybe, nem számolván azokkal a kellemet
lenségekkel, melyt ó esetleges leszármazott
jaikat vallási túlbuzgóságuk miatt érhetik.

Hímen. Brodiiyák Antal kereskedő, 
f. hó 10-án vezette oltárhoz Stridón özv. 
Liszt Antalné kedves leányál, Irmát. Kisérje 
boldogság frigyüket!

Nyilvános köszönet A Csáktornyán 
létesítendő kórház alapja részére a Csáktor
nyái Takarékpénztár loo. a Muraközi Taka
rékpénztár 10. a szegény-alap javára ugyan
csak a Csáktornyái Takarékpénztár 70 Irtot 
volt szives adományozni. Fogadják ezért a 
lek. igazgatóságok az elöljáróság hálás köszö
netét. Csáktornya. 1800. február hó 19-én. 
Vrancsits Károly városbiró.

A kereskedö-ifjak mulatsága. A bolt 
szezon, melynek bélyegét, meddőségénél lógva 
az idei farsang magán viselte, egy pillanatra 
földerült azon a mulatságon, melyet a hely
beli kereskedö-ifjak önképzö egylete a farsang 
utolsó vasárnapján a Hattyú szálló táncz- 
termében rendezeti. Különös érdekességei 
Ígért az estélynek Kárpáti Manó nagy-kani
zsai felső-kereskedelmi iskolai tanárnak löl- 
olvasása: » A nők társadalmi szereplésének 
jogosultságá n-rőt s Kopjár Sándor egyl. tag
nak monológja, melylyel (iabányi »Öngyil
kos«-át volt elszavalandó. Ennek a fölkeltett 
érdeklődésnek tulajdonítandó az a nagyszámú 
közönség, mely ez alkalommal a szálló Íz
léssel földiszitett nagytermét majdnem ege- 
szeu megtöltötte. A történelem színpadán 
mozgó fölolvasás, melyet lapunk lárczájában 
közlünk, s mely VVIassics miniszternek a leá
nyok magasabb oktatását szabályoz!) újabb 
rendeletének alapján a nöemanczipáczió kér
désévé! is foglalkozott, végig kötötte le a hall
gatóság ügyeimét; emelte a tárgy érdekes 
voltát az előadó rokonszenves megjelenése s 
az előadás jó  magyarossága. Az ezüst-koszorú, 
löliratos nemzeti szinii szalaggal, volt elis
merése az egyletnek a fölolvasó táradságáért. 
Mikor a fölolvasást követett sűrű taps el
hangzásával Kopjár Sándor az egylet nevé
ben néhány meleg szó kíséretében a tölol- 
Vasónak az emléket átadta, szemmel láthatólag

tükröződött le Kárpáti ur arczárói a megle
petés, melylyel a kereskedö-ifjak szívélyes 
ováczióját alig eltitkolható örömmel fogadta. 
Kopjár Sándor szava Hátával nagy hatást kel
tett. A monológ ügyes fordulataival s élénk
ségével már maga is sikert jelentett, Kopjár 
természetes előadása biztosította azt. Szöve
vényes részletein nagy könnyűséggel siklott 
keresztül s igazán megérdemelte azt az el
ismerést. melylyel zugó taps képében a kö
zönség honorálta. Most kezébe vette Sár- 
közv vonóját s egy csapásra ürült ki a he
lyiség. hogy a tánezterem képét magára öltse. 
Terpszihore átvette szerepéi s járta a csárdás 
és keringtek a párok. úgy. hogy csak a késő 
hajnal oszlatta szét a kedélyes társaságot, 
mely az estét kétségtelenül kedvesebb far
sangi emlékeinek sorozatába fogja beiktatni.

A Csáktornyái Takarékpénztár XXIV. 
közgyűlését f. hó tő-én tartotta meg Szeiverth 
Aulai igazgató elnöklete alatt, 190 részvény 
képviseletében. A jegyzőkönyv hitelesítésére 
.Neumann Bornál és Kosenberg Lajos rész
vényesekéi küldötték ki Az elnök beszámo
lóját s a föl ügyelő-bizottság jelentését elfo
gadják, mire a fölmentésoket minden irányban 
megadták. Az osztalék részvényenként 20 Irt 
ez évben. Jótékony czélra 450 Irtot szavaztak 
meg és pedig az óvó-intézetnek és a kórház 
alapnak 100 100. a város szegényeinek 70.
a tüzolló-egyesületnek öo. a szépilö-egyesii- 
letnek 40. a két nőegyletnek 80 80. a polg.
iskola könyvtárának 20. a népiskoláénak 10 
fitol. Lühl Ahír volt könyvelő özvegyének 
kegydijképen 180 Irtot szavaztak meg. Az 
alapszabályok 41., 54. és (jő. inainak módo
sítása után. melyek közöl az utóbbi arra vo
natkozik. hogy a váltók megszavazásánál az 
igazgatón kívül legalább két igazgatósági tag
nak jelenléte szükséges, az igazgatóságba uj 
tanácsosnak lleinrich Miksát, a felügyelő- 
bizottságba uj pót-tagoknak Vrancsits Károlyt 
és Aláver Károlyt választották be egyhangúlag.

Köszönetnyilvánítás. A Csáktornyái 
Takarékpénztár s a Muraközi Takarékpénz
tár igazgatóságai a helybeli Szépitő-Egyesü- 
letnek 40 40 irtot voltak szívesek adomá
nyozni. mely adományaikért az egyesület 
nevében köszönetét nyilvánítja az elnökség.

Gyászhir. Légrádról írják, hogy folyó 
évi február hó 18-án. délután 4 lírakor vi
tetett ki örök nyugalom helyére Légrád ui. 
városának tevékeny orvosa f  arkas Ferenez. 
Csak másfél évig töltötte e minőségben köz
lük hivatalát, de ezen idő is elegendő volt 
arra. hogy Légrád polgárainak nagyrabecsü
lését és szereidét kiérdemelj!*. Ennek meg- 
nyilalkozásakép tekinthető ama impozáns te
metés. melyre a város apraja, nagyja kivo
nult. hogy kegyelete adóját a megboldogult 
irányában leróhassa. A felejthetetlen halott 
ez utolsó útjára kivonultak a rk. népiskola 
növendékei, tanítóik vezetése alatt; továbbá 
a városi képviselőtestület, az olvasó-egylet, 
az önk. tüzoltó-testület. az ipartestület és még 
számosán barátai és tisztelői közöl. A gyász- 
szertartás! főtiszt. Gadó Mátyás oltani plé
bános. Filipeez János imbroveczi plébános és 
Fucsek Iván légrádi káplán segédletével vé
gezte. A szép koszorúkkal borított koporsót 
az ipartestület tagjai felváltva vitték, a lég- 
rádi önk. tüzoltó-testület zenekara meg gyász
indulót játszott. A temetőben a gyászszertar
tás elvégzése után. Szilvágyi Gyula ev. lel
kész, majd Kováts Gyula jegyző az olvasó 
—  illetőleg a tűzoltó-egylet nevében, mely 

jegyieteknek a megboldogult tagja volt. —  
mondtak megható búcsúbeszédet. E beszédek 
után a dalárda a »Szunyadozz« ez. gyász
dalt énekelte. —  A mélyen sújtott özvegy]

ez utón fejezi ki köszönetét mindazoknak, 
kik drága halottjának a kegyelet utolsó adó
ját lerótták és bánatában résztvettek.

—  Köszönetnyilvánítás. A helybeli izr.
nőegylet számára a »Muraközi Takarékpénz
tár« 40, a »Csáktornyái Takarékpénztár« 30 
forintot szavazott meg és szolgáltatott át.—  
Mely szives adományokért ez utón is hálás 
köszönetét nyilvánítja VVollák Rezsőné egyl. 
elnök.

Az alsó-domborui önk. tűzoltó-egylet f. évi 
február hó 8-án tartotta saját pénztára javára 
zártkörű tánczmulatságát, a mely kitünően sikerült. 
A szűnni nem akaró jókedvnek csak a késő reg
geli órák vetettek véget. Felülfizetni szívesek vol
tak: alsó-domborui Birseidéi* Miksa lovag 9 frt 00 
krl; özv. Birseidéi* Jakalmé urhölgy ö frtot; Szegő 
Izidor 2 frtot; dr. Szabó Xsigmond 1 frt 50 krt; 
Steíies Imre l frt 2«) krt; Czimerman Ferenez, 
FJselmayer Ferenez (Mura-Király), Pollak Herman 
I I frtot; Miháez János 80 krt: Lőve Adolf, Ste
íies István, Miszer Kafael 70— 70 krt; Korber Já
nos, Kmetykó Gyula, Herzer Izidor, Mráz Nándor 
(Perlak) 0o t>0 krt: Kuszák János, Horváth Vin- 
eze 50 50 krt: Koósz Jakab 40 krt; Kertalanics 
Ferenez, Varga Mátyás, Lép Antal 30 — 30 krt; 
Petries Ferenez 20 krt: Szlámek József, L’ tasi Jó
zsef. Vámosi 'fivadai*, Neustadtel Bernát, Horváth 
József, Kasziok Antal. Pertuk Ferenez, Starkel 
Antal. Piek Jenő, Grániz Károly, Feszti Antal 10—  
to krt. A kegyes felültizetőknek ez utón fejezi ki 
hálás köszönetét a rendezőség.

Gyászrovat. Mint részvéttel értesülünk, 
Steinauer József kotorj igazgató-tanítót és nejét 
súlyos csapás érte 5 éves I l o n k a  leányuknak 
elhunytéval. 18-án temették el. Nyugodjék békével!

II. Magyar osztálysorsjáték. Klső osztályú 
sorsjegyeknek a II. osztályra való megújítása a 
sorsjegyeken jelzett elárusítóknál, kiknél a sorsjegy 
vásároltatott, az I. osztályú sorsjegy visszaszolgál
tatása és a megújítási dij —  1 egész sorsjegy 20 
frt. —  egy fél to frt, egy tized 2 frt, és egy 
huszad l frt. befizetésével legkésőbb márczius 
1-éig eszközlendő. Az I. húzásnál ki nem sorsolt, 
mind bárom osztályra érvényes teljes sorsjegyek 
megújításának szüksége fenn nem forog, ezek min
den további nélkül a II. és III. osztályban is részt 
vesznék.

Tombola Légrádon. A légrádi tüzeltó-egylet 
a limit napokban tombolával egybekötött táncz- 
vigalmat rendezett, mely anyagilag ugyan nem 
igen, de erkölcsileg annál szebben sikerült. Idege
nek a közlekedési akadályok miatt kevesen jelen
beliek meg. s igy a mulatság, úgyszólván kedélyes 
családi körben, a legjobb hangulat mellett, a reg
geli órákig eltartót!. Ez alkalommal felülfizettek: 
Gadó Mátyás, Farkas Ferenez 2 2 frtot; Murko-
vits Ferenez I frtot; Kováts Gyula, Mikler Győző, 
Fridfeld Henrik 75 75 krt; Weisz Vilmos, Laüsch 
Lipót, Konkolyi József, Ferenczy Kde 50— 50 krt; 
Kasztl Géza, Őraskovieli Lajos 30— 30 krt; Xsinics 
Lőrinez, Goldschmid Fiilöp 25— 25 krt; Kumper 
Márton 20 krl. A tűzoltó-egyesület köszönetét fe
jezi ki a szives adakozóknak jólelkii adományaikért.

Helyreigazítás. Siridó és vidékének fiatal
sága által múltkor rendezett tánezestély alkalmá
val Jetiinek László nem 40 krt, hanem 1 forintot 
fizetett felül, mit ezennel helyreigazítunk.

Szlavik Károly a vasúti vendéglő föpinezére, 
arra kért bennünket, hogy közzé tennök, miszerint 
lapunk múlt számában a vasúti vendéglőben ren
dezett tanczmulatságra vonatkozó meghívás sem 
tőle, sem pedig Haekl úrtól nem eredt, s hogy ő 
annál kevésbé volt feljogosítva annak közzététe
lére. mivel a vasúti vendéglősnek, Haekl u^enk, ő 
csak a föpinezére. Mi is kijelentjük, hogy az em
lített meghívót a vasúttal semmiféle összeköttetés
ben nem álló egyén hozta a szerkesztőségbe.

Népesedési statisztika. Születtek a mull héten : 
/adravecz Bálint, Yábecz Bálint, Tkulcsecz Júlia és Apollónia 
(ikrek), Santok József. Bajz Júlia, Batalta György, Plevnik 
Mátyás, Bojkovics József, Bajkovecz Péter. Meghaltak . Miri 
Bozália 1 éves, Kristofics Verona 13 napos, Horváth Anna, 
40 é„ Toplek József 42 é.. Belső Mihály 72 é., Volarics Ke- 
rencz 4 h., Plevnik Mátyás 1 n.

SZERKESZTŐI ÜZENET.
Több köszönetnyilvánítás s kimutatás fölülfizetésekről 

lérszüke miatt jövő  számra maradt.

Felelős szerkesztő; Segéd-szerkesztő:

(HARGITAI JÓZSEF. ZR W Y I KÁROLY.
Kiadó és laptulajdonos :

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR).
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Sve pošiljko tič uése zachžaja 

novinnli, noj se poSiljnju na 

ime Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:
Knjižara F i s c h e l  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 tijeden  jed en k ra t i to : vu svak e  nedelju .

Predplatna cena je:

Na celo leto . . . .  \ fi-t. 

Na pol lela . . . .  2 frt. 

Na četveri leta . . .  1 frl.

P ojed in i lu n ji košta jč  10 k r

Obznane se poleg pogodbe 
1 fal računajii.

Službeni glasnik: » tlakovečke Šparkasse«, »Medjinmrske Šparkasse«. » Šparkasse Okolice Čakovca«, i t. d.

K  r u h.

»Kruha svakdašnjega, daj uam denes . 
Tak nas vučiju Hoga moliti. Istina je. da 
nam je kruh najhasnoviteša hrana. S kru
hom i vodom nije moči dugo delali, ali dok 
kruha imamo, ne vmerjemo od glada.

Kruha iz melje pečeju. Žitka zamelemo’ 
dobimo nielo, koju presejalno. Poseje damo 
marki a m »lo pak mi minimo. Mela sama 
nije dobra, ako ju s vodom zmešamo ,virdir* 
se kak kam m i opel nije za jesti. Takšnoga 
kruha sil si Židovi p ‘kli. d i su s Kgiptoma 
išli i deti denes na vuzmene dane mlince 
pečeju na spomen. Ako jesti hočemo kruha 
on mehki mora bili.

Mela stoji iz Síkéra i šterke. Sad ako 
kruha hočemo peči, moramo kvasa imeli. 
Kvas šterku par var n:t cukora obrne. Testo 
dobro se mora včiniti. drugič nije dober 
kruh. Vu kruh se napravijo sam od sebe 
luknjice, koje su jako potrebne, ar drugač 
se kruh ne speče.

Daje dignjeni kruh. vu pečnim metneju- 
gde vrači zrak obhodi svaku ljuknjicu. šteri 
kruh nema ljuknjice. on se ne speče i 
Spehaš ti ostane. Ako se testo n ‘zdigne, več
je ne dober kruh. Ako ga ob vuri nutri. 
nedeueju ili van nez m i‘ju. op d j * ne dober.

Samo on kruh je dober, koj se dobro 
zdigne, speče i ljukujasti postan *. Kruh, ako 
dugo stoji, vtrdi se i težko ga jesti. V ledi

oplesnivi kruh. Plesnivogi kruhu nije dobro 
i zdravo jesti. Nešteri veliju. da on zdrave 
zube ima. koj plesnivoga kruha jede. To 
nije* islina.

Vi\\ ohlokom.
Daveči se vu Ijepom varašu ... stanujem 

vsaki pul vu jed noj od najživahnesih mu 
vulicah Kad sam zadnji pul ondi buravll, 
bila je divna jesenska večer. Poleg vsega 
toga nišam im d nikakve volje kanig od iti. 
nego sam si sel za odprtim ohlokom svoje 
sobe i nažgal sam si cigaivlu. pivgle lavai 
sam tajinstveno lice Ijepog meseca, k o j i je 
či*(‘z lisijt? cvétja na. mojem obloku znalično 
naljukaval vu moju solni. Divna, tiha i 
topla večer, sjajnim ineseconi i hvptečimi 
zvezdicami obasulo vu bezkraj prozirno 
modro nebo, uzbudile vu meni célú po
vorko vsake tele osječajali i mislili. Počel 
sa razmišljavati: Kak bi čovjeku na ovom 
dívnom božjem svčdu puuo bolje i Ijopše 
bilo, sami, da nije na njem toliko zlili ljudih 
i egoistáid Vraga se več nebojimo. on 
bo je skrhan Zveličiteljovom smrljum, a 
Dog je dober, blag i milosrden; anda kaj 
god j ‘ zla na svčdu. večinom dohadja samo 
od zločestih ljudih: jeilen drugoga pečka, 
bocka. grize, jede —  guta!... Pak slopram 
egoistah, koliko je njih? —  Nikada neču 
sm ‘tnali s um i koli istinitu, loli za čovje- 
čanstvo žalostmi izreku jeduoga od nuj ra
zumu ‘šib spisateljah novesega véka, koji je

rekel: »Nevéruj nikomu, vsaki bo je egoista, 
kak god si i sam.« —  Anda sebičnjakov 
ima na svétu toliko, koliko je ljudih! Ana- 
lizuj oštro svoje srce. i budeš se osvedočil 
o toni. —  Grozno! — Dobro je još, kaj 
loj tre egoizma hindu n .‘broj stupnjevah, i 
na sreču, nisii baš vsi zamazani drugač 
bi bilo na svétu jos više zla. Ako si se 
anda več kakti egoista rodil na svét, a ti na-
sloj bar, da to hude kaj nienje----Još bi morti
dalje pošel bil ovim pravcem vu svom 
razmatranjii. da nije vu laj čas pod mojim 
ohlokom nekaj zašušnulo, na kaj se odinab 
javil mužki glas.

Jelica! pregovoril je mužkarec, gde 
si več za Doga!... Odkad več patrotiram 
ov iid ... več mi k tečaju koljena . . .  a tebe 
nega ter nega.. . .

Dragi Joška! veruj, nišam ja kriva!... 
Te gospe, kad im se jedenput njihov lužni 
prijatelj iznovjeri. grozno su sekantne... 
onda na svojoj kukavnoj družini izkaljuju 
svoj ja d !. .. Nije mi gospa na večer do
pustila da bi se m ‘krnila kam iz hiže; niti 
vezita se nebi bili videli, da me nije poslala 
bila vu apoteko po laj u jezili.. . kak se 
samo zo ve? ..,  je digitális.

A kaj je lo. Jelica?
Kaj ja znam ... samo sam zapame- 

tila, da kad godmojoj milostivoj izostaneštova- 
lelj, vsaki put ju zgrabe grčevi i tuče joj 
srce.. .  pak onda, Jelica, beži vu apoteku 
po digitális.

Z A  B A V A.
Prijateljstvo zločestih.

U Pestu sil jednoč živili dva prijateja. 
koji su skup držali kak vuki. —  Ako voki 
gladuju, a to večinom biva, onda u jati 
zajedno idil u lov. oni složno napadajo na 
ostalu živina i ljude. oni složno navale 
na sela i odnesu kaj mogu. Ako pak jedan 
iz med njih iz puške pogodjcu opadne, onda 
se opet ciela la peklenska hrpa bili na pad- 
šega te ga požderu skostmii kožom. Ako |>ak 
dugo nemogu pliena uloviti a glad biva uvék 
vuesnosliji i nesnostiji, onda napadite jedan 
drugoga i lak biva, da oteč poždere sina, 
mati diete, jači vnuk svoga staroga i slaboga 
dieda makar je i žilavi.

Prijateljstvo med zločestimi ljudi je baš 
ovakovo. vez. koj je skup drži je od vraga 
i ako pukne, tak se prepoveduj u jedan dru
goga i uništuju i ovak neboleč sud i pravicu 
pod piraj u.

Ferdinand i Leopold u Pešii bil j sil 
si vrli prijatelji, harem su svako dielo med 
sobom pošteno dielili. Ako je Leopold kojemu 
nepaztjivomu gosponu vuru iz žepa potegniti 
stal je Ferdinand na straži i pazil da ne-

dojde policija u bližino, ako je Ferdinand 
opet kojega došavšega stranjskoga seljaka, 
kakti svojega rodjenoga lelca obimai i ká
sával, potegnili mu je u lo vrieme Leopold 
bugjilariša iz žepa i t. d.

Zabave su isto tak bile hratinski med 
njimi podieljene, oni su zajedno sedeli pri 
istem stolu ili zajedno ležali pod istem stolom 
u kujem zloglasnem pajzlnu, oni su imali 
svoj k vari ir ili nočno ležišče zajed nu u kojoj 
grabi Ligela , gde su ili se više takovih 
mračnjakov pod večer sukupljalo i onde se 
na nova dieta dogo varali.

Ali kad je poslanska policija pričela 
svake noči ovc jame i g rabe preiskavah te 
sve, kaj je tud plazilo pod lukul metati, 
onda su se ova dva prijatelja morala za 
drugo nočište pobrinuli, a jer su pak obodva 
radi svojih vrlih dielah u onoj veli koj kliči 
sa puuo lokotah bili več dobro poznati, to 
njim se je činilo, da bu dobro, ako se na 
nieko vrieme razdruže. za da je policija 
nenajde uvek skupa, jer onda odmah pričme 
o njihovo m poštenju sumnjali i krivica 
njim činiti.

Oni se anda težkim srdceni oproste i 
u nadi na bolja vriemena. svaki svojem 
pulem se razidu.

Leopold se je na skoro pod niekom 
šupom ugnjezdil, u kojoj je po dami nieki 
stolar boblal a po noči je bila prazna i 
mirna, a Ferdinandu se je  dopalo jedan krat 
se malo Diogeneša igrali le jeduomu lagvu 
svoje uočne pohode vuščiti.

Taj lagev je najine med drugimi osta
limi stal na dielačnici lagvarevoj iliti pinta- 
rovoj a bil je baš dosta velik da je jedan 
čoviek, koj se je znal previjati, u njem 
mogel liepo pretegnjen ležati. Previjati pak 
se je Ferdinand znal, kak mačak, a jerbo 
pak je  lagev još k tomu malo po vinu imal 
duhu, tak je hil podpuno zadovoljan svojim 
nočnim ležiščem te je mnogu noč u lagvu 
prenočil ugodno.

Na jedan krat se dogodi, da Lepold 
polag svoje najbolje volje nije nikaj vkrasti 
mogel. On se je nieko jutro moral lievom 
nogom stati iz svog hoblinja, te kad je iz 
šupe idei, se je  svojim poštenim nosom u 
mrežu pavuka križara, med vrati zaplet, a 
kad je na ulicu zatim stupil, mu je devet
deset liot stara majka prva dobro jutro za- 
željeta. Pod ovakovimi prilikami, naravski. 
da kroz četerdeset dni o sreči nije bilo niti 
misliti; i izbilja, od onog dana su bili s vi 
žepi zakapčeni, svili oči odprte*, svi šhcun iri



— A jeli kaj hasni njoj ? .. , Vidiš4 
Jelica, i moje srce klopoče, kak vetrenjača, 
kad moram tak dugo na tebe čokati! Morti 
bi i meni to vračtvo.. ..

—- Idi nebudali, Joška!... im to je 
samo za gospe,—

- T ak ? ... Ali veruj mi. draga Jelica* 
j ;l ovakvo življenje več nemogu duže pod- 
nositi! Ja te ljubim neizmérno, Jelica!... 
pak se pravo nemremo uiti zestajati!... vse 
biva samo na vuliai... i to komaj onak 
leteč!—

— Ah, sladki Joška?... i ja ljubim 
tebe, kak život svoj, pak stoga mi je milos- 
tiva uprav več dozlogrdila. Moram si najti 
drugo mjesto —  kod kakove mlade gospe, 
koja neima toliko maiéra sa svojimi štovatelji,
__ budim onda i ja slobodneša. O vak duže
več neide!

—  Jedino me još batrive, kaj vse to 
neče više dugo trajati, naskorom budemo 
zevsema svoji.

Ah, dragi Joška!... to i mene batrivi. 
Več se napred radujem na prvi škorlak, 
koga bum onda kupila. Vse budu moje 
pajdašice se razpokle od jada, kad me 
budil videle vu škrlaku.

__ Škerlak? —  otegnul je Joška kiselo.
Je, i kožne rokavice do laktov.
1 kaj još?

__ Kaj još? Vsikak moram s po-
četka imati bar jednu svilnu opravu. Vreč
vsaka šuša nosi svilu.

Draga Jelica! Ti anda moraš
zaista da več Ijepu svoticu imaš vu špar- 
kasi. Kaj se medlim toga nebi dala vnogo 
spametneši upotrebiti?

J a ? ... Zakaj to misliš?
Ar ideš na tak visoko; a govorili 

su mi več i drugi, da imaš----
Ja neimam nikaj. ali su mi rekli,

dragi Joška, da si ti bogat, pak ako me voliš....
Niti ja neimam nikaj. Meni su opel 

rekli, kaj si ti bogala. da imaš vu šparkasi 
do pet sto forintih, stim hi se dalo kajgod 
započeti.. ..

K je?  Vidiš ti mudrijaša! Ti anda 
nemaš nikaj? Frosjak si, pak bi me vzel, 
da se od mojih penez omastiš? Ha! Ha! 
Takove vucibatine rasteju na vsakom smetišču.

pak kaj sam ja stari bukveš! Zato mi na- 
vék fali vu kabelaru! Čekaj samo, beštija! 
—  i pograbil je svoj škerlak. bežal je za 
njom, kak viher.

Ileče li se još iz ovog sukoba razviti 
kakova bračna drama sa razpitanj m i 
duelom, neznani; ali da če još nočas moga 
šnajdara rif imati posla, to je više no vjerojatno.

Fak kaj nije Ijepo na ovom svčtu ?
Ipak se dado bar jeden basnoviti navuk 

iz vsega toga izvleči. Hudeš li, dragi čitatetj, 
ikada s kini ugovori I kako v sastanak, ili 
s kini hotel razpravljati kakove tajne: čuvaj 
se odprtoga obloka sa cvčljem; ar nigdar 
nemreš znati, da li gdo za njim nesedi i 
neprisluškuje.

K A J  J E  X O Y O U A ?
Madridski meteor.

Komaj je nastala vu vulici tišina po- 
kucal je negdo na moja vrata. Znal sam. 
da če to biti moj šnajdar, koji mi je imal 
još večeras donesti frak za sutrašnje gostu- 
vanje, na koje sam bil pozvan.

Dober večer gospodine! rekel je šnajdar, 
kad je došel vu mračnu sobu. Kaj i još ve 
prež svetla a več je minula deseta vura?

Fsl! šepnul sam šnajdaru i 
maimul sam rukom, nek bude tiho, ar je 
vu isti čas negdo zakašljal bil pod oblokom.
I zaista. kak da su se denes vsi dogorili, da 
če se pod mojim oblokom zestati.

—- Preljepa ... ljubljena gospa! 
oglasil se mužkarec, več te čekani ovdi 

kak gladen osel. dok trava naraste!... 
Jeli imaš dušu, da me tak mučiš?!

Ah. negovori tak dragi Vincék! Ne- 
znaš. kak mi lini paraš srce! I tak sam 
več denes na večer grozne muke pretrpela, 
kaj taj moj stari bukveš nikak nije hotel 
iti vu svoju oštariju.... Vezda gaje stopram 

; bčs odnesel, pak i kabeiara svojega je skril, 
da sam ga komaj našla....

—- Pak jeli si kaj donesla?
Jeseni; samo hajdmo ve kaj hrže;... 

denes nemrem dugo izostati.
Sto te strel vudrilo! zakričal je 

šnajdar. da sam se od njega prestrašil. — 
to je moja žena!... Nesreča! kača!... Huh!

Pred par dnevi dobili smo telegram iz 
Madrida vu kojem je dojavljeno, d je jeden 
od najsilnijih pojavah vu prirodi: nad Mad
ridom i velikim dčlom centralne Spanjolske 
razpršio se je 10 februara meteor, koji po 
svemu, kaj se javlja, spada medju največe, 
kaj ih je zabilj ežila hiš to rij a. Meteori nisu 
novosti, ali takov pojav, kakov se je sbil 
vu španjolskoj, najvekšaje rčdkost. Telegram 
javlja, da je meteor opal ob pol deseti vuri 
pred poldan uz silen prasak, koji je bil 
nalik potresu, pak je i tak djeloval na pu- 
čanstvo. V u Madridu i okolici ima na raznih 
sgradah kvara i više ranjenih ljudih. Panički 
strah zavladal je na sve strane. Pojav es 
je očutil i opazil ue samo vu Madridu več 
i vu Toledu, Guadalajari, Valladollidu, Sa- 
ragosi i svim susjednim mjestima. Madridski 
observatorij tv rdi. da se je eksplozija sbila 
vu ogromnoj višini od 32 kilometra i da je 
meteor moral imati promjer od više no 
1000 metara. Domine meteora razsute su 
na ogromnu prostoru od više stotina kilo- 
metara, pak se tak težko more i približno 
ustanoviti njegova veličina. Jeden ovekši 
fragmeuat predan je ministru predsjedniku 
Canovasu.

Vu našem stoljčču poznalo je više 
znatnih padova meteorskih, a medju najznat- 
nije spada onaj od 25. aprila Ijeta 1808.

pazljivi i najbedastiji seljaki iz ladanja, koji 
su u vareš došli bili su nagradje bez družts a 
i sami, ti na taj način nije Leopold niti fi
iéra imal u žepu, ali zato je imal puno žedje 
u pužiraku i puno glada u želodcu.

I; toni žalostnom stanju i položaju ga 
je vrag nosil na večer, kad je pozdravljeuje 
angelsko zvonilr te se je po kučali jedan 
oblok za drugim pričel razsvietljivati. a 
vužigač lampašov je svojeg goruceg družca 
u svaki ulični lanipaš porivava!, onda, velim, 
bas ga je vrag nosil mimo pintarove dielač- 
niče, gde je videl puno lagvov te si je mislil, 
za jedan lagev sim ili tam, bez jednoga bi 
majstor lahko mogel biti, etn mu ih još 
dostane, pak ako bi sad dobro izpalo čo\iek 
bi mogel i drugi krat dojti.

Na to razveže svoju modru pregaču, 
koju je okolo bokov imal ovitu, spusti ju 
dole preko kolenah, »vleče kaput te ga p - 
rine u najbližji lagev kroz velika vratca a 
svoj masten i frnjavi škrljak k-toniu. zasuše, 
si rukave nad lakte i pričme kakti tobož 
pintarski dietič, lagva koturati iz miesta na 
vulicu i onda vuzduž po vulici, a tko ga 
je srel, mogel s ije  misliti: »Bog zna kojeniu 
oštarjašu je vino zcurelo, da mu je tak 
kasno na več er još lagev treba«. Ktomu je

još Leopold kak hajoš klel tobož svojega 
maj štora, koj ga tak kesno u večer s lagvom 
vari u predvaroš pošilja, kak da je lagvar- 
ski dietič pes a večernji počinek samo za 
majstore zmišljen i ovak se je izklel dapače 
mirno jednoga policista sretno te je sve 
bliže kuči skrivatelja, dohadjal, koj je takovu 
vkradjenu robu preuzimal i dalje prodaval.

Ali drugač je bilo s Ferdinandom, koj 
se je danas malo nakrešeni, prije kak na
vadno na počinek pospravil te se u svoj 
lagev zavlekel, njemu se ie na jedan krat 
činilo, da je kamen Sisyphus postal.

Rečeni Sisyphus bil je, polag grčke 
mythologije utemelitelj grčkog varaša Korintha, 
ali uz to je bil takov prefriganec, da je 
skrovnosti poganinskoga oberboga saznal i 
iste radi neznatnog vremenitog dobitka iz- 
dajnički odkril. Ober bog Zeus ga je zato 
obsudil, da je moral u podzemnom svietu, 
jednoga težkoga kamena strmo uz breg ko
turati, dok ga on gore dokotura, gde bu j 
kamen stal, ali kamen se je svaki krat, 
kad ga je več do gore dokotural, posmekuu! 
i opel se u ponor dole odkotural i tako ta i 
strašna kaštiga trajala uvieke.

Ferdinandu se je anda na jedan krat 
činilo kak da je on taj kamen postal; jer j

je jedno vrieme išlo ziijim uz brieg onda 
opel v-dol i ovak ta stvar nije imala konca. 
On si je hotel sesti, ali u |tom hipu ga je 
proti steni hitilo i on je u lagvene duge 
glavorn lupil tak čvrsto, da se je rad opet 
kak je pretegnili te svaki čas samo sa »oha« 
proti tonili kodiranju protestiral.

Zvremenom se je medjutim posve zdra
mil i sad je, makar je i tmina bila prepoznal, 
do je njegov lagev, bez da ga je za dopuš- 
čenje prosil, skupa znjim pobegel, a kad se 
je zmislil. da iz lagvarove delačnice mali 
dolec vodi izraven u Duna v dole, onda su 
mu se lasi u višak zdigli te je iz svega 
grla pričel za pomoč kričnti,

Sad bi vi morali Leopold videti! Čim 
je začul, da je njegov posudjeni lagev postal 
živ i kad je videl, da se na Ferdinandovu 
viku okolo njega sakupljaju, pošikne još 
za zadnje krat ves srdit lagva i odbeži kak 
hitro su ga samo noge nosile po mračnoj 
tmini izraven u pajzl k-modroj ščuki, kam 
je i lagva kanil dokoturati.

Kad pak su se mnogi znatiželjni i mnogi 
pomoč pružati hoteči okolo strašno kričičeg 
lagva sakupili, na jedan krat se kroz lagvena 
vratca najprije pokažu dvie zdrapane čižme 
i kad su je policisti pričeli vleči, onda se



kod L' A igla vu Normandiji, gde je opalo 
do 3000 komadah meteorskog kamenja vu 
težini od 8 g. d o '9 klgr. Drugi takov pojav 
sbil se je Ijeta 1882. kod Mocza vu Erdelju, 
gde je palo na zemlju preko 1000 lomina. a tvrdi 

da je Ijeta 1808. vu Rultussku vu Ruskoj 
Roljskoj opalo do 100.000 meteorskih lominah.

Najglasoviteši pojav meteora vu starom 
véku sbil se je Ijeta 476. pred Kristuša kod 
Aigos Rotamosa vu Tracijl Rlinij pripovjeda, 
da je kamen, koji je opal, imel veličinu 
jedilih kolali i farbu izgorele zemlje. Rartsch 
dokažuje, ha je i črni kamen vu Kaabi vu 
Meki meteorit.

No vse o ve pojave nadkriljuju dva 
meteorita, koja su našli vu Braziliji, ako i 
nije nigdo videl, kada su opali. Jeden od 
njih poznat je sa nalazišta kod St. Cateriue. 
a važe 2250 kgr. dočim je drugi 7000 klgr. težek-

—  Direktor madridskog m iteoroložkog 
observatorija, profesor Amieis javlja o mad- 
ridskom meteoru od 10. februara sljedeče: 
Bilo je 9 vur, 29 minut i 30 sekundah 
pred poldan, obzorjč je bilo vedro, sunce je 
svčlilo, vetra nije bilo. Iznenada javi se na 
zenitu bčla mrlja. spodobna dimu. Rravac 
bil joj je s sjeveroizhoda na jugozahod. 
Oblačič bil je dug 6 stupnjeva. širok jeden 
štupanj bil je polukružan i izbočen na iz
hod. Vu središtu i na vrhu polukruga opožalo 
se nekaj gušče erveno svčtlo, kao što biva 
kod obla na zahadjanju sunca. Cčli oblak 
bil je nalik lalikom oblaku »cirrhocumulusu«, 
Ob 9 vuri 30 minut i 40 sekunda začul se 
je težek intenzivan prasak s opetovauom 
manjom tutnjavom, Čitav pojav trajal je do 2 
minute. Izmedju prvog pojava i prvog praska 
prešlo je kakovih 70 sekundah. More se 
űzeti, da se je eksplozija sbila vu višini od 
24 kilometra. Oblaki su po malo zniknuli.

Tri vure kesneše opazil se je opet 
lehki cirkus na prema izhodu. 20 stupnjeva 
nad obzorjem. Barometer je naglo poskočil 
za ,tt,io nim., a onda je opet spal na prveši 
graduš,. i poskočivši opet za 28 10 mm., opal 
je konačno za 7 10 mm.

Vu Castillonu. 9 klmt. od Madrida, našli 
su komad meteora. Vu selu Vallecas ozledil 
je komad meteora jednog apotekara na čelu. 
Vu jedilom vrtu blizu trkališta madridskog 
našli su ulomak od 560 grama, a drugi * i

je pokazalo, da je u tih čižmah nasadjen 
Ferdinand; ati skoro ga nebi bili van dobili, 
jer se je u jedan stari kaput zaplel, koj je 
u lagvu bil skup smotan pred lagveniml 
vratci.

Ferdinand se je svojoj sudbini povdal
i policistu pružil ruku na spoj čvrstog veza. 
ali ne prijateljskog nego sa lančičem. kakove 
navadno policisti i žandari uviek pri sebi 
u žepu noše. Ali kad je pri lampaškoj svietlosti 
na jedan krat pripoznal Leopoldov kaput i 
škrljak. koj je takaj iz lagva (došel, navrela 
mu je krv u glavu i žuč u grlo i on za- 
vikne:

»Oh ti prokleti lopov, tak ti si me na- 
sanjkal! Čujete gospon policaj, ov kaput je 
Leopoldov, a njega samoga budete valjda 
pri »mo d roj ščuki« našli. Ako bum ja moral 
sedeti, nek i on lopov, izdajica, sedi!«

Gospoda policisti su izbilja Leopolda 
našli pri modroj ščuki, ali krčmarica »k 
modroj ščuki« su takaj zaradi stanovitih 
razlogah zajedno soboin odpeljali i ovak su 
imali tri jednim putem.

Em. Kol Íny.

ulomak od 150 grama opal je pred noge 
jednomu koj se je šetal vu Castellaui.

Vu času eksplozije opazilo se je da 
je svjetlo naglo utrnulo, a kesneše se opet 
samo od sebe pojavilo. Rotres od meteora 
osjetil se je do Saragose. anda 351 kilo
meter od Madrida.

Nadvojvoda Eugen divizionar vu Beču.
Njegovo Veličanstvo imenovalo je gene- 

ralmajora nadvojvodu Lugena dovezdašnjega 
komandanta pješačke brigade vu Olomucu, 
komandantom 25. divizije vu Beču.

Novi vitezovi zlatnog runa.
Iz Beča javili su: Njegovo Veličanstvo 

imenovalo je českog namjestnika grofa Franju 
Thuna, kneza Pavia Eszterházya, kneza 
Adama Sapiehu, kneza Karla Raara, ter 
grofove Zena VVelsersheimba. Ivana Harracha 
Tasila Festeticsa i Aladara Andrássva vite
zovi zlatnog runa.

Glavni sgoditek.
Vu stereotypiji peštanskog dioničkog tis- 

karskog druživa radii je do nezdavnja siro
mašni naduičar Franjo Moravec. Ročetkom 
ostre zime sbetežala mu je žena ter su oni 
uz slabu zaslužbu komaj živeli. Morali su 
se zadužiti, pak malo da nije došlo od pro
daje njihove hižice vu Novoj Resti. Rrešestne 
nedelje senjala je betežna žena vu vručici, da 
joj je vumii muž, a tda su ju batriveli rodbina: 
»Im se naj žalositi tuliko, eto vu tvojem 
stolu leži srečka (loža), za koju češ dobiti 
dosta penez.« Ona je pripovedala senju mužu, 
a on se je zmislil, da ima vu stolu staru 
RállTyevu srečku, na koju je bil več zabo- 
ravil. Napokon vzel je Moravec srečku i 
odišel šnjom vu mčnjačnicu. gde je zapital 
kaj je vrčdna. Tu su mu za čudo povedali, 
da taj falačec papira je vrčden 80 jezer 
forinti, ar je Ijeta 1891. na tu srečku pao 
glavni sgoditek. Moravec komaj da je včro- 
val svojoj sreči. Vezda je odpotoval vu Beč, 
po peneze.

Stari ljudi.
Vu Njemačkoj je poleg posljednjega 

popisa pučanstva bilo 78 osobah, koje su 
prevalile sto godiua. VTu Francezkoj 213, vu 
Lnglezkoj 146 ljudi. Naročilo zdrava je 
zemlja Irska, jer vu njoj je 578 ljudih 
sto godinah. Vu Škotskoj 44 osobe, vu 
Danskoj samo 2, vu Belgiji 5. vu Švedskoj
10. Norvežkoj 25, vu Španjolskoj 101. Na
ročilo je zdravo pučanstvo na Balkanih ter 
vu Horvatskoj. Vu Kumunjskoj 1042, vu 
Bugarskoj 3887: Najstareši čovjek je na 
svčtu Bruno Cortin vu Rio vu Ameriki, 
star je 150 Ijet, uajstareša žena je 130 
Ijet stara.

Kak se je rešil dugov.

Dobre žepne i  sténe vure za fal 
cčne moči dobiti pri Pollak Bernatu vti
ram  vu Čakovcu (Rijac, Šparkassa). Rri 
njem se uzi/nljejn vure takaj za popravek 
za fal cénu.

Nekaj za kratek čas.

Iz  kasarne.
General pregledaval je kasarnu i tom 

sgodom zapital je jednoga soldata: »Nu, moj 
j dragi, kak si zadovoljen sa profuntom ?«

Soldat: »Dober bi bil, da nije pretrdi, 
ali ovak oguli čovčku cčloga gobca.«

General: »Ne veli se gobec---- «
Soldat: »Naj mi oprostiju gospon general 

ja nisem mislil na njihovoga gobca.«
To je  ono!

Žuril se Miška sim tam po fari po 
nekakvom silnoin poslu, i vu svojvj velikoj 
brigi i hodu. počel je gladen biti. A kaj bu 
ve napravil, moral je još dva sela obhoditi, 
a želudec ga je opominal na jesti. »Eh! pak 
naj bu i otišel je vu krčmu.« —  Dojduči 
vu krčmu, zapital je :;iki krčmaricu, jeli ima 
kaj za jesti. Kaj hi nej. odgovorila je krč
marica. No. onda mi donesite za pet 
krajcarov cušpajza! Joj dragi Miška, ja ti 
uemam cušpajza. nego ako hočeš zelje, to 
imam. No pak mi donesite zelje! 
Krčmarica je donesla ov čas vu zdeli zelje 
i dela je pred gosta. Ročel je Miška opletati 
zelje, a gda je več došel do polovice zdele, 
zgledaI je jeden falat nečesa, Oh, to je dobro, 
kaj je i meso mitri, zapičil je on vilicu vu 
taj falat i potegnili ga je vun. —  Ali za 
pet ran božji, to nije meso; oh, im je to od 
stare čižme peta s podkovom, oj prokleta 
krčmarica! Vu srditosti, zakričal je nad 
krčmaricom. da zakaj mu je dala vu zelju 
petu, a né meso! Ali čedna krčmarica taki 
mu je llapila. da peta od čižme, pak makar 
je i podkova gori. da nije nikaj grdoga niti 
gadnoga. —  —  »Hodite k vragu« rekel je 
Miska, im znam, da to nije gadno, ali mene 
srdi. kaj je peta zelju mesto prevzela!«

67ati Ferencz.

Objava.
(Za ov članak neodgovara urednik).

Stimec Antal trgovec vu Novakovcu se 
grozi podpisanomu. da ima dve kugle vu 
revolveru, jednu za me jedmi pak za se. 
To je, da on mene streli. Molim kojega 
slavnoga i oenjenoga Tiškaljuša, ako proli 
ovim neslanim rečjam ‘zabranjuje koji pa
ragraf, da mi to objavijo vposelnici dopis
nici, da ja proti ovomu proteštujem, i za- 
dovoljstinu imam.

Renzionirani varmegjinski Činovnik Jo
žef Roša vu Jász Berénvu izgubil je tečajem 
vremena ves svoj imétek i opal j(» vu duge. 
Za 11. februara bila je napokon odredjena 
sudbina licitacija njegovih zaplenjenih po- 
kretnina. Kad je vu jutro ob 9 vuri službeno 
povjerenstvo došlo k njegovoj hiži našlo je 
vraja zakljenjena. Rokehdob nije nigdo na 
poziv odprl, dala je komišija vrata odprčti, 
po špoljaru. Čim su izsalaniki stupili na prag. 
vudril im je vu lice silen dim. Vse pohižtvo 
Rošino stalo je vu plamenu. Nesrečnik vuž- 
gal je vsu svoju imovinu, da tak naplate 
užoraše. koji su ga upropastili. Napokon su 
nakon dugoga iziskavanja našli i Rošu vu 
jedilom zakutku mrlvoga. Strelil seje vu glavn



Nyilt-tér.
K rovat alatt közlőitekért, sem alaki, sem tartalmi t(

k;„U‘tbmi DMft vállai felelőséget a

Foulárd-selymet 60 krtól 3 frt 35 krig méterenként 
— japáni, eh inai stb. a legújabb mintázattal és szí
nekben, u. m. fekete, fehér ég színes llenneheru 
selym et  35 krtól 14 frt «5  kr. méterenkénk sima, 
csikós, koczkázott, mintázott ilarnasztot stb. (mintegy 
240 különböző minőségben, 2000 szín és mintázattal 
sat.) megrendelt áru postából- és vámmentesen u 
házhoz szállítva . mintákat postafordultával küld : 
Henneberg 6. (es. és k. udvari szállító) selyemgyára 
Zürichben. Sv&jczba ezimzett levelekre 10 kros. leve
lező lapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. Magvar nyel
ven irt megrendelések pontosan elintéztetnek. ’ 2

to r vén y  i lég 
bejegyzett V é d - je g y

iy m  Jó szá rn z9 k itűnöm  tisztit, 
haszná la tban  Iffen takarékos .

kezeskedve tiszta és a kezeknek ártal
matlan egyáltalában a legjobb létező 

szin-szappan.

Senki sem fog egy kísérletet megbánni!

értékben, ugyanazon tjkvben f  141 hrsz. 
a. ingatlan 7Í írt becsértékben, u. a. tjkvben 
322 hrsz. a. ingatlan 3b Irt' becsértékben, 
u. a. tjkvben f  395 hrsz. a. ingatlan 7 Irt 
becsértékben, u. a. tjkvben f  1000 hrsz. a. 
ingatlan 3b frt becsértékbeu, u. a. tjkvben 
t  1980 hrsz. a. ingatlan 200 frt becsért»*k- 
ben, u. a tjkvben t  2177 hrsz. a. ingatlan 
17 frt becsértékben u. a. tjkvben f  2287 
hrsz. a. ingatlan 35 Irt becsértékben Draš
ko veczen

1896. évi márczius hó 12-én d. e. 10 órakor
Tuboly Gyula felperesi ügyvéd vagy helyettese 
közbenj ötté vei megtartandó nyilvános árve
résen elfognak adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak a becs

5486 sz. v. 189b.

Árverési hirdetmény
.Alulirt kiküldött végrehajtó ;iz 1881. évi LX. 

L-cz. lo*>. $-ji értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a perlaki kir. jbiróság 1805 é. .7407 és 787 í/p 
59. sz. végzése következtében dr. Sehwarrz Adolf 
nagykanizsai ügyvéd által képviselt Fisehl Sándor 
m.-királyi lakos, (írész Alajos perlaki ügyvéd által 
képviselt özv. Sárosi Lászlóné úgyis mint kk. ilj. 
Sárosi László t. és t. gyámja soproni I. javára, Kuzsics 
(ívürgv m.-csányi lakos ellen 2b frt és 94 frt 15kr. tóke 
s jár- erejéig 1895. évi deezember hó 28-án és 
1896. január 15-én foganatosított kielégítési végre
hajtás utján le- és .fölülfoglalt és 305 írtra becsült 
1 pajta, 1 kancza-ló, I szekér, és 1 sertésólból 
álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak.

Alelv árverésnek a perlaki kir. járásbíróság 
8228/p. 95. és 378/p. 9b sz. végzése folytán 26 frt 
és 94 frt 15 kr. tőkekövetelés, ennek és pedig 2b 
frt tőke után 1895. évi április 16-tól járó 0° j, és 
94 frt 15 kr. tőke után 1894. évi május hó 18-ik 
napjától járó 5%  kamatai és eddig összesen 1 í Irt 
3U kr. és 30 frt 25 krban biróilag már megálla
pított költségek erejéig Mura-Gsányban alperes la
kásán leendő eszközléséin 

1896. évi február hó 29. napjanak d. u. 3 órája 
határidőül kitiizetik és ahhoz a venni szándékozok 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi 
LX. ez. 107. és 108. §-a értelmetlen készpénzfize
tés mellett, a legtöbbetigérőnek heesáron alul is 
eladatni fognak.
955 1 —  1 STLILN FKHJYKS,

kir. bir. végrehajtó.

55b i lk. 1895.

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. járásbíróság, mini telek

könyvi hatóság által közhírré teletik, miszerint 
Zalamegye összesített árvatára végrehajtat
nak, Sztricsán György elleni 93 frt tőke. 
ennek 1894. évi július 1-től járó 5 százalék 
kamatai 11 frt 65 kr. per, 9 frt 30 kr. végre
hajtási, 8 frt 85 kr. ezúttal megállapított s 
még felmerülendő költségei kielégítése végett 
*t nagykanizsai kir. törvényszék, illetőleg a 
perlaki kir. járásbíróság) területén levő a 
draskovecz-hemusoveczi 142b sz. tjkvben I 
2175 és 2288 hrsz. ingatlanoknak Sztricsán 
György nevén álló V4 része 03 frt becsér
tékben. a draskovecz-hemusoveczi 131 sz. 
tjkvben f  138 hrsz. a. ingatlan 23 frt becs-,



Magyar Osztály-Sorsjáték.
3500? pénznyeremény 7932000 tor, összértékben,
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Sorsjegyeket ajánl és szétküld az összegek postautalványon való előzetes beküldése mellett vagy utánvéttel:
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.Nyomatott Físohel l'iilüp (Sírni- z S.indor) gyorssajtóján CsáUlomymi.
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