


az országos testületek. A menet rendezésénél 
a belügyminiszter közreműködése mellett 
Orczy Béla brM Andrássy Tivadar gróf és 
Esterházy Mihály gróf vannak megbízva, a 
horvát bandériumot vezeti a horvát bán.

Junius hó folyamán számos sportünne
pély is rendeztetik.

Julius és augusztus hó folyamán az ed
dig bejelentett 107 kongresszus megtartása. 
A pusztaszeri, dévényi, czenki, pannonhalmi, 
nyitrai és munkácsi emlékek ünnepélyes fel
avatása.

Szeptember hó folyamán: A pozsonyi 
Mária Terézia-szobor és az esztergomi Szent 
István-szobor felavatása. A kassai Erzsébet 
templom felszentelése, az uj királyi várlak 
alapkőletétele. Az Andrássy-uti diadalkapu és 
ötszáz uj elemi népiskola megnyitása.

A zimonyi emlék felavatása és ez alka
lommal nagy magyar-horvát testvérisülési 
ünnepek.

Szeptember 27-én. A Vaskapu megnyi
tása a magyar király, német császár, román 
és szerb királyok, az orosz czár képviselő
jének és az interparlamentáris kongresszus 
képviseletének jelenlétében.

Október 8-án: Az uj vámháztéri hid 
megnyitása.

Október 81-én: A kiállítás bezárása.

A p u sz in szeri ünnep.
Az ezredéves ünnepélyek egyik legki

emelkedőbb momentuma a pusztaszeri emlék- 
ünnepély lesz, melynek rendezését Csongrád 
vármegye vállalta el. Nézeteltérések merültek 
fel az iránt, hogy a pusztaszeri ünnepély 
mikor tartassák meg. Az országos millenni
umi bizottság többsége május hó első nap
jaira tervezte azt, hogy vele mintegy beve
zesse a millenáris ünnepségeket. Ez időpont 
volna a legalkalmasabb már azért is. mert 
akkor természeti előny is fennállana, melyek 
későbbi vagy korábbi időpontnál nem oly 
kedvezők többé. Csongrád vármegye már 
elkészítette, illetve jókarba helyeztette a Pusz
taszerre vezető utakat. Az ünnepély terve
zete ez:

Csőn g rád megye disz közg y ülése.
Tábori mise a magyar honvédség részt- 

vételével.

A pusztaszeri emlék alapkőletétele és
Nagy diszebéd.
Az ünnepélyen r é s z i  vesznek: a királyi 

ház, a kormány, az országgyűlés két Háza 
és minden magyar törvényhatóság képvise
lője és a hadsereg.

Hivatalos rovat,

niraetmeny.
Zalavármegye törvényhalósági bizottsága 

folyó évi márczius hó 10-én délelőtt 10 óra
kor rendkívüli közgyűlést tart, melynek tárgy- 
sorozata a következő:

1. A nagyméltóságu m. kir. belügymi
niszter ur 5124/eln., számú rendelete a ma
gyar állam ezer éves fennállásának emlékére, 
a folyó évben tartandó ünnepélyek során a 
koronázás évfordulóján, () Felsége elótt, a 
budai királyi váriakban, a legmagasabb ural
kodóház fenséges jelenlétében elvonul«') hó
doló menetet megnyitó törvényhatósági ban
dériumok megalakítása tárgyában.

2. A millennium megünneplésért* tar
tandó törvényhatósági bizottsági diszgyülés 
határnapjának és tárgysorozatának, valamint 
a millennium megünneplési nmdozatainak 
megállapítása és a május havi rendes köz
gyűlés napjának a meghatározása.

Miről a törvényhatósági bizottság tagjai 
1 iszteletlel értesitteti lek.

Zala-Egerszeg. 1890. évi február 22-én.
C serfán  K ároly  sic.

Zil lu vá rniegye n lispú nju

K  C L  Ö X F É L É  K .

Anyakönyvi kinevezés. A m. kir. bel
ügyminiszter a letenyei kerületbe Bon ez 
László segédjegyzüt anyakönyv vezető helyet
tessé nevezte ki.

—  Megbízás. A vallás- és közoktasás- 
ügyi m. kir. minister a Csáktornyái áll. s. 
polgári liu-iskolai tornatanitással a f. tanév 
hátralévő részére Polesinszky Emil közs. el. 
isk. tanítót bízta meg.

A közegészség-ügy Zala-vármegyében 
Mangin Károly dr. megyei főorvos február 
havi jelentése szerint csak (‘gyes vidékekén 
volt kielégítő, inig a vármegye nagyobb ré
szében k e d v e ző n e k  nem volt mondható.

oktatott eszes leány asszonynyá változván, a fiát 
is mind jóltudja nevelni, oktatni, tanítani és aztat 
az ország szolgalatjára alkalmatossá tenni V Ergo 
hasznára vagyon tehát az országnak, ha a leányo
kat jól nevelik és oktatják. A rómaiak megaján
dékozták az olyan anyákat, kik a haza szo lgá lt
jára jól nevelték íiokat.«

Faludi a költő szerzetes 1777-hen megjelent 
»Téli éjtszakák« cziniü müvében számos példával 
bizonyítja, hogy a nők bírnak mindazon tulajdo
nokkal, melyeknél fogva részt vehetnek a közügyek 
intézésében éppen úgy mint a férfiak. Őt tekint
hetjük egyébként a nőeinanczipáczió első hirdető
jének hazánkban.

Íme egy futó pillantás a múltakba és belát
juk, hogy nem férhet kétség a nagy horderejű 
reform jogosultságához, mert lehetetlen, hogyha a 
nők az élet ily különböző körülményei között he
lyüket derekasan betöltötték, ama munkára nem 
volnának képesek, mely munkát akárhány közép
szerűség teljesen elvégezheti, mely munkához főkép 
érző szív és a kötelességek lelkiismeretes teljesítése 
szükséges, mely erények a nőknek inindik kiváló 
díszét képezték. Csak Ausztriában és Németország
ban nem akarják az eddig lekötött erőket felsza
badítani. A franrzia fakultások már IHOH-ban elő
adásaikra bocsátották a nőket. Az angol egyetemek 
közül Cambridge és Oxford rég megnyitották már 
kapuikat a nők előtt, a zürichi egyetemnek már a 
ÖO-as években sok hallgatónője volt. Norvégia még 
ösztöndíjakat és a pétervári női orvosi szakiskolának 
25 hallgatója már Plevna alatt kitűnt a tábori or
vosi szolgálat teljesítésében. Az Egyesült Államokban

az egyetemi hallgatók *Ji szásza léka nő és az egyete
met végzett hölgyek legnagyobb része szerzett isme
reteit a családi körben hasznosítja. És ez legjobban 
igazolja zseniális tanügyminiszterünk ama felfogását, 
hogy »a kiváló tehetségű és a tudományos pályákra 
hajlammal biró nőknek a tudományos pályára való 
bocsátása épen nem akadályozza a nő Ili válásá
nak betöltését, a női erények és ezzel kapcsolat
ban a közerkölesiség megóvását. A nők túlnyomó 
nagyrésze továbbra is kizárólag a családi élet 
kötelességeinek teljesítése körében tölti be feladatát.

De Wlassics Cyula közoktatásügyi miniszte
rünk rendelkezésében rejlő mély bölcsességet min
dennél jobban a jövő fogja igazolni és különösen 
maguk a magyar nők, kik által a nemzet erősebbé 
válik megoldani nagy feladatait. A magyar höl
gyeknek újabb okuk lesz hálás szívvel áldani a 
sorsot, mely őket magyaroknak születni engedé. 
Nem fognak soha hűtlenekké válni múltjukhoz, 
hanem szeretni fogják a hazát az eddiginél is buz
góbb munkálkodással e mindent adó szabad haza 
javáért, megértve a költő szavát:

»Magvar nőnek születtél.
A l. l . l  é rte  s o rs o d a t ;
M a g y a r  h ö lg y n ek  s z ü le tn i

Különösen a légzőszervi bántalmak észlel- 
tetlek nagyobb mennyiségben, mint hurutok 
és tüdőlobok, nemkülönben az influenza is 
gyakrabban lépett föl. A difteritis 2b köz
ségben merült föl 00 kóresettel, melyek kö
zöl halállal 20 végződött. A vörheny 7 köz
ségben 1 i  esettel (meghalt 2 ); a hasi hagv- 
máz 9 községben 17 kóresettel (meghalt 1); 
kanyaró 2 községben 8 esettel; himlő T köz
ségben 5 kóresettel. A szerűm alkalmazása 
ezélilányosnak bizonyult. Bonczvizsgálat 5
esetben teljesitletelt. külső hullaszemle 2-szer. 
Öngyilkosságot 8 egyén követett el. véletlen 
szerencsétlenségnek két egyén lett áldozata. 
Veszett eb is megmart egy fint. kit a buda
pesti Pasteur-féle intézetbe szállítottak.

Országos vásár engedélyezése A ke
reskedelemügyi m. kir. miniszter megengedte, 
hogy Letenye községben évenként, deczember 
25-ét megelőző keddi napon országos kirakó- 
és állat vásár tartassák.

Köszönetnyilvánítás. A Csáktornyái 
Takarékpénztár 100, a Muraközi Takarék- 
pénztár 10 frtot volt szives a helybeli kis- 
ded«')vó-egyesületnek megszavazni s kiutalvá
nyozni. Hálás szívvel mondok ezért a tek. 
igazgatóságoknak az egyesület nevében kö
szönnie!. Ziegler Kálmán, elnök.

Az anyakönyvi fölügyelő áthelyezése. 
Zala-vármegve közigazgatási bizottsága f. hó 
I l-iki gyűléséből kifolyólag megkeresni ha
tározta a belügyminisztériumot, hogy a Zala- 
és Somogymegyék anyakönyvi területének 
felügyelőségét eddigi központjából, Nagy-Ka- 
nizsáről, Zala-Égerszögre tegye át. A mikor 
a löliigyelöségek székhelyeit megállapították, 
körültekintéssel járlak el: s a mikor vidé
künk központjának Nagy-Kanizsát jelölték ki, 
nem a történeti tradíciókra vagy politikai 
tekintetekre voltak figyelemmel, hanem a geo- 
grafiai fekvést s a központ hozzáférhetősé
gét tartották szem előtt. Ezért lett a két vár
megye anyakönyvi központja nem Zala-Eger
szeg. hanoin Nagy-Kanizsa. A mikor tehát 
a közig, bizottság a központ áthelyezését 
kérelmezi, a kél vármegyének központját a 
kerületnek egyik félreesőbb helyére akarja 
át vitetni, a mi nehézségekkel fog járni. Meg 
fogja továbbá nehezíteni a őzéi elérését az 
is. hogy a nagy-kanizsaiak, mint értesülünk, 
ellenmozgalmat akarnak megindítani, hogy a 
közig, bizottság tervét még idejében meg
akadályozzák. Kíváncsian várjuk a döntést, 
jóllehet körülbelül biztosak vagyunk eredmé
ny«* felöl, mert itt nem a két város antagoniz- 
musának elintézéséről van sz«>: sem arról, 
hogy kinek juttassuk Eris-aImáját; hanem 
arról, hogy az anyakönyvi területnek oly 
központja legyen, mely m in d e n fe lő l  egv- 
formán hozzáférhető legyem.

A zalaegerszegi ügyvédi kamara köz
hírré teszi, hogy Múlics János letenyei ügy
véd elhalálozása következtében az ügyvédek 
lajstromából kitömhetvén, irodája részére 
Csempész Kálmán dr. letenyei ügyvédet ren
delte ki gonodnokul.

Köszönetnyilvánítás. A »Muraközi 
Takarékpénztár Hészvénytársulat« tek. igaz
gatóága sziv«*s volt a helybeli jótékonyczélu 
nő-egyletnek 10 Irtot adományozni, a Csák
tornyái Takarékpénztár Hészvénytársulat« tek 
igazgatósága pedig 80 frtot, összesen 70 frtot. 
Midőn a fönt kiirt összeget köszönettel nyil
vánosan nyugtázom, egyúttal kérem az em
lített részvénylársulalok t. igazgatóságait és 
tagjait, hogy az egylet részéről a szegények 
nevében fogadják leghálásb köszönetéin nyil
vánítását. líornyák Károlyné, egyl. elnök.

Polgári leányiskolát végzett növen
dékeknek közép-iskolái tanulmányokra való
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Sve pošiljko tieučse zadržaju 

novinah. naj so pošiIjaj u na 

imr Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:
K nji žara F isé it  e l Filipova, 
kam so proriplato i obznane 

pošiljaj u.

MEDIIMURJE
Predplatna cena je:

Na colo loto . . . . 1  |j |. 

Na pol lola . . . .  2 frt. 

Na čel vert lota . . .  I fi(

IV je d in i h ro ji koštnje in  k r

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

Izlazi svak i tijed en  jed en k ra t i to : vu svak e  nedelju.

Obznane so polog pogodbe 
1 fal računajii.

Službeni glasnik: Cakovečke

Rnzvitek Mairjarsko.
Dolnjo-austrijski. češki i štajerski sabor 

ter austrijski rajbsrat izjavili sit se več o 
tom, bako misle o obnovi camiškog i trgo- 
vačkog ugovora s Magjarskom. ter je naro
čilo vu dolnjo-austrijskom saboru došlo do 
najoštrijih izjava proti loj obnovi, a zaključak 
je stvoren jednoglasno.

Tim povodom zanimivo je znati podatke, 
na koje se poživijo protivniki obnove vu 
sadašnjem obliku.

Zakonom od 21. deeembra Ijeta I8t>7. 
ustanovljen je iz inedju krunovina i zemalja. 
zastupanib vu rajsralu ler zemalja krtine 
magjarske državnopravm odnoš j. kuj im se 
ločno I definitivno označuju obedvem polo
vicam monarkije zajedliički poslovi, (ločim 
se Irgovačke poslovi*, neizravne podalk**. za 
novčarstvo, za željezniee. koje se tiču inte
resa obedveb državnih polovicah i za ob- 
ranliemi snagu odredjuje. da se imadu 
sporazumno rčšavali po načelih, koja če 
ohedva dela ogovorili.

Stroški za zajedničke poslove namiriiju 
se po obedveb polovicah vu razmjeru. koji 
se od vremena do vremena ustanovljuje po 
parlamentül.

Zakonom od 24. decmbra I8t>7. odre- 
djeuo je, da se prinosi imadu od 10 do 
10 godina ustanovIjivati, a zakonom od s. 
júniusa Ijeta 1871 odredjeno je, da se prije 
svega imade 20",, odbiti na terli m agjarske

Šparkassc* . Medjimurske Sparkasse . špa

države*, a preostali strošek namiliti sa 70" „ 
po austrijskib zemljah, a sa 30° 0 po zetn- 
Ijah krtine magjarske*.

Na dalje ji* zakonom oel 21. elee‘e*mhra 
IS(>7. ovlašte*na vlada, da s Magjarskom 
ugovori carinski i trgove*čki kontrakl na 
Itt godina; laj je kontrakl zakonom od 
27. júniusa IS78. prodtiljen na 10 godina. 
i zakonom eni 27. inajiiša 1887. do kotu*a 
Ijeta 1807. l*o članku 23 polonjeg zakona 
imaele* s * laj kontrakl koncem godim* 1800. 
odkazati. ili ako se ne*odkaže\ ima se* smat
rali opel na lOgodiuah prodiiljemm i lak dalje.

I lenes vu Austriji neiina nikoga. gde> 
hi s* usudil žago varali obnovil dosadašnjeg 
kontrakla. ve*«'* se jednoglasno traži. da se 
postotui prinos za zaje*dničke stroške prerm*ni.

a s druge s* strani, ako i ne oficijelno, 
cilje, da bi Magjarska rvcnlueluo bila sklona 
pristati na prinos od Itt"

Kak >* je Magjarska razvila vu raz- 
elobljn od 28 godina. najbolje* sveeloče <»\ i 
hrojevi. kojimi podupiru austrijski pártámén- 
tarči svoje* zahljev«*.

Oucanstvo zemalja krtine* magjarske 
naraslo je od Ijeta 1X59. sa lő.ő mil de) 
Ijeta 1800. na 17 Iti inilijuiiab dušah.

Zemljah oranicah hilo je Ijeta 1808. 
17 milijuuah, a Ijela 1800. več 20 ti 
inilijuiiab meketali Pšenice je rodilo 1800. 
Ijela 22*2. milijiina. a Ijela 1893. več 558 
mil. hektolitrov. Prirod slaelora r«*pe* poskočil 
je vu isteun razdobij u sa 59 na lő i mili-

rkasse* ( Ikedice (Jakovca «, i. t. d.

jima hektolitra. Svilogojstvom bavilo se je 
još Ijeta 1888. samo 7153. la mil ije, a več 
1808. Ijeta 859 48 familijab, pak je prema 
tonili elobljeno 1880. Ijeta 80.748 kilograma 
kokona, a 1801. Ijeta 1.127.017 kgr., za 
koje je dobi veno 187.001 tor., odnosno 
1,470.170 Ibr.

Magjarska je imala Ijeta 1808. 2085
kilometra željezniee (I2Ő kilometrov orsač- 
ki11 željeznicah i 2508 kilometrov privatnih 
želježnicah). a 1808. Ijeta 12.578 kilo
metra (7575 kilometrah orsačke i 4997 
kilometra privatne željezniee). N aprót iv tomu 
imala je Auslrija 1808. Ijeta 4538 kilometra 
(od kojih samo 01 kilometer orsačke željez 
ničet, a 1803. Ijeta 15.008 kilometrov, 
(0117 klini, orsačke želj i 9551. priv. želj. 
priv. želj.). Prirast je iznosil za 25 Ijet vu 
Magiarskoj 10 jezer kilometrov. Na 100 
č*tvornih kilometrah površine dolazi vu 
Austriji 5 32 klini., a vu Magjarskoj 413 
željezniee. a na 10 jezer dušah vu Austriji 0 7 
klini., vu Magjarskoj 7 2 klmt. željezniee.

Industrija Magjarske silno se je razvila 
Produkcija sirovog željeza porasla od Ijeta 
1807. sa 025.028 kilogramov i vrčdnosti od 
3.171.öl I tor. vu Ijelu 1803. na 3.027.070 
kilogramov vu vrednosti od 10.907.310 for

( aikorna industrija trošila je 1874 
Ijela 1.038.528 meteecentov, sladorne rep«* 
a 1802 3 Ijela 8,022.000 mire. ter se je 
isle godim* izvezlo (ukora za 12.500 Idr,

Z A B A V A .

Novovienčiini par na pntovanjii.

Nieki princ je poslie vienčanja sa svo- 
jom mladom gospum. kak je to pri gospodi 
navada, na potovanje olišel. za da si* na 
samom prve ljubavi liižnog zakona užije. 
Niekog liepog dana sedi sa >vojom liepom 
mladorn gospum u samojnoj šumici le u 
zagrlaju veli on njoj: .leli je moguče. <la 
ima na ovoj zemlji još nekoga, koj bi ovak 
srečen bil kak ti i ja! Ilieč po reči,
razpravljanje njegovo# enihuziasličnog izraza 
započme, dakako samo theorelični, dok na
zadnje obodva nedojdu do zaključka, da je 
za mogočnost sreče sve jedno. jeli čoviek 
stanuje u kolibi ili u palači.

Kad je u tom ta j par u naj večen i 
spomenku bil. do j I i proti njim jedan veselo 
popevajoči seljak več iz daleka ga čuju. 
kad se najedau krat u šumici kako vib tri
deset korakali pred njimi pokaže.

»Čuješ dragi mužek prišeptne prin
cesa svojemu princu u uho hočemo
toga mladoga seljaka pitati, jeli je i on lak 
sreče u kak mi i jeli je ikada takovu srečo 
užival, kak ju mi sad uživamo.«

Dok ona to princu u uho šepče, <lo-

popeva mladi seljak do njih. Drine mu 
namegne. a on uepoznavši visokoga para 
pokribun glavom stane do njih le ih uljudtio 
zapila, čim im more zložili.

Potlamkam bi princ, sa niekimi neznat
nimi pitanji ga bil pripilotnil i kakli na 
svoj n stran predohil. zapila ga; A dragi 
prijatelj, dajderle vi nam sad povedjle. jeli 
sle vi srečni V

Kak lo misle gosponey odgovori seljak 
No veli princ ja mislim, jeli 

sle vasom sudbinom zadovoljni y
• Dakako da jesam« odgovori seljak 
Dak ja neznani zakaj i nebi bil. 

nikaj mi nemanjka. imam svoje dohodke, 
ne baš prevelike, ali za živeti dosla. Imam 

I Ženu i iliele. koje je obod voj e hvala llogu 
zdravo, jelo i pilo mi ide v-t«*k a brigu i 
zlu voljo nepoznani.

»Tak. tak« veli pazljivo princ 
ali midertc malo mislile, jeli vi Izhilja ue- 

imate kakovo brige i jeli kad nedospele 
onak zuevarce u zlu voljov

»Nebi mogel tvrdili. izva li... no 
j e . . .  negda se zna pripetili.. .  tu ju redko 
ali zna negda bili . Izbokla u nepriliki 
naž seljak Drinceza pričrne sve lo bolje 
i bolje poslušali.

No. liajd, bajd, dalje, 
samo povedajle, nikaj nezaležite no anda.

kaj zna negda I»iti y zrečka ga bodreč na 
dalnje pripovedanje princ.

No je odgovori za vubom se
č(*šiici seljak em lo je istimi no je

negda se pripeti, da kaj imam Ženom 
svojom! \ idiju tak v nedelju negda. 
\ Ijednu i onak neidem v krčiini, pak ako 
i idein, lak spijem najviše jedau fertal.
No ali vnedelju ... eni znajo kak to onda 
več ide. Tu čoviek s dobrim prijateljom 
zajed no sedi i onda dojdu dvie kupice, tri 
kupice . najedau krat se vrata odpru i eto 
li gospuna j aga ra. Sad se naravski pije i 
četvrla i pela, a onda zna dojli i gospon 
skolnik. koj puno liepih i veselili pripovestili 
zna pripoviedati. no onda čoviek pije i šestil 
* sedmo, a na zadnje dojde gospon
hegymester, a on pak ima vekivečnu žedju 
koju s ničim nije moguče vgasnuli, nu lo 
žedju bi morali videti, lakove več neima 
na svietu. no onda znam još oslini i
devetu. a \ iše kraj desete i jedenajstu 
a ako i dvanajsto u se v lejem, pak onda 
jedno malo bolje volj«* domov dojdem, zna 
moja žena okolo mene zabavljatii i me 
špotati!

Kaj y pretrgu«* ga princeza
vi još hočete vušu sirotu ženu ovile lužiti, 

ako je sva zdvojna nad vašom pijanščinom





skog velikog župana (főispana) grofa Gjure 
Erdődy-a i grofice Marije d’Aspremont, jedine 
praunučice knjeginje Julije Hákóczi. Hodil 
se je 27. septembra 1818. vu Beču, ter je 
več za rana vu javnom životu Magjarske i 
Horvatske igral znamenitu ulogu. Na Ib. 
januara 18Mb. oženil seje grof Erdődy s Justinom 
barunicom Müller-Hőrnstein, koja ja vumrla 
Ijeta 1845. i ostavila petero djece, sina i 
četiri kčeri. Grof Edődy sudjeloval je i vu 
pokretu ljela 1848. i cil zastupnikom vu 
magjarskom saboru od Ijeta 1881. On je 
bil kotrig regnikolarne deputacije, koja je 
sklopila magjarsko-horvatsku nagodbu. Od 
Ijeta 1888. do 1871. bil je főispán šaroške 
varmegjije. Potlji je do 187b. živel na svojih 
horvatskih imanjah, postal 1878. tajnim sa- 
vjetnikom, 1880. vitezom reda željezne 
krune L razreda 1890. vitezom zlatnog runa. 
Ljeta 1881. postal je vrhovnim konjušnikom 
kraljevine Magjarske, pak je od onda živo 
sudjeloval vu sjednicah magnatske hiže, kak 
i vu delegacijah, gde je opetovano fungiral 
kakti prezeš pomorskog odbora. Pogreb 
grofa obavil se je dneva 22. februara ob 
deseti vuri pred poldan vu gruflu familije 
vu Vöröáváru.

Katastrofa od dinamitske eksplozije.
Novine »Reut otT« javljajo iz Johanes- 

burga vu južnoj Afriki, pod 19. februara: 
Strahovitom eksplozijum dinamita razoren 
je malo ne zevsema gradski predel Vieden- 
dop, vu kom su stanovali vekšim delom 
siromaki. Broj mrtvih i ranjenih vrlo je 
velik. Vsi ohloki vu Johanesburgu su razbiti.

Druga vést glasi: Dinamit je bil nakla- 
djen na osem vagonov, koje su upravo 
spremali za odlazek, kad se je shila 
eksplozija. Od silnoga vudarca nastala je 
vu zemlji HO šuhov (stopa) gliboka luknja. 
Vse hiže vu okolici od pol milje porušene 
su. Dovezda je muljeno 40 mrtvih i 800 
tečko ranjeuih. koji su prevežem vu Spital. 
Više ih je ondi več vumrlo,

Kak se moči obogatiti ?
Jeoen moj dober prijatelj mi je ovu 

pripovedko pripovedal.
—  Kad sem dvadeseti dvé letali bil star, 

jedmi noč nemirno sem se bital na postelji. 
Ta misel mi je bila uvek v pameti, kak bi 
se bilo moči obogatiti.

To je dobra misel, rekel sem sam sebi. 
samo mi je žal, zakaj mi je prije ne došla 
na pamet.

Još nišam nigdar bil bogat, nego nego 
neštere bogataše sem zato ipak poznal. Ovi 
su dobro bili branjeni i ne su se morali 
skrivati pred sabolom (šnejdarom).

V jutro taki idem k patikaru i pitam 
ga, da kaj misli kak bi se bilo moči obogatiti V

Palikar me pogledne i za mali čas 
o vak mi veli:

Dve fele znam: Prvič: nekšno mašču 
treba za mustače skuhati; drugoč: bogatu 
pucu treba zeti za Ženu.

Dobro, ja sem si mislil. Mašču neznani 
kuhati, rajši hudem ovo drugo probal.

Zel sem bogatu pucu.
Puca je lčpa bila, lakaj i bogata. Na

dalje pak dobro je znala kuhati i vu kla
vir igrati.

Jezin japica mi je pred zdavanjem 
rekel, da petdeset jezer dobim, a po zdavanju 
pak je k coj del: »da ja pak moja žena 
vumremo.«

Dakletn na njegvu smrt moram čekati. 
im je istina, da je strašno dober človek

bil. ali k tomu pak preveč zdrav, a pirnica 
pak najtusteša vu celim orsagu! Zloga se 
uebudem obogatil.

Vč sem stop ra m spoznal, da je vu 
tim poslu palikar osel.

To nebude tak dobro. Denemo mi skup 
glave s Ženom. Žena mi je sparnetna, či 
sem harem i ja zadovoljen svojom tikvom. 
Za nešteri dan našli smo puta, kak se treba 
obogatiti. Najbolje je, ako človek sto jezer 
dobi na loži.

Taki smo kupili jen kup lozih. žraču- 
nali smo, ako svaka loža dobi, te osem 
milijunov i nekoliko sto jezer dobimo. Ako 
te peneze dimo očemo spravili, osem vago
nov budemo nucali. Žena se več prestrašila, 
da gde zememo tuliko mesta. Ja sam malo 
mirneši bil, jerbo sem si premislil, da ovi 
penezi teško budu k nam došli.

Do prvoga termina jen mesec smo mo
rali čekati. Da vrčme le čas zabadav ne 
potrošimo s celom jakostjum smo šleli malti 
lutriju uništiti. Svaku noč sem od svinj 
senjal. Ali zabadav.

Za par tjednom videl sem, da na mali 
lutriji ni se moči obogatili. To je samo ciganija.

Han vu ono vreme su računi strašno 
vu nereda išli. Sam stari plebanuš su vu 
tim vrčmenu v penziju deli svoga pavuka, 
koj jim je račune vlekel.

S ložami sem se batrivil.
Kad je prvi termin došel, čelu noč 

sem ne mogel spati.
Čisto miren bi bil mogel biti. nesu 

naše račune potegnuli.
To je neverovjadnost velim 

drugi dan ženi.
Kaj smo šteli, morali smo na drugi 

termin čekati.
Opel zabadav kak da naše lože niti 

na svčtu nej bile. Svaki termin zdrugami 
računi je zišel. Samo jedenput se pripetilo, 
da su skomin našu polegli.

To je strašno! veli mi žena.
To je vkanjilost! odgovorim ja.

I da bu cela naša luga. na tretji dan 
i vu novinaj dojile odgovor, da smo nikaj 
ne dobili.

Nešteri dan pela m se na vlaku, čujem 
da jen gospon povoda, da je tridesti jezen* 
dobil za jednu novu klučenicu.

Bez pameti sem bežal dimo i zdalka 
kričim ženi, da več znam kak se treba 
obogatiti.

Žena me kušiiula i od te minute po 
prsti j e  hodila. Mačku j e  lakaj opominiila. 
da ve mi mir naj da. Ja pak sem se vn 
odsnutrašnju lužil zaklenili i pustil sem se 
vu misel.

Ali zabadav je hodila žena po prsti 
z mačkom skup. zabadav je slIrala svakoga 
verkleea, nikaj m ije ne moglo na pamet dojti.

Naj zdovijill. veli mi žena 
niti Kolumbuš je ne laki vu Ameriku došel.

Jednu noč hitro zakričim ženi vužgi 
sveču. drugač taki pozabim.

Siromaška žena skomin fe cehi hižu 
vužgala od velike sile. Ja pak lieln 'rabim 
pero i napišem ovu rčč »lokot«’

Koga veri ? — pita me žena
lokota si iznašel V

—  Kokola! velim veselo.
Drugi dan Inki vu ministerijum odnesem 

opisanega lokohi. da dobim iui njega po- 
vlasticu (privilegij).

Za pol Ičta dojile odgovor, da mojega 
lokota su več zdavnja iznašli.

—  Gdo je tč lopov bil ? pitam 
zdvojeno — koj je mene pretekel?

Žena mi veli, da ona nežna, gdo bi 
to mogel biti.

Od toga vremena nišam ufal več 
nikaj iznajti.

Nego zato uvek mislim, kak bi se bilo 
moči obogatiti.

Probal sem knjige pisati, ali nitko nije 
hotel kupiti. Probal sem cčvi za pipe delati, 
ali sve višnje su grbavo rasle. Probal sem 
jajce kupuvati, ali su se spotrle.

Zjednom rečjom, več sem probal, Ipak 
sem zato siromak ostal..

A nucal bi več peneze, jerbo več 
dvoje dece imam.

Jen je takšni, kak ja. Lépi.
Drugi taksi kak mati. Jako lépi.
Zato se itak negda tak spozabim na 

moje siromaštvo poleg njih, kak da bi We- 
kerle sve korune za mene dal kovati.

Tu smo se rezišli zmojim prijateljem.

Sl ožil: Sráy F e r e n c i,
u čitelj.

Nekaj za kratek čas.
Prv i március.

Još je srnice vrlo blago,
Još nas neče peč,
Gigerlini zimsko ruho 
Ipak mize več;
Pak drhtati po loj zimi 
Nije gustuš loš:
Kratki kaput, kratke hlače,
Krajša pamet još!
Ako koj se i prehladi 
Wegen dicsen Sports,
Pak i vumre siromaček. —
Menje jeden nore!

Zba ntuvano.
A; »Navadno se veli«: »Komu je dal* 

Bog pamet, tomu i službu.«
B: Ali ja neimam službe.«
A: Nu vidite, da se to s laže! «

Ncizbježivo.
Mati: Mariska, kak si se mogla kuš- 

nuti dati od gospona mladoga?«
Kei: »A li mamika, kaj sam mogla vči- 

i til i. kad je navek okolo mojih vustah!
Mara v no.

A: Zakaj vi vičete tak jako? Ja ni
šam glu!«

H: vičuč : Ali ja nečujem dobro,
pak moram vikati, da znam. kaj sem rekel!«

Samo.
Doktor: »A  jeli beklja vaš sin navčk?
Mati: Né. samo gda govori.*

Silo za ognjilo.
Tovarušica: Sram le bilo. vsaki dan 

lak nepristojen bili. pijan dimo dojti.«
Tovaruš: Sram tebe bilo! Vezda je

fašnjek! Kaj je lo morti pristojno, da se s 
jednim pijanim vsaku noč biješ i navlačiš.

U Iá tl F e ren c i.

Posluhnul je.
Vandravec (stupi u štacun gde se 

jestvine trže): Prosim dragi gospone nek 
mi siromaku putniku pomognu.«

Stacunar (srdito): Pomozite si sami«.
Vandravec: »Hvala liepa« (vzeme pol 

saiame iz stola i naglo otide kroz vrata).
F  m. ho/lav.

Odgovorni urednik 
M A R G I T A I  J Ó Z S E F .

Glavni su rad ni k 
G L Á D F E R E N C  Z.



Nyilt-tőr.
E rovat alatt közlöttekért, sem alaki, sem tartalmi tö

l t e tb e n  nem vállal felelőséget a Szrrk.

Selyem-dama8ztok 65 krtól l í frt r»r> ki ig 
méterenként —  valamint fekete, fehér színes 
Hennebcrg-selyem 35 krtól I í fi t (>f> kri«

! méterenként sima, csikós, koczkázott, mintá- 
I zott, damaszt sat. (mintegy 214) különböző 
; minőség, 2000 szin és mintázatban sat* a meg- 
j rendelt áru postabér és vámmentesen a ház- 
! hoz szállítva mintákat postafordultával küld: 

Henneberg G. (cs. és k. udvari szállító) .vc- 
lyewgyáru Zürichben. Svájczba czimzett 
levelekre 10 kros, levelező-lapokra 5 kros 
bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven irt meg
rendelések pontosan elintéztetnek. C>

Hirdetések.

Javított Kneipp kura

Jeii&i&atom és ka^uttás
ellen.

O k v e t l e n  h a s z n á l .

4 , '.i;..1 j
A legkitűnőbb eredményt. —  A köszönőle

velek mindenki által megtekinthetők. 

Egy üveg hajbalzsam i, 2, 3, frt uta
sítással együtt.

F R Ö T S C H E R  P .
a haj kara feltalálója

BÉCS, III., Hauptstrasse 133. szám.

956 -------- I 10

szin-
s z a p p a n

lő rvén y ileg  
bejegyzett 

V é d -je g y
h J ő  száraz , kitünően tisztit, 
haszná inthnn ifién takarékos,

kezeskedve tiszta és a kezeknek ártal
matlan egyáltalában a legjobb létező 

szin-szappan.

Senki sem fog egy kísérletet megbánni!
93# 5 30

C sáktornyán kapható  :

G R Á N E R  T E S T V É R E K N É L .

77/tk. 18%.

Árverési hirdetmény kivonat.
A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
az állámkincstár végrehajtatónak Bernáth 
Bokusz és neje Jelenics Mária zala-ujvári 
lakosok végrehajtást szenvedettek elleni 106 
Irt 53 kr. tőkekövetelés és jár. iránti végre- 
hajlási ügyében a nagy-kanizsai kir. törvény
szék —  a Csáktornyái kir. járásbíróság terüle
tén levő zala-ujvári 5 tkv. 15 hrsz. a. 339 
Irt 270 hrsz. a. 137 frt; 710 hrsz. a. 213 
frt becsárban és a zala-ujvári 213 tk. H81/c 
hrsz. a. ingatlan 182 frt becsárban az árve
rést elrendelte és hogy a fentebb megjelölt 
ingatlanok az

1896. évi márczius hó 2 0 -á n  d. e. 10 órakor
a z a la - u j v á r i  község biró házánál meg
tartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni kívánók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10 %-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 12. §-ában jelzett árfolyam
mal számított és az 1881. évi november hó 
1-én 3333. sz. a. kelt igazságügy miniszteri 
rendelet 8. §-ában kijelölt óvadék képes ér
tékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a érielmében a 
bánatpénznek a bíróságnál elöleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 995

Kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság.

J
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