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U p küldendők az előfizetőm dijak, 

nyiltterek ős« hirdetések.

Hirdetések jutányosán számíttatnak.

M U R A K Ö Z
magyar és horvat nyelven megjelenő társadalmi, ism eretterjesztő és szépirodalmi hetilap.

Megjelenik hetenkint egyszer: vasárnap.

Előfizetési árak:
Kgész é v r e ..............................4 frt.
Kél é v r e .................................. 2 frt.
Negyed é v r e .........................1 frt

Kgyes szám ára 10 kr.

Hirdetések elfogadtatnak:
Mndapesten : íioldherger A. V. és 
Kekslein 15. Iiird. Írod. Héesben: 
Schalek II.. Iliiken M., Oppelik A., 
Ikiuhe (i. L. és társánál és Herndl. 

Itrünben: Steni M.

Nyilttér petitsorra 10 kr.
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A millennium a Muraközben,
Ism ét több ínurnközi község lelkes kö

zönségének ünnepléséről vettünk értesítési. 
Igazi hazafias öröm öt okozhat m inden jó- 
ravaló m agyar em ber lelkében annak a 
tudata, hogy a határszéli m uraközi nép o ly  
nagy lelkesedéssel ünnepelte meg a m agyar 
haza ezeréves  fem iállásiynak ünnepét. Csák
tornya. Perlak . Stridó, M ura-Szenlahely. 
Mnra-Csány, Kotor, llodosán . T iiske-Szl.- 
Cyörgv. D ráskoveez. Mura-Szf.-Márlon. Zala- 
t ’jvár, Helieza. Mura-Szt.-Mária. A lsó -l)om - 
horu. M ura-Siklós. D rava-Vásárhely, Itotlor- 
nya .D ekánoverz. F .-M ihályfalva. Lég iád  s más 
községek nyugodt öntudattal s hazafias büsz
keséggel gondolhatnak vissza ünnepélyük 
sikerére s hazafias érzelm eiknek  a m eg
nyilatkozására.

A z  ünnepélyek rendezésének sikerében 
mellán osztozkodnak az illető községek de
rék lelkészei, jegy ző i, tanítói, e lö ljá ró i és 
inlelligentiája. De m ive l sem m i szent, sem m i 
magasztos nincs a fö ldön, a m inek ellensége 
ne akadna, úgy a  m illenn ium i ünnepségek 
öröm zajába is be levegyü lt a M uraközben 
élősködő haza lia llan  elem ek m inősíthetetlen 
m agaviselkedést*; űzőké. akik a Zágrábban 
szerzett eszm ék halasa alatt, nem restellel- 
lék a m uraközi hazalias népei hazalia llan 
m aguklartásaálta l m élyen m egbotránkoztatni.

T  Á  R C  Z  A .

I d e g e n b e n .

Jellemraj/.: Jióilt'i La jostó l

Szöllőísi Irént mostoha anyával terhelte meg 
a még mostohább halsors.

Midőn kitűnői hizonyitványokkal ellálva ki
került a növcldchőil. elsői gondolata volt neve
li illői lenni.

Xcm is gondolkozott soká. midőn t*gv igen 
gazdag, előkelő család meghív la öl.

Szüleitől teljesen elhanyagolt kő*l aranyszőke 
fürtű leánykát híztak az ö 17 éves korában elerl 
lapaszlalniaira, de iparkodott is a bizalomnak 
megfelelni: minden szeleteiét, melylyt'l csak egy 
árva hír. a két kisleányra árasztotta; szomom 
tapasztalatból tudta, hogy mily gyötrő fájdalmat 
okoz az anyai szeretet nélkülözése. Kzl a hiányt 
akarta kipótolni a szegényeknél és ez okhói lelki- 
egész hevével csüngött rajtok.

A legegyszerűbb, de keresel! tisztaságtól tün
döklő szobáeskáját csakhamar megszokta.

Az ö kényelmes fekhelye mellett, johlnci
háiról egy-egy kicsiny horgolt hálóval hevont vas
ágyai ska állott, Midőn ekként körül tekinti* uj ott
honjában. szive teljesen nyugodt és ö egészen 
megelégedett volt. azt hívé. hogy neki családja 
v«m, mert hisz az a két aranyfürtös elhagyott 
kis leány, oly annyira ragaszkodott hozza, mintha 
<*sak édesanyjuk lenne.

A ház asszonyának előkelő kegvlelesei epen 
bem ébresztettek szivében irigységet, hisz ö elérte 
rzelját, boldog és megelégedett volt. Hotdog, meri 
szereidét megoszthatá. Kiilönhen sem nevellelell 
°K körülmények közüli, hogy kiváltságos élvezetek

A vagy  nem m egbotránkoztató-e a beér
kezett tudósítások szerint egy lelkésznek 
az a kijelentése, hogy ö azért nem csatla
kozik a m ajálisra vonu ló  ünneplő közön
séghez. mert a m agyar zászló) alatt nem 
akar k ivonu ln i ? ! -  vagy nem m egdöb
ben tö-e az. hogy egy  másik le akarta vétetn i 
a nemzeti szinti csokrokat a hálandó isteni- 
liszteletre vonu ló gyerm eksereg m ellé rő l? !

vagy mit szó lju nk ahhoz, hogy egy  har
madik. m eg egy négy <hk lelkész mindent 
elkövetlek , hogy az ünnepély ne sikerü ljön?!

Xem  akarjuk az ünnepségek leírását 
azzal elrontani, hogy a liazatiallanok neveit 
lapunk hasábjaira vegyük, de jegyezzék  meg 
maguknak jól az illetők, hogy a m agyarok 
türelm ének is van  halára s akkor, a szen l- 
irás szava iva l é lv é n ; Jaj lesz a m eghol- 
rán kozta lók n ak !

A zok  pedig, akik az ezeréves széni 
haza magasztos ünnepén, daezára a bárá
nyok közé tévedi farkasok üvöltésének, ré
szesei voltak az öröm nap sikereinek ; álljanak 
ezután is őrt ill a haza halárán s gyújtsák 
meg a m uraközi nép szivében  m inden k ínál
kozó  a lka lom m al a hazaszeretet fák lyá já t!

A z ünnepélyek voltak a következő  
helyeken :

I /‘g rá dón.

A m illenn ium  alkalm ából l.egrád kép-

iiánt fogékonyságol mulathatott \oIna. Meg \olt 
elégedve Hasával: ne mit is kívánhatott volna. 
Ih>z egyelőié izéljn l érte. tehát mm maradlak 
vissza leljesilletleii óhajok.

Minőn a ház üss/oiivíi mcglálogalla a gyei- 
ini-k szob a i, a ki< >ikck ;.z ö inliaja lm gé I újlak, 
anyjukat az ö hiucg <M»kjaval és pazar kiállítású 
ruházatában úgy ti kinti Itek. mint egy imgent.

S ha őt nagysága suhogó nehéz selyem i li
bájában távozlában lejinlés.sel adván megelégedé
sének kilejezeM‘l. bén könnyehhtiilcn sóhajloll tel. 
kehiére zárta az alany lültii kicsinyikel s < kkor 
oly igen boldog volt, hogy boldogságát nem adta 
volna cserébe a fényűző asszonyok összes holt 
kincseiért !

Még azon nem tűnődött, sőíl közüuhössé lette 
úrasszonyának sértő magaviseleté midőn lenézöleg 
szemű végezte, csak akkor lógta ól el bizonyos 
lélelem, midőn a ház urának tekintetével ta
lálkozott.

Kz ember tekintetében volt valami borzalmas, 
szem-lüze ege tő, a nélkül hogy meleget árasztott 
volna. Félt tőle, kerülte tekintetét, ne kerülte öt 
magát is, mar a mennyire egy alaiendelt állásban 
levő elhagyatott leány, az ö szolgálat adójal ke
rülhette ő*s ezt a monon tehette, hogy ez által 
nyílt sértési nem követett el.

Sokszor önmagának lett szemrehányást balga 
képzelődése miatt, de nem volt képes idegenke
dését leküzdeni, abban a megrögzött tudatban élt, 
hogy ez ember szerencsétlenségének kovácsa, pe
dig a háziul minden alkalommal gavalléros sze
rétéire méltósággal közeledett hozzá, de a mi 
nem volt képes őit tartózkodó helyzetéből kivonni.

Sokszor önmagára neheztelt a belsejében 
önként fellépő lélelem és merev tartózkodás miatt, 
de soha nem volt annyi ereje, hogy a magától 
mcgszülcmlctt érzelmeket felcserélje s ilyenkor

viselö tes liilete május havi gyű léséből k ifo lyó 
lag összes horvá lnevü  utczáil m egm agyaro- 
sitotla. Az uj u tczancvek : Árpád. Kossuth. 
Ih*ák. I ‘elö li slh. a Főtér pedig Z riny i-tér 
nevel kapta. A z ünnepély 10-én fo ly t le. 
Kgész nap szidlak a taraczkok. Heggel 9 
órakor ünnepi beszédet m ondtak a Z r ín y i
iére! i tarlóit népgvülésen. JO órakor a róni. 
kath. I I in akor az evangélikus tem plom ban,
I I 1 2-kor az izraelita im aházban vo lt isteni- 
liszlele l. Kgy órakor banketi vo lt a városi 
nagyvendéglöhen. Délulán Ü órakor k ivonu 
lás vo lt a füzesbe, a hol népünnepélyt ren
dezlek. esle tűzijátékkal és lánczczal.

I ) rá v a-V ásár bel vei i.

A dráva-vásárhely i róni. kath. népis
kola m ájus hó |()-éii ünnepelt. A lakosság
tól követve  a tanítók, az iskolaszéki tagok 
és a községi e lö ljáróság vezetése alatt 8 
órakor vonult az ifjúság a tem plom ba. A z  
istenitisztelet előtt Vugrinec/ F eren cz s. le l
kész tartott hazafias beszédet. M ise után 
pedig T e  Deum volt.

A z  iskolai ünnepély d. u. tartatott meg 
a községhez köze l fekvő  szedres-kertben.

Midőn a tanulók '1 órakor nem zeti 
színű zászlók alatt, zene kísérettel k ivonu l
lak. az e czélra  fe lékesitelt térséget már 
vagy ezer em ber állta körül. Ili a tanulók 
sorfalat képeztek és a llym n u sz  elének lése

mindig neveltjeinek jelenléte képezte az ő biz
tos kikötőjét.

Kgy alkalommal egészen magányosan üli 
szobajalian. A kicsinyeket egyik iiagynénjük ma
gával vitle kocsikazm, a »kisasszonyt* azonban 
otthon hagyta.

hlsó eset volt. hogy kisdedueveltjei nem 
környezlek és ekkor úgy liint lel neki, mint hu 
•az egesz világ kihall voma, először érezte magat 
elhagyatva, az egyedüllét akként hatott az ö 
szegény, miimciikitol elhagyatott szivére, mintha 
senkije sem volna, ki vele csak csekély mérvben 
is logialkoznék.

A nagy világűrben egyedül látta magát, nem 
volt senkije, oly elhagy atoll, egyedülinek es szá
nalomra méltónak erezte magat s habár a fé
nyesen ragyogó nap arany sugaraival beáraaz- 
lotla szobaeskajál, o csak sötétséget, egy végte
len éjszakai Jatolt, mely mindent elfedett köny- 
nyekkel lelt szemei előtt.

ily iajdalmas érzelmektől felkorbácsolt lelki 
állapotában elkerülte figyelmét, hogy az ajtó csend
ben lellarult és azon egy férfiú a szobába lépett. 
Minőn tekintete a térliueval találkozott, egész tes- 
léhen lemegett és oly halálos félelem ragadta meg, 
miként megragadja a gyenge kis madarat, midőn 
a hatalmas sas hirtelen meglepi.

A léili nem közeledett leiéje, három lépés 
távolságban keresztbe fektetett karokkal megállóit 
előtte, merevedett hideg arczczal, de emésztöen 
lángoló tekintettel nézvén őt.

Irén, az ijjedségtöl elragadva ugrott fel ül
téből, s miként a gyermek, ki a féléje irányzott 
csapást akarja elhárítani, közeit arczára szoritá, 
azt hívén, ezzel megvédelniezi magát azon éle
sen metsző szavak ellenében, melyeket a férfi 
hozzá intézett . . . .

Kisasszony hallá Irén mint egy álomban.



k •.
alán Vugrinecz Ferenca s. lelkész, mint 
az elnök helyettese ki betegsége miatt az 
ünnepélyen nem vehetett részt hazafias 
beszéd kíséretében megnyitotta az ünnepélyt. 
Glád Ferencz ktanító hazánk ezeréves tör
ténetét ismertette. A tanulók énekeltek, sza
valtak és részleteket mondottak a magyarok 
történetéből. A község a nagy nap emlékére 
megvendégelte az iskolás gyermekeket.

Ozsonna után volt versenyfutás és 
zsák fut tatás, majd táncz. Este bengáli tűz.

Bottornyán.

K hó 17-én virradatkor a tűzoltók ta- 
raczklövésekkel hirdették az ünnep kezde
tét. s e percztől csak úgy özönlött e körzet 
horvátajku de magyar érzelmű lakossága 
a feldíszített iskolaházhoz.

Bont 9 órakor háromszoros taraczklö- 
vés s a templom hangjainak zúgása hir
dette az ünnepély kezdetét. A templomba 
vonuló sokaság élén nemzeti zászlók elövi- 
tele mellett Kollay Lajos körjegyző járt. 
ki után a községek elöljárósága, a képvi
selő testület tagjai, az iskolás növendékek 
és az önkéntes tűzoltók haladtak, hogy a 
megjeleni népsokaságtól körülvéve meghall
gassák Áollay Jeromos plébánosnak imáját, 
melyet az Isten szabad ege alatt az ezerév 
történetének megünnepléséből vésett a hallga
tóság szivébe.

A szép ünnepélyt az iskolás növendékek 
énekkara a »Hvmnusz« hangjaival nyitotta 
meg s több vers elszavalása után a Szó
zat«-tál zárta be s ezután a templomba ha
ladt, a hol aKermán János kántor és Wirth 
László tanító által betanított horvát ajkú 
tanulók és a Kollay Lajos körjegyző által 
szervezett férfi énekkar magyarul énekeltek.

Délután a tanulók zászlócskákkal ke
zükben czigány banda kísérete, nem külön
ben a tűzoltók kürt és doh pengése mellett 
a közeli erdőbe vonultak ki. A növendékek

* Kegyed iiz én teljes megelégedésemet kiérdemelte 
és nagyon szeretnék mostoha sorsán enyhí
teni« ........................Kgy ideig elhallgatott, mint
egy várva, hogy Irén megszólaljon, s miután Irén
nek az ijedségtől megnémult ajkaira nem jött 
szó, halkan folytatá: »fin gazdag, igen gazdag 
vagyok, kegyed pedig kedves és bájos mint egy 
angyal: a kegyed lelke úgy. miként a szive érin
tetlen. ( thajtanám tehát jövőjét biztosítani, fin 
kereskedő, tehát a számok embere vagyok: nem 
értek a czikornyás szólamokhoz, de az ön öröm- 
telen életét egy jobb megelégedett jövővel szeret
ném felcserélni, ha...................

Ne tovább! Fölkiáltá a leány és egésztesté
ben remegve zokogott, mint egy kis gyermek.

»Oh uram! kérem, ne szóljon többet, fin önt 
sokkal joLbnak, nemesebbnek és becsületesebbnek 
ismerem, semhogy feltehessein önről, hogy egy 
szegény elhagyott, minden támasz nélküli teremtés
nek, ki önnek házában védelmet talált és gyer
mekei fölött őrködött, fájdalmat okozni szándéká
ban volna. —  Ugyebár nem? Ön nem akart en
gem sérteni . . . nem . . . soha . . .

Némán tekinte reá a férfiú. Teljes átalaku
láson ment át, inig a leány beszélt. Arcza még 
égett a visszamaradt tüzlől, de széniében lassan
ként kialudni készült az emésztő parázs: jobb 
tenyerét gyöngéden a szőke ártatlan főre tévé és 
csendesen suttogva mondá:

De édes gyermekem, engedje legalább, hogy 
kibeszéljem magamat, kegyednek mitől sem kell 
félnie: csak azt akartam mondani, hogy én azon  
jövőjéről gondoskodni óhajtok, ha —  szegény édes 
anyámnak gondozását magára vállalni hajlandó 
lenne. Kgy világtalan öreg. minden örömtől meg
fosztott asszony, felüdülne a kegyed gyöngéd bá
násmódja és kelletne szórakoztatása által. —  
engem pedig örök hálára kötelezne.

A midőn a könnyező leány, fejét elvonta a 
férfi kezétől, megilletődésében műn véve észre, 
hogy puha selyem-haját, néhány forró könycsepp 
benedvesilé.

csoportokként lormijátékaikkal, magyar-sza
valataikkal és hazafias dalaik elzengésével 
mulattatták az egybegyült szülőket.

Este a mulató gyermeksereg Bottor
nyára visszaérkezvén, Kollay J. plébános ur 
lakása előtt állapodott meg, hol Kollay Lajos 
körjegyző tolmácsolása mellett megköszönte 
szeretett plébánosuk azon intelmei, melye
ket imádott hazájuk iránt leróni tartoznak. 
A sikerült ünnepély létrehozása és rende
zése körül nagy érdemeket szereztek Kollay 
Jeromos plébános, Kollay Lajos jegyző s a 
tanító urak.

Draskoveczen.

A dekánoveczi fárabeli intelligentia köz
reműködésével f. május hó 17-én programm- 
szerint millenniumi emlékünnepély rendez
tetek

Az előre megállapított programúi szerint 
kora hajnalban mozsárdörgések keltették fel 
a lakosságot s emlékezteitek a mai ünne
pélyességre. A középületek fel voltak lobo
gózva. I). e. X  órakor volt az ünnepélyes 
istenitisztelet a dekánoveczi temlomban. hol 
a mise végén főtiszt. Filipics Lajos plébános 
ur horvát nyelven lelkes beszédet mondott 
a néphez, figyelmeztetvén őket a mai ün
nepély szép jelentőségére, buzdítva hasznos 
munkásságra és hazaszeretetre.

Mise után a tanuló-ifjuság és a nép a 
helybeli iskolába vonult, hol a tanítók a 
hivatalosan megállapított programúi szerinti 
iskolai ünnepélyt tartották meg az iskolát 
zsúfolásig megtöltő közönség előtt.

Délután kél órakor megérkeztek Deká- 
noveezre a domasineczi és novákoveczi is
kolás gyerekek zászlóikkal, zenével és doh
szóval. 250 tanuló szép sorban, a leánykák 
virágokkal, koszorúkkal feldíszítve, a fiuk 
zászlókkal a kezeikben, 5 nagy zászló és 
több feliratos tábla alatt és utánuk a 2 
ezer föl meghaladó közönség példás rendben 
vonultak a közeli ligetbe.

Ili a tanuló ifjúság hazafias dalokat 
énekelt, mi után versenyugrás, azután pedig 
a gyermekek uzsonnája következett.

A költségek fedezéséhez részint a köz
ségek pénztárából, részint (‘gyesek adomá
nyaik által járultak, kiknek a rendezőség 
hálás köszönetét mond ezért.

Köszönet illeti Filipits Lajos plébános 
és Tivadar Ferencz körjegyző urakat is. 
kik a gyermekeknek bort is rendelkezésre 
bocsájtani szívesek voltak. Elismerés illeti 
még Feisz Imre s. jegyzőt, és Tiszay Kál
mán s Ávár Gyula tanító urakat, akik az 
ünnepély rendezését vállalták magukra.

A képzelődés.
A képzelőtehetség rendesen a földön 

kúszik, csakis földi dolgokba kapaszkodik, 
minket is oda köt s eszünket megzavarja, 
a nélkül, hogy szellemünket gazdagítaná, 
mert nem egyéb erőnél, melylyel minden
félét képzelünk magunknak. A nők nagy 
mértékben rendelkeznek ez erővel.

Mily nyugodtan, zavartalan boldogság
gal és megelégedéssel töltenék sokan éle
tüket. ha a gonosz, balga képzelőtehetség 
nem lenne.

Számtalan esetnél, hol a mellékes gon
dolatokléd nem zavart ember gyorsan, ta
pintatosan találja meg és teszi a helyeset, 
mert csakis a tényállást veszi szemügyre, 
ott a túlságos képzelőtehetséggel bíró ezer 
meg ezer örvényt, kelepezé! és csapdát fog 
látni és önalkolta veszélyek ellen fog bar-

czolni és végül a legrosszabb eszközt vá
lasztja. hogy az ügyet egyensúlyba hozza.

Hogy az emberek az életnek legéde
sebb tévelygésében —  a szerelemben —  
a legpompásabb, de gyakran nem érdemelt, 
koszorúkat fonják a választott homloka kö
rül. ezt tulajdonítsuk a képzeletnek; hisz 
ez legszebb tetteinek egyike, mely nélkül az 
emberi nem kihalna.

Hogy azonban a képzelőtehetség miként 
működik a féltékenység dolgában, erről so
kat mond a történelem, ámbár még többet 
elhallgat; nem is bocsátkozunk tárgyalásába, 
mert a ki már féltékeny volt. úgy is tudja, 
aki pedig nem ismeri, annak nem használ, 
mert nem hiszi. Ez a boldogtalan képzelő
tehetség még köznapi dolgainkat is befolyá
solja. még pedig jobban, hogyse hinnők 
és a dús tehetségű, szeretelre legméltóbb 
nők legtöbbet szenvednek e bajtól.

Kétségtelen, hogy senki se fog mo
solyogni az anya aggodalmán, ki kedven- 
ezének legesekéivel)!) rosszul létére már olyan 
óvintézkedéseket lesz. melyek talán túlzottak, 
de meglehet, hogy a gyermeket megmenti 
komoly veszély elöl; de mily érzést fog ben
nünk szülni az apa vagy anya. ki véletle
nül szilvamagot nyelt le és ki elé az é. z 
töl nem zabolázott képzelőtehetség a legbor
zasztóbb sorsot varázsolja, holott 1000 
eset közül 999-szer a megoldás nagyon 
egyszerű ?

Ki ne élezné szánalmát az oly nő lát
tára. ki tudja, hogy férje sok veszélynek van 
kitéve távol földön, ki csak ritkán vehet 
Iliit tőle és napról-naprn halálos aggodal
mat táplál, mert a folyvást működő képze
lődés elhiteti vele. hogy férje clöbb-utóbb 
elvész a folytonos harezban.

De egészen más érzést költ bennünk 
a nő viselkedése, kinek családja kirándu
lásra indult és egy órával később jön haza. 
Mikor oly kellemes volt! A kirándulók vidám 
csevegéssel lépnek he. de mosolyuk eltűnik, 
szavuk torkukon akad. mert a női családfő 
félájultan fekszik az aggodalomtól.

És vájjon miért? Mert a jó anya sza
bad folyási engedett képzelőtehetségének és 
oly szerencsétlenségeket költött, melyek, ha
bár nem is tartoznak a lehetetlenségek közé. 
de hála Istennek, csak ritkán fordulnak elő 
és senki sincs jogosítva arra. hogy ily bi
zonyossággal sejtse és megkeserítse a jó
kedvűidé hazatértét. Másnap reggel ő i- 
mosolyog kalandos gondolatain.

Az eladó leányok anyáinak is iidvö- 
sehb. ha megzabolázzák élénk képzelőte
hetségüket.

A gyöngéd anya szívesen óhajtja gyer
meke számára a legjobb sorsot; még a 
királyi koronái se drágálja, hogy leányát 
ékítse: minden ifjú. ki a láthatáron mutat 
kozik. szerinte már kérő, ki boldognak érez
heti magát, ha megkapja az igazgyöngyöt. 
Alig tudja nevét, alig ismeri viszonyait, szán
dékán')! pedig éppen semmi tudomása sincs, 
de képzelőtehetsége büszke paiipán vágtat 
a távolba és leányál a szeretett férj oldalán 
mutatja ki. bár műn király, de jómódú föld- 
birtokos; a boldog nagyanya már-már rin
gatja a virágzó unokákat. ekkor az ifjú, 
kit csak a véletlen hozott közi lábé, más 
leányt kér meg! És a gálád gonosztevő csu
pán évek múlva, talán akko:*, midőn saját 
leányai segítik az ily helyzet fölfogására, 
tudja meg. hogy ama nő. kit bár ritkán es 
rövid időre látott, de ki mindig igen barát
ságos volt. miért lett oly hirtelen mogorvává 
és tartózkodóvá.



A nőnek képzelőtehetsége gyakran aj  
kereskedelmi térre is eltéved; őserdő köze
pette akadályokat nem ismerő könnyűséggel 
és a legfinomabb anyagból épít házakat; 
egy marék bankóval oly jószágokat vesz. 
melyek rövid idő múlva milliókat jövedel
meznek; oly módon helyez el tőkéket, 
melyeknek néhány év múlva meg kell há
romszorosod niok; nagy áldozatok mellett 
szerzi meg ma, mit a képzelőtehetség kívá
natossá varázsol eléje, hogy holnap cse
kélyebbért odaadja.

Nem állítjuk, hogy az úgynevezett »erő
sebb nemnek<-nek nincsen képzelőtehetsége, 
de annyi bizonyos, hogy a férfiaknál soha 
se fog oly korlátlanul uralkodni mint a 
nő agyában.

Nagyon szeretik emlegetni a nők na
gyítási vágyát. Ez az alig tagadható tulajdon 
csakis az élénk képzelőtehetség eredménye. 
Nem akarok hazudni, nem szépíteni vagy 
rágalmazni, de a mit látunk és hallunk, 
vetőmagként Imit agyunk gondolat-ágyába. 
Minden egyes szó gyökeret ver, hajt, zöldéi 
és virágzik s ime mindegyik parányi mag
ból, rövid idő múlva, hatalmas fa támadt, 
melynek ágai közt madarak dalolnak és 
fészkelnek, melynek árnyában fáradt ván
dorok pihennek; halljuk a tiszta csermely 
csörgését és távolról hangzik a pásztornak 
mélabus furulyája.

De fájdalom! e képlet nem mindig oly 
szép és kedves; mert a felebarátunkról hal
kan kiejtett szó gyakran lövés hatását gya
korolja agyunkban, melyet százszoros vissz
hang ágyúzássá változtat és agyüregiink 
gyakran nagyon szűk arra. hogy ily hangot 
sokáig eltűrjön: teljes erővel bocsájljuk 
nyilvánosságra.

Elég! Mert attól félek, megköveznek, 
ámbár csupán a gonosz képzelőtehetséget 
vontam felelősségre. Talán szavaim mégis 
teltek csekély jót és ily áron szívesen fe
jemre illesztem a vértanuság tövis koszorúját.

K Ü L 0 N P ÉLÉ  Ív.
Református istenitisztelet. F. hó 20 -én 

az áll. tanítóképző-intézetben, hazánk ezer 
éves fenállásának emlékére hálaadó isteni- 
tisztelet tartatott, mely alkalommal Seregély 
Dezső nagykanizsai reform, lelkész hazafias, 
emelkedett szellemű szép imát és beszédet 
mondott. A megjelent szépszámú közönség 
az istenitisztelet kezdetén a llymnusl. vé
geztével pedig a Szózatot énekelte orgona 
kiséret mellett. Végül a protestáns híveknek 
úrvacsora oszlatott ki.

Kinevezés. A hivatalos lap vasárnapi 
száma szerint a kereskedelemügyi m. kir. 
miniszter a helybeli m. kir. posta- és lá- 
virdahivatalnál a levélhordói minőségben, 
alkalmazott Duhr Mátyás és Aigner József 
posta- és távirdaszolgákat posta- és távirda- 
altisztekké nevezte ki.

Pályázat. A kereskedelemügyi m. kir. 
miniszter 29919. sz. a. a vezetése alatt alléi 
kér. ü. tárcza keretében 108 posta- és lávirda- 
gyakornoki állásra 1890. április 29-iki ke
lettel pályázatot nyit. Pályázhatnak ez állá
sokra mindazok, kik középiskolát vagy ezzel 
egy rangu más tanintézetet —  érettségi vizs
gával —  sikeresen végeztek. 18. életévüket 
betöltötték s magyar állampolgárok. Ezen 
föltételeken kívül a pályázók községi er
kölcsi bizonyítvánnyal fedhetetlen előéle
tüket, orvosi hitonyit ványnyal pedig ép és egész
séges voltukat tartoznak igazolni. A pályá
i t  Jdá bocsátott állásokat a posta igazgat ó- 
ságok fogják betölteni. A sajálkezüleg irt

és kellőleg leszereli kérvények a szolgálat
ban állók által elöljáróságuk, az abban nem 
állók a szolga bíró vagy polgármester utján 
1890. július 8 1-ig a postaigazgatóságok 
akármelyikéhez tetszés szerint nyújtandók be. 
A fidfogadott gyakornokok I Irt napidijbau 
részesilletnek s állásukat szép!, l-én elfog
lalni tartoznak. Kötelesek a rendes szolgá
latot teljesíteni s 1887. szept 1-én saját 
költségükön Dudapesten egy évre terjedő 
tanfolyamra beiratkozni. Napidijaikat ezalatt 
élvezik, de szabad idejőket valamely posta
hivatalban tartoznak ott tölteni. A tanfolya
mot sikeresen végzettek 100 űOO Irt fize
téssel azonnal alkalmaztatnak s a szabály- 
széni vizsgálat letételével mint posta- és tá- 
virdatisztek nyernek alkalmaztatást.

Fénykép-felvételek. A f. hó 9-én az 
(*lemi iskola előtt lefolyt millenniumi ün
nepélyről Dobosy Elek helybeli közs. isk. 
tanító s amatőr fényképész sikerült föl
vételeket csinált, Volt alkalmunk a szép 
fényképeket látni s ajánljuk azokat a kö
zönség figyelmébe. Sikerült voltuknál fogva 
kedves emléktárgyul szolgálhatnak mind 
azok részére, kik a szép hazafias ünnepélyre 
örömmel gondolnak vissza.

A kanyaró-járvány, melyről már múlt 
számunkban megemlékeztünk, sok gondot 
okoz orvosainknak, mert még mindig nem 
csökken, sőt folyton emelkedőben van. Miután 
az elemi iskola alsó osztályaiban sok volt 
már eddig a beteg gyermek és számosán még 
betegek. Krasovecz Ignáez dr. egészségügyi 
tanácsos és járásorvos intézkedésére a fin- és 
leányiskola alsói kél osztályaiban a tanítás 
múlt hét derekán 8 napon ál szünetelt, 
mely alatt az osztályok lélsurollatlak s gon
dosan desinliciáltatlak. Hasonló intézkedéseket 
foganatosítottak a polg. liu-iskola I. és III. 
osztályaiban is.

A „Vasasztal Társaság- f. hó 28-án. 
a hazugságáról ismert Peesornik Ignáez 
vendéglőjében szeretett hazánk ezeréves fen
állásának emlékezetére társas vacsorával 
párosult ünnepségei tarlóit. A tagok majd
nem teljes számban jelenlek meg ez alka
lommal. A diszülésl Molnár Elek alel nők 
nyitotta meg. felolvasván Huszár Adóit kir. 
tanácsos, disxclnöknck a Vasaszlal Társa
sághoz intézett üdvözlő levelét, mely a tá
vollevő díszeinek éljenzésével tudomásul 
vétetett. Az első tosztol Molnár Elek szó
noki hévvel s hatással ugyancsak Huszár 
Adolf diszeloük s családja felköszön lésére 
mondotta Itália Probszl Ferencz. Jeney 
Gusztáv, dr. Krasovecz Ignáez. Dernyák Ká
roly s IVcsornik Olló egészségére emeltek 
lelkes hazafias szellemtől áthatott beszédek 
kíséretében poharat. A Yasasztal Társaság
nak nemes intenliója. mely kezdettől buz
gón ápoltálik a nem magyar ajkú leány
tanulók jutalmazását illetőleg újabb önkén
tes adakozásra indította tagjait, kiknek jel
szavuk: A haza minden előtt.

Zivatar. A csökönyösen konzervatív 
időjárás, mely az ö örökké borult egével.; 
süni esőzésével, kellemetlen szeleivel s a 
mellett folyton tarlói hűvösségével az egész 
májust az utolsó napokig bérbe látszott 
bírni, mull kedden egy kis abnormilást 
engedett meg magának, hogy ezzel az ő 
egyhangúságának fordulatot adjon. \ illám- 
lotl és dörgöl, akár csak a legnagyobb hő
ségben s hogy az illúzió teljes legyen, több
ször megújuló jéggel is kedveskedett akkora 
záporesövel. (28.1 mm.) mely kisebhszerii 
felhőszakadásnak is beillett volna. Félóra 
alatt az alacsonyabb fekvésű utczák és 
kertek viz alatt állottak, inig az eső meg

szűntével a víztömeg rövid idő alatt le 
nem I dyl. Egyéb nagyobb kárt a jégeső ez 
alkalommal nem lett. de az idő azóta va
lamivel barátságosabb lett.

Stridon f. hó 2f>-ikén pünkösd másodnapján 
tartól! istcnitiszlelct alkalmával Peterka Tódor 
káplán ur megemlítette a hívek előtt az uj plé
bános u'ivid idd múlva történő megérkezését s a 
midőn ez alkalommal kérte Inveit. hogy nyújtsa
nak segéd kezel az elhanyagolt (áruháznak és 
kertnek a rendhehozásáánl s megmunkálásánál, 
másnap mintegy öo nő jelent meg munka végzése 
ezéljábói. Kz kézzelfogható jele a nép ragaszko
dásának az uj plébános iránt. K. F.

Lóvonatu vasút Keszthelyen. Egy fő-
várososi pénzintézet részéről a múlt héten 
meghízottak járlak Keszthelyen, hogy a ba- 
latonlurdö és Hévíz között létesítendő lóvo- 
natn vasul finanszírozása tárgyában ottani 
közegekkel tárgyaljanak. Mint halljuk, a 
tárgyalások sikerre fognak vezetni.

Árlejtést hirdet a zágrábi 18-ik had
lest intendanturája az 1890 7-ik év folya
mán az itteni kaszárnyában elhelyezendő 
katonaság és lóállománynak részben való 
ellátására. Az árlejtés kiterjed 198.000 adag 
kenyérre, 7920 <|. zabra. 0100 <|. széna, 
8200 <|. alomszalmára. 180 q. zsupszalmára 
és 880 m3. tűzifára. Az árlejtés jnlius l-én 
történik meg Zágrábban, a parancsnokság 
épületében. A szállítás I89ö. szept. l-töl 
1897. aug. 81-kéig való időközre terjed ki.

Sertés-zárlat. A sertés-zárlat alól alig 
föloldott hetivásárokat az ujbód föllépett ser- 
I és vész folytán ismételve zár alá helyezték. 
Az immár három hete fönnálló zár még 
egyre tart s nincs is igen kilátás arra. hogy 
egyhamar föloldják, mert a járvány erősen 
dúl s az utolsó elhullás után csak lő-öd 
napra foganatosittatik.

Beküldetett. A megkínzott légrádi is
kolás leányokról a Dudapesti Hírlapi május 
ÍO-iki számában »Mil vétettek a légrádi kis 
leányok? ozimnici egy közlemény jelent 
meg. Mivel a közmondás farija, a tapaszta
lás pedig igazolja, hogy vannak emberek, 
akiktől rágaimaztatni. üldüztetni dicséret, 
magaszlaltatni pedig gyalázat, —  nem is 
akartunk reá válaszolni. A vizsgálat már 
megtörtént ez ügyben. Addig is inig ennek 
eredménye, (mely szerint az egész légből 
kapott semminek, a sárga irigység és a fe
kete gyiilöltség kitörő ellenszenvének bizo
nyult! nyilvánosságra hozatik. az igazság 
érdekében kijelentjük, hogy a légrádi upáeza 
zárda nevelés, tanítás és a magyar nemzeti 
szellem ápolása tekintetében úgy betölti 
hivatását, miszerint magyar ember hűn nél
kül mákszemnyi rosszat sem hozhat fel 
ellene. Szólnunk kellett, hogy lelkiismere
tűnket lecsendesithessük.

Köszönetnyilvanitás. A f. é, márczius 28-án 
I lomasincczcn dühöngött tűzvész károsultjainak 
felségéi vezésére Gsáktornyárúl már márczius 27-én 
ís Irt érkezett, mely összeg VTanesns Károly 
városimé ur nemesszivü kezdeményezése folytán 
egyesek kegyes adakozásából került össze. Már- 
ezius hó 81-én dr. Mandel Pál országgyűlés; kép
viselő ur ugyan ezen czélra 200 forintot kegyes
kedett adományozni. Domasineez község elöljáró
sága a károsultak nevében is, —  kik között ezen 
összegek a kár és szerencsétlenség terhe arányá
ban a beérkezés után nyomban kiosztanak, 
forró köszönetét mond mindazoknak, kik (‘ jótéte
mény létrehozásán fáradoztak és mindazoknak, 
kik kegyes adományaik által a szenvedők nyomo
rának enyintésében részt vettek. Kelt Domasine- 
czen, IN90. május 19. Kurdi György községi biró.
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Sve pošiljko tičučse zudržnja 

novinah, naj sc pošiljajo na 

ime Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Ldateljstvo:
K nji žara Ki s eh o l Filipova, 
kam so prod pinte i obznane 

pošiljaj u.

M E D J I M U R J E
Predplatna cena je:

Na rolo leto . . . .  4 fi i 

Na pol lola . . . .  *2 fpt 

Na četveri lota . . . | fi i

Pojedini broji koštajo K* kr.

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

Izlazi svaki tijeden je d e n k ra t i to : vu  svake nedelju.

Obznane so poleg pogodbe 
1 fal računaju.

Službeni glasnik: »Cakovečke Šparkasse«, »Medji murske Spnrkasse«, »Šparkasse Okolice Čakovca«, i. t. d.

Hiroviti ljudi.
Vu tom če poslu oteč i majka i uzga- 

jatelj uspjeti, budu li saviestno vršili s vojn 
dužnost, a početi moraj u od najraneše mla
dosti. dok je déte još vu povoju. Vnoge 
osebine dččije pretvore se naskorom vu 
nepristojnosti, ako ih uzgojem za dobe ne- 
oplemenirno. Takove na oko nedužnedečinske 
falinge jesu mladice, od kojih izrasteju sl ras! i 
kakti jako, orijaško steblo. Pusta je nada 
(ufanje), da če tako zvano detinjarije pre
stati same po sebi. dok samo déca dojdu 
k razumu.

Akoprem nam se djetešce vu pelenicah 
pričinja tuliko nemočuo i neznatno, ono ipak 
osječa i nastoji da posligne. kaj mu ugadja. 
a da zaprčči. kaj mu neprija. Pete to čini 
usljed prirodne sebičnosti, koja mu je pri- 
rodjena kakti osebna snaga, kojom nastoji 
da se uzdrži. Detece dakak još nepozna 
sebe. ono nepozna svoga »ja«, no ono ipak 
živi za sebe, za svoje »ja«. Od céloga svéla 
pozna ili da s? pravije reče samo sebe, 
samo svoje »ja« —  a njegovo »ja«, to su 
njegovi osječaji.

Pa détece hoče zadovoljiti svojim osje- 
čajima. ono to očituje najviše glasom. Kad 
mu je vugodno. onda miruje —  ali kad 
mu kaj god nije vugodno. ono plače. Plačem 
anda očituje svoj osjet, ar drugač nemre. 
To je njegov prvi govor, Ono plače s početka 
od uužde. Odrasli čuju taj plač i žuriju se. 
do uklone ono nevugodno. zaradi ka j détece 
plače, ili nastoje. da mu vgodiju. Naskoro

čuti detešce, da plačen). poslizava ono, kaj 
želi. Taj plač mu je kak t i čarobna palica, 
kojom izpunjava vsaku svoju željicu.

Naskorom počima dčtešce plakati s 
namjerom i zlovoljno je, ako nije postiglo 
svoje namjere. Vezda je kucnul čas. kad 
valja pozorno izpita vati dččji plač. jer se 
more da izrodi iz naravne potrebe vu hirovilo 
zapovédanje, a to biva več šestom mesecu. 
Pazimo anda od vezda na to, kak déle plače. 
Kad plače naravno, onda odaje svojim kret
njama kakvu nevugodnost ili bol, kada pak 
plače da zapoveda, onda odaje zlo volj u. 
ogorčenje, srčbu —  ono več neplače. nego 
se dere.

Kak smo dužni. da uaravnom plaču 
posvetimo pažnju. isto smo tak dužni, da 
je deranju neposvečujemo. Déle če izprobati. 
da naturni plač pomaže, a deranje da nikaj 
nepomaže. Dosljednosl uzgajaleljeva privučil 
če dete, da se nedere prež potreboče. llz- 
gajatelj neka sljedi narav, i ona če mu 
obilno pomoči.

Nemože li se tako da za p reči la ne- 
podobščina. onda se valja ozbiljuije poprijeti 
posla. Oštreša rčč ili makar i kak slab vu- 
darac popračen ozbiljnim pogledom prene- 
razit če neobuzdanoga derančiča i on če 
to osjelit kano zlo. Dete če tak izprobati, 
da deranje uzrokuje nevugodnost i neče sc 
več derati. ako se taj postupak nekoliko pula 
dosljedno ponovi.

To j(‘ vu pi vom početku veoma zna
menit i odlučan uzgojni rad. jer se s njime 
mnoga falinga kesnešega značaja vu klici

zadušuje. no na žalosl malo je roditelja, knji 
to hoče da spoznajo i da zveršavajn. Vsaki 
i najmenjši dečini krik pobudjuje - ili 
sučut, makar da i nema traga boli, ili groz
il iča v. strah, a da i nije ni kak ve pogibelji. 
ili nestrpljivost sbog nesnosnoga plača. K da 
može lakva bedasta ljubav i sebična udob
nost zagledati vu z oralo bodočnosti svoga 
deteta!

Ta nezgrapii i ljubav pojavlja se vu 
kojekakvih formah. Vnogim je roditeljem 
detece pusta zabavica. Ovi so i g raju s njim 
kakvom babkom. Zato nastoje. da je detešce 
pošto po to dobre volje, pak i ista nepristojnost 
veseli zaslepljene roditelje. Nekima je déle 
idol. Služavke. susede prijateljice, kume. teče 
i babe obožavaju loga »maloga, sladkoga. 
mitoga. Ijepoga. dražestnoga angelka«. Vu 
Knglezkoj je manija, da si* »baby« obožava 
Da li je déle Ijepo ili grdo, (irislojno ili 
bezobrazno. na to si* nepazi. Nijedno dete 
iiij(* vu istimi angel. v(*č je jako nevoljen 
i nemočen stvor. Valjanim uzgojem stopram 
more se d i u zg nji plemenitim čovjekom 
Déle još nije krepostno, ali ga moreiiu uz- 
gojili. da hude lakovo.

Kad je dete pol Ijeta staro, ono po 
kretnjama, rččiina i pogledima onih, koji se 
žujim ha ve. počima razlikovati prijaznost i 
ozhiljnost milje i grožnji). Ono počima ra
zumevali. kaj mu je povoljno. a kaj prepo
vedano. Od lo doba ima se več da polaže 
Icm clj (fmidam o 11) značajnosli, moral noj 
naj mre dobroti, a to tak da uztrajno gušimo 
vu detetu vse, na kaj se nesine da privčiti, a

Z A B A V A .

Dugi Peter.
Jerbo je na Staretinarskem pijani u 

Pešti t. j. na onem pijani gde se več 
ponošene stvari trže - prilično svega moči 
najti i dobiti, kaj gospoda odlože. jer več 
duže neču nosili, osiromašene farni lije za- 
handlaju, rasipniki razprude a vdovice i‘ 
sirotčad (árva) za gladu se vugnuti alduju. 
to si je dugi Peter mislil, da valjda nebude 
med tolikemi hutami na rečenom pijani, 
onak čisto zabadava se prevlekel, eni nekaj 
se ga hude več prijelo rekel je vu sebi 
—  a to lini više, je je onde med ostalemi 
i dosta takovih stvarih bilo. koje su lomu 
več bile privčene, da si gazdu svaki čas 
mienjaju.

Dugi Peter najmre bil je jedan izmed 
onih. koji se dieloni svojih rukah hrane.

l judi sa očali na nosu i puno znanosti 
u glavi, tolnače njegovo ime. da dohadja od 
latinske rieči »petere« koje loliko hoče reči. 
kak za nečem ruke pružili —  prositi. Drugi 
opel ljudi, koji lakaj imaju na nosu očale 
i lakaj puno znanosti glavi a povrh loga

još i plešive glave od preveli koga premiš- 
Ijavanja. tvrde za stalno, da je lo pravo 
rečeno grčka rieč te se zove po horvalski 
»pečina« iliti kamen.

Pri dugern Petru bilo je jedno i drugo 
na svojem miestu, jer je on kroz zinili lju
bil u kamenitoj ulici (lam je spital) k«»štu 
i k vart ir si priskrbeli te onde pisane šlumfe 
za betežnike šl cikat i i krpati, a ostale diele 
godine sprovel je vani te je za svim ruke 
pružil. kaj god nije bilo prikovano ili harem 
pribito te nije bilo Argusovimi očmi straženo.

Negda se je dakako pripetilo, da je 
la dosadna policija, koja mora svojega nosa 
svigde imati. proti njegovoj mešlriji proles- 
tirala i svum odlučnosljum rieč vodila, a 
laj slučaj bil je i sad.

Dugi Peter je na tom pijani najine u 
svojoj nedužnosli posegnu! za jednom zlal- 
nom žepnoin urom, koja mu je več duže 
vriemena zaljubljeno namiga vala: laki zalim 
počuti on ves osupnjen jedmi zdenu ruku 
na svojem zalilnjaku te je mogel o sreči 
govoriti, da je danas u jutro, kad se je 
oblačil, bil lak oprezali le je svojega golera 
samo onak nekak slabo na rubači pričvrslil. 
Ovak je vriednomu i svojoj službi viemomn

policisti ostal u desnici jedan zamazani gu- 
ler iz gumia. dočim je dugi Peter svojim 
diigim nogam svu čast izkazal le je biežal 
kak sesamo onda bieži, kad je k-lomu vrieme 
za biežauje. izraven prpti Dunavu.

Tam se je valovih zibal jedan čun. P 
ovoga je Peter skočil, vuže kojim je čun 
k obali bil privežan, je hitro ošlrim nožem 
prerezal i odinali je počel dole za vodom 
skupa sa čuuom plavati, Policista, kuj je 
za njim do ovde dobežal, sada nije nikai 
pamelnijega znal učiniti. nego po obali bie- 
žati i cilj svojega poželjenja, najme tog lad- 
vara n malom čunu neizgubili iz očili.

(Iva dva anda. plavajoči najme i be
žeči dobili su u o i i o i i i  hipu dosla gledalcev 
i dugi Peter nebi bil vrieden svoje mešlrije, 
da je sada, ovakovu liepu priliko za lakrdiju 
ili kak niemci vele za »Mord Hetz« iz 
vesli zapustil.

Podpuno si samosviest svoje nedoseži- 
vosli i sigurnosti u čunu, započme on sa 
svojim po obali biežečem pajdašem sla i lo
vili spomenek bez riečih na i ačin, da ga 
jc od gledalcev svaki, bil on magjai*, horvat, 
niemac, čeh. laljan, poljak. rumunj. Irance/ 
di englez podpuno razmel. Dugi Peter najine



(la pa postojano vježbamo vu vsem. na kaj 
se mora privčiti.

Vu deteta moramo nepopustljivom do- 
sljednošču da gušimo prkos (Imca) i samo
volji!. a da ju privčimo na posluh. Jelo. 
ipre, oprava, pajdaši. Španci ni nje, navuki. s 
rččjum ves dččini život daje nam lomu dosla 
i predosta prilike i povoda.

Rudemo li dčte od najnježnije mladosti 
privučali, da čini kaj je pravo i dobro, ondii 
če m o p;i pripraviti na lo. da če to isto vu 
kesnešem životu zvršavati svestno i svoje- 
voljno, a noče njegovom jakom voljom vladali 
kojekakve trice i časoviti dojmovi. jer če 
od deteta postati čovjek duševno sloboden. 
koji če trčznim svojim razborom upravljati 
plemenitim svojim osječajima. 'lakov čovjek 
neče ni rččju ni činom ogorčavati život niti 
sebi niti drugim. Iztrgajmo anda več prvi 
hir iz dčte ta, a onda marljivo još vse druge 
redom, kak god pučemo drača iz vrla. da 
nam nezaduši hasnovitoga bilja.

Piinulil :
Glini Fvrcncz,

Stogodšinjica cepljenja bobinkah.
Meseca majuša 1 i . navršilo se sto Ijet 

od kak je slavni Edvard Jenner započel 
bobinkah (boginjah) i tim ljudstvu dal jedmi 
od najvekših blagodatih. Njemu se ima za
hvalili, da su bobinke vu vsili zemljah, gde 
postoji prisilno cčpljenje, skororn izniknulo 
kakti epidamični beteg. Jenner je prvi žačemik 
nauke o imunizovanju. Da se uvidi velika 
važnost i blagodat vu cčpljenju boginja 
dovoljno ie znali, kak su bobinjke vu prveš- 
nja vremena barale medju čovječanstvom. 
Još prešestnog stolječa vumrli su od bobin
kah car Jožef 1., kralj Ljudevit XV. franeezki 
šesl austrijskih nadvojvodah i nadvojvodki- 
njali, a i sama carica Marija Terezija vu 
odmakloj je dobi najpogibeljueše zbeležala 
od bobinkah. Juneker ceni da je koncem 
prošlog stolječa na Ijeto poprečno vu Europi 
v umiralo 400.000 osobali od bobinkah. V n 
samoj Njemačkoj (Prajzkoj) dokazano je Ijela 
179(5. do (bi.OOO smrtnih slučajov, dočim 
je broj vumrlih od Ijeta 1880. do 189)5. 
iznosil samo 572 ili I t i  na ljeto.

Za isto razdolje Ijeta 1889 189)5. iz

kazan je službeno pomor vu francezkih va- 
roših (gradovih) sa 5(570, vu Delgiji sa 7779, 
vu Austrii sa )57.0)57 a vu Rusiji od 1891. 
do 189)5. Ijeta sa 288.120 osobali.

Najinenjši je pomor vu zinnljah. gde 
postoji prisilna obveza cčpljenja bobinkah. 
Vu švedskoj, škotskoj. Irskoj i Dauskoj 
vumira samo 5 osoba od milijona. od 10 
100 osoba od milijona vumira vu Englez- 
koj, od 100 do 2oo vu Francezkoj i Ma- 
pjarskoj. od 200 do fOO vu Cislajtaniji i 
Italiji, a preko 100 vu Rusiji i Spanjolskoj. 
Vu Austriji. Prajzkoj i Relgiji nepostoji zako
nita obveza cčpljenja bobinkah zato su ondi 
i zgubički vekši, odnosno dvoj vrstni uego h 
vu Rti var- skoj,fl nglezkoj i švedskoj gde 
la obveza postoji.

Edvard Jenner rodil se je 17. juniuša 
Ijeta 1749. od otca selskog župnika vu Rer- 
kelenu vu englezkoj grofoviji Glocester. Ro- 
šavši kakti mladič vu navuk k nekom vidám 
i apotekam na selu. gde je prijel prve na
púiké. vzel ga je kesneše slavni anatom i 
ranarJohn llunter vu Londonu kakfi 21 Ijelo 
staroga mladiča k sebi ter ga podvučaval. 
Tu je Jenner, prisvojil praktična znanja, kaj 
ga je kesneše tak osobito hasnovito upotrebil.

Več okolo Ijeta 1708. opazil je Jenner. 
da se je neka mužača (seljakinja) smatrala 
osjeguranom proti bobinkam. koje da je 
preboljela. dobivsi od krava* kod dojenja. 
On je za tim promatral sam beleg kod kravah 
izpital dlelovanje cčpiva i nakon vnogoljelnog 
študiranja odvažil se, da I L majuša Ijeta 
179(5. cčpi bobinke 8 Ijeta slalomu zdravomu 
dečecu Jamesu Rhippsu. koji je uslčd loga 
prošel vse poznati* fazi*. Xa 1. juliuša 179(5. 
Ijeta cepil ga je Jenner cčpivom čovečjih 
bobinkah. ali zvini lokalne upale (vužganja) 
nije dalje obolil. a nakon opelovanogu cčp- 
Ijenja iza nekoliko mesecih kravjim cepivom, 
dečec je ostal zevsema zdrav. S lini je bil 
pružen dokaz o imunizaciji proli bobinkam 
\avuk JiMinerov razširil se j«* po celom 
svetu, a on sam. prem čovek čed(*n. bil je 
odlikovan počastili m gradjauslvom grada 
Londona i nagradom od 10.000 funli šler- 
linga. koja je Ijeta 1812. povišen i na
20,000 funti.

Rezultati bčpljenja bobinkah pokazali 
su vu raznih zemljah veliku h išen ovo ob-

reta« pa kad je Jenner 26. januara 1832.
Ijeta vumrl. njegova je slava (dika) bila 
utvrdjeua.

Jennerova nauka imata je od negda 
prolivnikov pak ih ima i denes; ali broji 
najbolje obaraju vse prigovore. Uve je 
broje sabral njemački zdravstveno ured vu 
Rerlinu h*r ili povodom jubileja izdal pod 
naslovom »Rlattern und Schutzpocken Im- 
pfung«.

K A J  J E  N O V O G A ?

Mileniumski jubileumi.
Vru M<*djimurju su skoro vu svakoj 

občini s velikimi i lepimi svečanosti obdržali 
jubileum jezeroljetnog Magjarskog or saga. 
Dobili smo glasi* od lepe parade iz Čakovca, 
Pretoka, Strigo ve, Mura-Szerdahelya, Mura- 
Gsáuye, Koloribe. Ilodošane, Sv.-Jurja (dol
njega kraja), Draškovca. Sv.-Martina. Zala- 
I jvara, Relice. Sv.-Marije. Dolnje-Dubrave, 
Mura-Siklósa. I )ráva-Vásárbely. Roltornye, 
Dekauovec. Eelsd-Mihályfalva, Lég rád i t. d. 
Svigdi su se púk i škotska deca veselo i 
duševno radii vali. sv. meše su se obsluža- 
vale, maj a lisi obdržali.

Naredba
o slavljanju vu promet pri god o m tisučgodišnjih 

svetčanosh kovanih penez po jedmi krunu.
*

Xa temelju zak. članka Ll.: 1895. stav- 
Ijam ovim vu promei povodom jezeroljetnih 
sv(*tčanosti kovane tieneze po jedmi krunu. 
Ovi se penezi slavljaju vu promet putem 
ravnaleljslva milenarne zemaljske izlozbe.

Vanjski lik tih penez je sledeči; Na 
licu se vidi sa krunom i plaščem Sv. Stefani 
providjeno poprsje Njegova Veličanstva sa 
sledečim opisom: * A z ezeréves Magyarország 
emlékére 189(5.« (»Na uspomenu jezeroljet- 
nice Magjarrke 189(5.«) i kovni znak kr. 
magj. kovnice penez vu Körmöczbányi »K. R.«

Na naličju vidi se konjanički lik vodje 
Arpáda sa popratnom grupom. ozuačujučom 
ulazak Magjara. Penezi nisu svetli; nego su 
potemnjeni.

Vu oslalom su ovi penezi posve jednaki 
sa penezi od jodne k rune. kovanimi na te
melju zak. članka XVII.: 1892., osobito, kaj

je osovce jednako stal u svojem čiinu le 
je galantnim mahanjem svojim zamazanim 
škrljakom tobože se oprasčal od svog paj- 
dasa progonitelja i mu »zbogom« mahal: 
zalim je ukradjenu zlatnu vuru dal u ruki. 
za lauc držeči viseti i od sunčauih trakov 
razsvietljenu se leskati; zalim je svoj vugo- 
rek u obrazu, koj je i onak imal veču nego 
uormahiu veličinu još simi produžil. da 
je sve svoje dčset prste razširil te onak 
razširene na svoj vugorek nadovezal i onda 
s prsti tak naglo sim tam gibal, kak da bi 
iiiijliitrijegu esardaša na klarineti bil igral! 
koiiačno je svojemu pajdašu na obali dal 
za razmeti, da mu je zdravlje tak dobro i 
po voljno, kak samo bili more i kak ji* samo 
čovieku moguče zdravomu bili, lini. pošlo 
je svoj liepi ervenkasti jezik mu pokazal, 
splazivši ga van lak daleko, kak ga je s imo 
eoviečanskomu stvoru božjemu van splazili 
'Noguče,

1 to sve je mnogo više zabavljalo gle- 
‘lavce nego siromaškoga po obali bežečega 
Policistu, koj se jo od srditosti u svili farbah 
prelevili i posve badava za pomoč vikal.

Ali na jedli n krat se je nekaj dogodilo, 
aJ jesvu pazljivost gledaledv na se potegnulo.

Čun sa svojim dugim P(*lrom plaval 
je proti jeduom parobrodu. koj je nedaleko 
od olmle na publike čekal. koj j bi se moz
iul hoteli u Esvtergom onu zinožnu kathed- 
riitnu cirkvu pohadjal vozil i. Kapitan je stal 
na svojem mieslu. im piirobrodskem mostecu 
najine, pušil je svoju cigani i rukami u 
žepu posve mirne duše. kak je lo več oviin 
ljudem pžirodjeno, gledal je cieli laj prizor, 
koj je toliko Ijudili mužev ženskih a nej- 
više diece sim nabavil, koji su svi skup sa 
policistom po obali hiežali i u čun s dugim 
Petrom imali oči uprte, kak da je to ona 
obečana zemlja, po kojoj med i mli(*ko leče.

Ali kad je dugi Peter svojom ladjom 
dó parobroda doplaval i liepo mirno hotel 
i mimo njega dalje plavati, prignul se je 
kapitan parobroda i posegel za jednim dob
rim vužetom. napravi zamku. jed no malo 
cilja i kad je Peter, koj je svojoj sudbiui 
na parobrodu bil ledji obrnjen, baš dvanajsti 
krat policisti svoj jezik pokazal, doleli vuže 
po zraku nad njegovom glavom i veselje 
si* preokrene na žalost a smieli na plač i 
škripanje zubili!

Peter je na svoju nos»vču u jutro, kad 
se je oblačil, zaboravil svojega tielovnoga

vrata, koj glavu i belo spaja, lakaj samo 
onak slabo pričvrstiti. Vrat je stal čvrsto, 
jer je bil za galge priredjen, i ovak onda 
se je  Peter moral u svoju sudbinu povdati, 
je r  kapitanova zanika okolo Petrovog vrata 
štala je baš tak črvsto kak i vrat sam, te 
j(* siromak Peter moral iz zanike u karletku 
potovati.

Pošten čoviek.
Nije lomu niti deset godinah da je u

II... umrla niekog tkalca vdovica. Ona nije 
imala diece, živila je skromno za sebe u 
priprostoj kočici te si je prelom i švelom 
zaslužila, koliko joj je bilo za živeti po- 
trebito.

Na jednoč ju je smrt iznenadila prije, 
nego li je mogla kakov red učiniti, jer ipák je 
bila tu kočica, makar i siromaška. pak nnda 
pohižtvo, i makar da se nitko nije nadjal 
kod nje novce najti, ali ipak bi za ono prije 
rečeno teštament bil dobro došel.

Poslie njezine smrti je sud nieku da- 
lečnu rodjakinju pronašel, koja je delu za- 
ostavštinu nasliedila. a ona je dala šve na 
licitacijo.
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Odgovorni urednik 

M A R G 1 T A I  J Ó Z S E F .  
Glavni suradnik 

G L Á D  F E R E N C  Z.

Nyilt-tér.*
K rovat alatt közlőitekért som alaki, som tartalmi 

tekintetben nőin vállal felelősséget a Szork.

Foulárd-selymet 60 krtólH Irt Hf> kriti métoronkőnt 
- japáni. chinai stl>. a legújabb mintázattal és szi

liekben. ii. m. fekete, feliér és színes J/onnrln-r<( 
selymet Hő krtól 14 l'rt tiő kr. méterenként sima. 
csíkos, koczkázott. mintázott damasztot stb. (mintegv 
240 különböző minőségben. 2000 szili és mintázattal 
s. a. t.) megrendelt áru postu Itér és vámmentesen u 
házhoz szállítva, mintákat postafordultával küld : 
Henneberg G. (es. és k. udvari szállítói selyemgyára 
Zürichben. Svájezba czimzett levelekre 10 kros. leve
lező lapokra ő kros bélyeg ragasztandó. Magvar nyel
ven irt megrendelések pontosan elintézteluek. 2

Hirdetések.
98 vli. — 96.

Árverési h irdetm ény.
Alulírott kir. bir. végrehajt«) nz 1881. 

évi LX. t. ez. 103. §-n értelmélxMi ezennel 
közhírré teszi. hogy a Csáktornyái kir. járás
bíróság 1191. p. 9(». szánni végzése által 
muraközi takarékpénztár végrehajtó javára 
I’oszávecz Imre s társai bottornyai lakosok 
ellen 170 Irt töke s ennek járulékai erejéig 
elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával 
bíróikig lefoglalt és ő40 írtra becsüli Bibéi* 
Istvánnál: I szekér, 1 kis kocsi és I kuko- 
riczagóré 10 mezőre való csulas kukoriczá- 
val. Szercsán Imrénél: 1 pej szőrű csik<>. I 
szürke szőrű csikó és 1 léczes kukoricza- 
góré. Poszávecz Ivánnál: I piros szörii telién 
és Yrancsics Ivánnál: 1 tehén és I léczes 
kukoriczagóréhól álló ingóságok nyilvános 
árverésen ehulatásra elrendeltetvén, ennek a 
helyszínén vagyis Bottornyán leendő esz
közlésere

ÍSOO. évi június hó O. unpjó un k 
fi. e. ÍO  órójn

határidőül kitüzetik, ahhoz a venni szándé
kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg. hogy az érintett ingóságok ezen árve
résen, azt881. LX. l.-cz. I07.és 108. $-a értel
mében a legtöbbel. Ígérőnek becsáron alnlis 
készpénzfizetés mellett eladatni fognak.

Poszávecz Imre ellen az árverés kitűz
hető nem volt. mert az összes fölülfoglall 
híg«') vagyona az Alsó-lendvai takarékpénz
tár mint alapfoglaltatö részére f. évi április 
havában kitűzött ing«) árverés alkalmával
eladatott.

J L a  »  *  m » a
1 4 0 9 — ö l i  t k .

Árverési hirdetmény kivonat.
A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
az állam kincstál' végrohajlatónak Vidovics 
István dráva-szent-niihályi lakos végrehajtást 
szenvedeti elleni lő Irt 2;> kr. löké köve
telés és járulékai iránti végrehajtási ügyé
ben a nagykanizsai kir. törvényszék a Csák
tornyái kir. járásbíróság területén levő 
dráva-szt.-mibályi *27. tk. 7 hrsz. a. ö33 
írtra. ö7. hrsz. a. 04 frtra. 72. hrsz. a. ö8 
írtra. Ilii. hrsz. a. 201 írtra. 137. hrsz. a. 
08 frtra. 189. hrsz. a. Ő8 írtra. 192. hrsz. a.
79 frtra. 248. hrsz. a. 27 Irha. 2ö8. hrsz. a.
I lő frtra. 272. hrsz. a. 31 frtra. 277. hrsz. a.
Iő3 frtra. és 779. hrsz. a. 190 írtra becsült
ingatlanok az árverést ezennel megállapitott 
kikiáltási árban elrendelte és hogy fentebb 
megjelelt ingatlanok az

í  HUH, évi június hó 22. nap jón  
délelőtt ÍO óm kor

a dráva-szenl-mihályi község hiróliázánál 
megtartandó nyilvános árwrésen a megálla
pított kikiáltási áron alól is eladahii fognak.

Árverezni kívánók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10 " „-ál készpénzben, vagy az 
1881. LX. l.-cz. 12. sj-ában jrlzell árfolyam
mal számított és az 1881. évi november hő 
1-én 3333. sz. a. kell igazságiigyminiszleri 
remiidet 8. §-átmn kijídöll ovadékképes ér- 
tékpapirban a kiküldött k(‘zéb«‘z letenni, avagy 
az 1881. LX. l.-cz. 170. $-a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál elöleges «*1 h<*1 \«*- 
zéséről kiállítótt szabályszerű elismervényt 
átszolgáltalni. ő2 7

Kir. járásbíróság mint Ikv. hatóság.

Csáktornya. 1890. április hó ll-én.

2407. tk. 90.

Arvorósi liirdetmónv.
A perlaki kir. járásbíróság mint Ikv. hatóság 

részéről közhírré teszi. miszerinl ni. kir. 
kincstár v«'*gr<*hajlahmak Pongrác/ István 
alsó-miliályoveczi lakos «»ll«*n 119 Irt 00 kr. 
Iök<* ennek I89L július 22-től jár«') 0" 0 ka
matai 9 Irt 19 kr. \ hajtás kérési 8 irt őő 
kr. eziittali s még felmerülendő költségek 
kielégítése végeit a n.-kanizsai kir. törvény
szék illetve á perlaki kir. járásbíróság terii- 
lelén levő az a.-mihályov«‘ezi 17. sztjkvben 
fele részben felvett I. 212. és az egészben 
felvett lő. és 1987. hrsz. a. ingatlanok 
együtt 100 Irt hecsérlékben az a.-nullátvo- 
vcczi 1020. Ijkvhen fele részben léiveit I.

gat tanokat egy ólt 99 frl hecsértékben; az 
a.-in Iiályoveczi 1308. sztjkvben f  1999. 
hisz. a. ingatlan 02 Irt, f  1997. hrsz. a. 
ingatlan ől frl. f  2233. hrsz. a. ingatlan 
81 Irt bocsérlékken A.-Mihályovecz község 
házánál

1 HUH. évi június hó 20. nnpjnn 
ti. e. ÍO óm kor

megtartandó nyilvános árverésen elfog
nak adatni.

Kikiáltási ár a fentebb kil«*lt becsár.

Árverezni szándékozók, tartoznak a 
l)(*csár lO °0-ál készpénzl)en. vagy óvadék 
képes papírban a kiküldött kezéhez letenni. 
Vevő köteles vélelárt 3 egy«*idő részletben, 
még g«“«tig az elsőt az árverés jogerőre 
emelkedésétől számítandó 30 nap alatt, a má- 
sodikat ugyanattól 60 nap alatt,, a harma
dikat ugyanattól 90 nap alatt, minden egyes 
részlet után az árverés napjától számítandó 
6°;„ kamatokkal együtt az árverés feltéte- 
lekben meghatározott helyen és nuxlozalok 
sz«‘rint lefizetni. Ő29 1— 1

Poriakon, 1890. április hó 17-én.

Kotzó Pál
f/épészniémdk

Ihidapost. Üllői-ut Is. sz. alatt.

—=  szöges cséplőkészületeket = —
Imáidul 4. ö, 0. S. 10 és 12 ló«»rejü

sínes gőzcséplőkészleteket,
hosszú szalmarázókkal. alsó szelelnvrl és renkiviil 
natív téliilelii rostákkal. árpahéj,'izóval és választó- 

ln,ng«Ti*«,l.

Fa- és szénfütésü és eredeti szalmafütö 
gőzm ozgonyokat

T<»\áld>á R. Garret &  Sons felülmúlhatatlan
4O°/0. tüzelőanyag megtakarító.

GOMPOUND GŐZMOZGONYOKAT
legjobbnak elismnt bn u id tlordi önm űködő am e
rikai kévekötő  arató pépeket. Km leli amerikai
szénatiyüjtőit I vag\ 2 ló Ilefogására alkalmazható 
kombinált ni«t«lal. S orvetö  és szórva vető  p ép e 
ket é> mindenmmiii «‘gyóbh kiseb gazdasági gépeket.

Jutányos á ra k !  Kedvező feltételek!
S9 i Vidék i iiff\ niikök k e res te tn ek . 0 0
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Árverési hirdetmény,

A perlaki kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság közhíré teszi, miszerint a kir. 
kincstár végrahajtatónak llahns Franeziska 
és társai elleni végrehajtási ügyében í i  Irt 
(H kr tőke ennek 1892. novemh. 12-től 
járó (>° o kamatai 5 írt 80 kr újabb árve
rési költség kielégítése végett az a.-mihálya- 
veczi 91. sztjkvben A. 1. t -  22. sorszám 
alatt felvett ingatlannak llabus Franeziska 
férj. Gasparics Ferenczné. llabus Keatrix férj. 
Mandlin Lőrinczné. llabus Kozália férj. An- 
drostcz Lénárdné és kisk. llabus Gzeczilia 
illető 1 része 798 Irt: ugyanazon tjkvben 
f  714. hrsz. a. ugyanazok és llabus Antal 
és llabus István nevén álló ingatlan az 
1881. I X  t. ez. lőö. $ alapján 57 frt becs
értékben egészben ugyanazon tjkvben f  
lOfiő. hrsz. a. ugyanazok tulajdonául felvett 
ingatlan ugyanazon t. ez. alapján 114 Irt 
becsértékben egészben ugyanazon tjkvben f 
992. hrsz. a. ugyanazok tulajdonául felveti 
ingatlan, ugyanazon t. ez. alapján <>0 frt 
becsértékben egészben, ugyanazon tjkvben 
f  2048. hrsz. a. ugyanazok tulajdonául fel
vett ingatlan ugyanazon t. ez. alapján 18 
Irt becsértékben egészben A.-Mihályovecz köz
ség I lázánál

1H99, évi június hó 29, unpjón 
fi, c. ÍO  óm kor

megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.

Árverezni szándékozók tartoznak a becs- ugyanattól 90 nap alatt, minden egyes rész
ár 10° „-ál készpénzben vagy óvadékképes lel után az árverés napjától számítandó <>% 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni. kamatokkal együtt az árver«’ a teltételekben 
Vevő köteles a vetekül 9 egyenlő résziedben, meghatározott helyen és módozatok szerint 
még pedig az elsőt az árveres jogerőre emel- lefizetni. o2S | |
kedésétől számítandó 80 nap alatt, a máso- Kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság, 
dikat ugyanattól (}() nap alatt, a harmadikat l ’erlak. 1891». évi április hó 2.

könyvnyomdája
Cs á k t o r n y á n ,

a legújabb gyorssajtókkal és diszes uj betűkkel van telszerelve.
kívüliül minden névon nevezendő

k ö n yvn yo m d á i m unkákat,
n. m. névjegyek, levélfejek, m eghívók, eljegyzési-, eske tés i- és gyászje len té
seket, — szám lák , körlevelek, h ivatalos és m agán nyom tatványokat, röp-

ira to kat, m űveket stb. stb.

w -  bármely nyelven és kivitelben -wv
a legjutányosabb árak mellett.

Nyomatott Fiséból Fülöp (Strausz Sándor) gyorssájhíján Csáktornyán.
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