
Karácsony ünnepén.
Jézus nevével ajkunkon, az 0 erényei 

után való törekvéssel szivünkben üljük meg 
a karácsonynak ünnepét!

Múlhatnak évek és századok, de nem 
fog elmúlni Jézus tisztelete, mert ö vezette 
a tévelygő emberiségei a tövises mesgyére. 
0  tanított meg bennünket az élet magasabb 
czéljának megismerésére: a szeretetre. Neki 
kellett jönni, hogy megértsük ezt, neki kellett 
meghalni, hogy kövessük ezl.

Bűnösek vagyunk mi. mindennapi em
berek. Erkölcseinkben megfogyatkozva, lelki 
erélyűnkben meggyöngülve, érzékeink által 
zsarnoki rabigába hajtva élünk és dolgozunk 
a nap alatt, mely látta a Megváltó születé
sét és halálát . . . S mégis, mikor eljösz te, 
hagyományok hagyománya által megszentelt 
ünnep, gyönyörű Karácsony: boldognak érez
zük magunkat, jóknak, az Ur kegyébe ér
demeseknek. Hibáink és gyöngeségeink tudata 
daczára ál és áthat bennünket az a meg
győződés, hogy szivünk mélyén nem vagyunk 
mi olyan romlottak, mint ahogyan cselek
szünk az élet kényszere alatt és hogy sor
sunkat a magasabb hatalom kormányozza 
bölcsen és jó indulattal. Nem lehet ez más
képen, meri hiszen te megváltottál bennün
ket, Jézus . . .

. . . Hideg van, lél van. Ezer és ezer 
hajlékban Ínség és szomorúság tanyázik. A 
nyomor, mely egyidős az emberiséggel, arány
talanul növekedik az évek növekvő számá
val. De nagy az ő számuk, kiknek szomorú 
karácsonya van ! S midőn magunkba szál- 
lunk és örvendezünk a világ megváltójának 
születése fölött, gondoljunk azokra, akik sö
tét indulatokkal eltelve járják a Golgothál, a 
nyomor széles országutjál.

Adjunk a szegényeknek ! a Megváltó is 
szegény vala.

. . . Üdvözölve légy Karácsony! Te oázis 
a mi sivatagunkban; olajág a mi folyton 
csattogó fegyvereinken: pacsirta daí a min
dennapi élet tomboló zajában gyönyörű Ka
rácsony, légy üdvözölve !

Megszületett . . .
E m elk ed j fe l óh s z í v  m o st szá rn ya id ra ,

Törj e lő  te  leg szen teb b  ér zü le t ;
S  b u z o g j , m in t forrás, m e ly  szo m ju n k á t oltja: 

A z Ü dvözítő  im  m eg szü le te tt!

M indent be tö ltő  égi, szen d e  béke  
Jöjj, h a rm a to zd  be a h ivő  keb elt,

M elyn ek  m é lyéb e  szen t á h ita t té r t be,
H ogy m egérthesse  e n a p  m it je len t.

H ogy m éltó k ép  s  buzgó h it te l  im ád ja  
A zt, k i  m eghozta a v e s z te tt  k e g y e t  

Ö rvendj em ber, m eg n y ílt a k e g y n e k  á rja  
A z Ü dvözítő  im  m eg szü le te tt!

L ég y  á ld va  B eth lelw m , üdvünk b ö lcső je , 
H ol a z  is te n i s z e r e te t  ra g y o g ;

H o zzá d  van h á t  ad ó  im án k  szövődve,
R ó lad  zen g n ek  u m en n ye i k a ro k !

E lárasztó , ég  s  fö ld  Is ten  k e g y é v e l  
Á h íta tra  k é s z t buzgó érzü let.

Z en gjü n k  m i is  a n g ya lo k  én ekéve l:  
D icsőség  N eked , k i  m a szü le te tt!

Nagy Ferencz.

A szabadelvű párt megalakítása.
Vármegyénkben a jelenlegi kormányt 

támogató, az országos nemzeti párttal erő
södött szabadelvű párt alakittatotl meg e hó 
10-én Zala-Egerszegen.

Az értekezlet vezetésére korelnökül Mol
nár Eleket kérték fel. aki a bizalmat meg
köszönve. az elnöki széket elfoglalta s az 
értekezletet megnyitotta. Jegyzőül Ziegler Kál
mánt kérték fel.

Ezután Barcza László szólalt fel; elő
adja a szabadelvű pártnak vármegyénkben 
megalakítása tárgyában megindult mozga
lomnak a történetét

Majd Mandel Pál, az alsó-lendvai ke
rület országgyűlési képviselője, szólalt fel. 
Ajánlja a szabadelvű párt megalakilását.

Az általános helyesléssel kisért beszéd 
befejeztével hozzá szólt még Skubbcs Jenő 
aki kijelentve, hogy egy tömör, egységes pártra 
van szükségünk alkotmányunk megvédésére 
s a megoldásra váró belreformoknak sikeres 
keresztülvitelére. Ajánlja tehát részéröl is a 
szabadelvű párt megalakítását, ami köz
helyesléssel találkozott.

Az értekezlet vármegyénkben a szabad
elvű párt megalakítását egyhangúlag nagy 
lelkesedéssel kimondotta ésegybangulag élénk 
éljenzés közölt Skubbcs Jenőt a megalakult 
vármegyei szabadelvű párt elnökévé, Koller 
Istvánt és Herteledy Eerenczet alelnökeivé, 
Szűcs Dezsőt, dr. Czinder Istvánt, Boschán 
Gyulát, Krosetz Gyulát jegyzőivé megvá
lasztotta.

Skubbcs Jenő, a volt nemzeti pártnak 
vármegyénkben egyik oszlopos tagja, meleg 
hangon mondott köszönetét a megtisztelő 
bizalomért, amelylyel őt az értekezlet egy
hangú határozata a megalakult vármegyei 
szabadelvű párt elnökévé megválasztani szi
ves volt; poetikus hangon fejezte ki abbeli 
reményéi, hogy az uj párt Széli Kálmán 
neve alatt egy uj zászló, Deák Ferencz tra- 
ditiójának legtisztább fenntartása; ebben az 
egyesülésben látja Magyarországnak egy szebb 
jövőjét, ami. adja Isten, hogy mielőbb be
következzék.

Szavait zajos éljennel fogadták. Majd 
Barcza László tette* meg az értekezlet köz- 
helyeslésével találkozotl indítványát, hogy

mindegyik választókerületre nézve küldjön 
ki egy bizalmi férfiút azzal a megbízatással, 
hogy kerületük választóit hívják össze s 
kerületenként szervezzék a szabadelvű pár
tot s válaszszák meg azt a négy tagot, a- 
kivei a kerület a központi választmányban 
képviselve lesz.

A tett indítvány elfogadásával az érte
kezlet ily czélból bizalmi férfiakul megvá
lasztotta: a tapolezai választó kerületben Ta
kács Jenőt, a szent-gróthiban dr. Gyömörey 
Vinczét, a keszthelyibe Batthány József grófot, 
a nagy-kanizsaiban Eperjesy Sándort, a Idé
nyeiben Schmidt Emilt, az alsó-lendvaibau 
Fuss Nándort, a zala-egerszegiben Skubbcs 
Jenőt, a Csáktornyáiban Ziegler Kálmánt, a 
baksaiban Sanveber Józsefet.

Ezután a megalakult szabadelvű pár 
Széli Kálmán miniszterelnökhöz üdvözlő sür
göny küldését határozta el, Molnár Elek 
korelnöknek az értekezlet vezetéséért, Barcza 
Lászlónak a párt megalakítása érdekében 
kifejtett ügy buzgó működéséért jegyzőköny
vileg fejezte ki köszönetét

Megyei rendes közgyűlés.
Zalavármegye törvény hatósága deczemberi 

rendes közgyűlését dr. Jankovieh László gróf fő
ispán elnöklete alatt f. hó 11-én tartotta.

Elnöklő főispán üdvözölvén a megjelent bi
zottsági tagokat, a gyűlést megnyitja s felkéri a 
közgyűlést első sorban a kijelölő választmány meg
alakítására, amelybe a maga részéről Batthány 
Ernő gróf, Ziegler Kálmán és Isoó Ferencz bizott
sági tagokat kinevezte, a közgyűlés pedig Eper- 
jessy Sándor, Koller István és Szabó Imre bizott
sági tagokat megválasztotta.

A szavazat szedő küldöttség tagjaivá a fő
ispán Isoó Ferencz elnöklete alatt Laubhaimer 
Oszkár és Margitai József bizottsági tagokat ne
vezte ki. Ezzel a szavazással egyidejűleg fog folyni 
folyni a közigazgatási bizottság tagjaira a titkos 
szavazás, amelyhez elnöklő főispán két szavazat 
szedő küldöttséget nevezett ki, egyiket Putheány 
Géza báró elnöklete alatt Szűcs Dezső és Rajky 
Lajos, a másikat Tóth István elnöklete alatt Altay 
Guidó és Ányos Kálmán tagokkal.

Szolgabirónak Gájásy Lajos ötödaljegyzőt vá
lasztotta meg a közgyűlés, mig az üresedésben 
levő IV-ed aljegyzői állásra Kaufmann Mátyás 
árvaszéki jegyzőt, az üresedésben jött V-öd al
jegyzői állásra pedig Csatáry Elemér esztergomi 
lakos tb. aljegyzőt s az illetőket elnöklő főispán 
megválasztott tisztviselőknek elnökileg kijelentette.

A közigazgatási bizottság tagjaivá az HMX)/l-ik 
évre dr. Czinder István, Eperjessv Sándor, Herte- 
lendy Ferencz, Koller István, Ziegler Kálmán tör
vényhatósági bizottsági tagokat választotta meg a 
közgyűlés a megejtett titkos szavazással.

Az 1880. évi XXI. t.-cz. 25. §-a alapján a 
közgyűlés az igazoló választmányt az 1900-ik évre 
újból megalakította; annak elnökévé Hajik István, 
tagjaivá Boschán Gyulát, dr. Czinder Istvánt, dr. 
Mangin Károlyt elnöklő főispánt kinevezte, a köz
gyűlés pedig tagokká Botfy Lajost, Czukelter La
jost. Csutor Jánost és Krosetz Gyulát megvá
lasztotta.



A vármegyei járási orvosoknak fizetés eme
lés iránt beadott kérelmét a közgyűlés méltányolja 
s a belügyminiszterhez azzal terjeszti fel, hogy a 
kérvényt a vármegye többi tisztviselőinek fizetés 
emelés tárgyában beadott kérvényhez csatolni s 
annak idején kellő figyelembe venni szíveskedjék.

Jóváhagyást nyert Perlak nagyközség kép
viselőtestületének községi pótadó tárgyában hozott 
határozata. Jóváhagyást nem nyertek: Csehovecz, 
Alsó-Pusztákovecz és Pálinovecz községek kép
viselőtestületének jegyzői lak vétele tárgyában ho
zott határozatai.

A közgyűlés határozatiig kimondotta, hogy 
a vármegyei telefonhálózat létesítését szükséges
nek tartja még pedig olyképen, hogy nemcsak a 
járási székhelyek legyenek a vármegyei központtal, 
hanem egyúttal az egyes körjegyzőségek székhelyei 
is a járási székhelyijei összekötve s a ; ez irány
ban szükséges munkálat, költségvetés egybeállítása 
ozéljából bizottságot küldött ki.

KÜ LÖNFÉ LÉK.
— A karácsonyi ünnepek alkalmából 

lapunk t. olvasóinak boldog, szerencsés és 
szép ünnepeket kívánunk. Találjon állandó 
otthont minden házban a szeretet, megelé
gedés és boldogság!

— Wlassics Gyula utcza. Hód mező-Vá
sárhelyen. a nagy költséggel kibővített áll. 
óvónőképző mellett, szép uj utczát nyitottak. 
Ezt az utczát, a közoktatásügyi miniszter 
hazafias érdemei elismeréséül, Wlassics 
Gyula-utczának nevezték el, Hódmező-Vásár- 
hely törvényhatósági bizottságának egyhangú 
határozatával.

—  Dr. Jankovich László gróf Zalavár- 
megye főispánja e hó 17-én Csáktornyára 
érkezett. Ö Méltósága 18-án a déli vonallal 
utazott székhelyére.

—  Kinevezés. A zala-egerszegi kir. pénz
ügyigazgatóság Bayer Miksa letenyei lakost 
a letenyei m. kir. adóhivatalhoz díjtalan 
gyakornokká nevezte ki.

—  Eljegyzés. Ifjú Baumhack Frigyes 
dráva-vásárhelyi vendéglős jegyet váltott Mo- 
hárics Pál ugyanottani vendéglős kedves 
leányával, Antonia kisasszonynyal.

—- Jótékony asztaltársaságok. A Szei- 
verth-féle vendéglőben levő Első Magyar 
Asztaltársaságnál f. hó 16-án perselynyitás 
volt, a szegény iskolásgyermekek telruházá- 
sára 33 frt 57 kr gyűlt egybe. Ugyanakkor 
tartatott meg a tisztujitás, az asztaltársaság 
elnöke Rosenberg Lajos lett.

—  Közgyűlés. A Csáktornyái izr. hit
község folyó hó 31-én tartja évi köz
gyűlését.

— Áthelyezés. A székesíehérvári kerü
leti csendőrparancsnokság Németh István 
csendőrőrmestert Alsö-Domboruról Csesztreg- 
re, Albert János őrmestert pedig Csesztreg- 
röl Alsó-Domborura helyezte át.

— Pályázati határidő. Csáktornya köz
ségnél megüresedett községi jegyzői állásra 
pályázat lön hirdetve 1900. évi január ll-ki 
határidővel.

— Rendkívüli közgyűlés. A Csáktornyái 
gőzmalom és villamtelep részvénytársaság 
1900. év január 1-én rendkívüli közgyűlést 
tart a következő tárgyakkal: 1. dr. Hajós 
Ferencz és Meyer Károly igazgatósági és 
Csakathurner Herman felügyelő bizottsági 
tagok lemondása. 2. Baron Cipót üzletvezető 
igazgató felmondása. 3. Jegyzőküny hite
lesítése.

— Társasestély. A Csáktornyái keres
kedelmi kaszinó karácsony másodnapján sa
ját helyiségében társasestélyt rendez.

— Halálozás. Pongrácsics Ferencz va- 
rasdi lőgimnáziumi igazgató a Ferencz József- 
rend lovagja, 65 éves korában meghalt A

megboldogult Perlakon született, özvegyet és 
3 gyermeket hagyott hátra. Nyugodjék bé
kével !

—  Jutalmazás. A magyar töldhitelinté- 
zet által a gyümölcsfatenyesztéssel foglalko
zó és azt oktató tanítók és kertészek részére 
az 1899. évre adományozott jutalomdij el
nyerése iránt beérkezett pályázati kérvények 
közül a földmivelésügyi miniszter által egy
behívott bíráló bizottság Danitz Sándor stridói 
állami igazgató tanítónak a 100 forintos 
jutalomdijat Ítélte oda.

—  A Csáktornyái önkéntes tűzoltó- 
egylet parancsnokságának legutóbbi ülésén 
elhatároztatott, hogy a tagok elméleti kikép
zésének előmozdítása czéljából a téli hóna
pokban, midőn az időjárás miatt gyakorla
tok nem tarthatók, esténkint elméleti elő
adások fognak rendeztetni az őrtanya helyi
ségben a tűzoltói szakismeretek köréből, 
annyival is inkább, mert a jövő évben 25- 
éves fennállásának ünnepét is üli meg az 
egylet, mely tüzoltótestületek körében még 
nagy ritkaság. Az előadások január hóban 
veszik kezdetüket.

A Kisdedóvó Egyesület múlt pénte
ken választmányi gyűlést tartott. Ziegler Kál
mán elnök előterjesztésére, mivel gyakor
latra már eddig is többen önként jelentkez
tek, megkeresi a választmány a kir tanfel
ügyelőt, hogy az óvó-intézettel kapcsolatosan 
egy hathavi állandó menedékházi dajkatan
folyamnak szervezését a kormánytól kiesz
közölje. — Hekkert Józsefné óvónő végki
elégítése folytán az intézettől megválván, 
állására a pályázat kiiratik A választást jövő 
évi január 15-én ejtik meg, mely alkalom
mal, mert e hó végén a folyó cziklus is le
jár, az uj alakulás is megtörténik. E végből 
az egyesület hölgytagjaiból bizottság külde
tik ki. melynek feladata uj tagok gyűjtése 
lesz. — Végül segélyért a kormányhoz kér
vénynyel fordul az egyesület.

A Csáktornyái sport egyesület 1899. 
deczember 31-én a »Zrínyi* szálloda nagy
termében tánczczal egybekötött, jólékonczélu 
Szilveszter-estélyt rendez. Belépti-dij: személy
jegy 3 korona, családjegy 6 korona. Kezdete 
8*/, órakor. A belépti dij a tréfás sorsjáték
ban való részvételre is feljogosít. Műsor: 
1. Lengyelke, zongorán, fuvola és 2 hegedű
vel. 2. Felolvasás. 3. Akrobata mutatványok. 
4. Induló, előadja a sport-egyesület teljes 
zenekara. 4. Tréfás történelmi kiállítás meg
nyitása. 6. Tréfás sorsjáték.

Az esküdtbiráskodásról. Január 1-én 
életbelép az 1896 évi 33. t.-cz (bűnvádi 
perrendtartás); az 1897. évi 33. t.-cz. (esküdt- 
biróságokrúl) és az 1897. évi 31. t.cz. mely 
az uj esküdtbiróságok hatásköréi szabályozza. 
E szerint az esküdtbiróság Ítél a súlyosabb 
és egyszerűbb tényálladéku büntettek azon 
eseteiben, melyekre 5 éven felüli (egyház, 
börtön vagy államfogház büntetés van szabva. 
1900. január 1 -töl kezdve az esküdtbirósá
gok elé fog tartozni a következő 18 közön
séges bűntett, úgymint: 1. a felségsértés, 2. 
a király bántalmazása. 3. a hűtlenség. 1 a lá
zadás, 5. a személyes szabadság megsértése 
közhivatalnok állal. 6. gyilkosság. 7. a szán
dékos emberölés. 8. a kilétei vagy elhagyás,. 
9. a halált okozó súlyos lesti sértés, 10. a 
közegészség elleni büntetI. I 1 a gyermek- 
rablás és Icányszöktelés, 12. a személyes 
szabadság megsértése magánosok által. 13 
a rablás, II. a gyújtogatás. Ifi. a vizáradás 
okozása, 16. közveszélyes rongálás. 17 a 
megvesztegetés. 18. a nyilvános felhívás va
lamely az esküdtbiróság elé utalt bünteti 
elkövetésére. Ezenkívül a nyomtatvány ulján

elkövetett büntettek, vétségek és a törvény
ben megállapított kihágások.

—  Helyreigazítás. A Csáktornyái tüz- 
oltö-egyesület részéről vesszük a tudósítást, 
hogy lapunk múlt számában e hó 27-ére 
jelezett tréfás tombola-estély nem fog meg
tartatni. Az illető hir lapunk egyik tudósító
jának félreértése folytán került a »Muraköz«be.

—  A perlaki Szegény Tanulókat Se- 
gélyző Egylet 1899. decz. 31-én a »Társas
kör* helyiségében zártkörű szilvester-estélyt 
rendez. Kezdete 8 órakor. Belépti-dij sze- 
mélyenkint 1 korona.

—  A nagy-kanizsai irodalmi és művé
szeti kör 1899. évi deczember hó 31-én a 
»Szarvas-* szálló nagytermében hangverseny- 
nyel és tánczczal egybekötött zártkörű Syl- 
vester-estélyt rendez. A hangverseny kezdete 
8 és fél órakor. Műsor: 1. Vinela. Seilertöl. 
Éneki a férfikar. 2. Serenata. Sternecktől. 
Énekli a vegyeskar. 3. Felolvasás. Tartja 
Kalcsok Leo ur. L Tarka madár. Koffertól. 
Énekli a férfikar tenor-soloval. f>. a) l)uo 
Concertans pour deux Violins. Melodie Ir- 
landaise. Vidor Moret-töl. b) Bölcsödal. Schu
berttól. Hegedűn előadják Fesselhofer József 
István és Szigeti Kálmán urak. Zongorán 
kíséri Slernech Zsigmorid ur. 6. Czigányélet. 
Schumanntól. Zongorakisérellel énekli a ve
gyeskar. 7. Katona-induló. Gounod > Faust- 
ez. dalművéből. Énekli a férfikar.

Figyelmeztetjük a közönséget, hogy 
január 1-től fogva a postahivataloknál az 
összes be és kifizetések korona és fillér ér
tékben fognak eszközöltetni, továbbá a posta- 
hivatalok január l -101 fogva kizárólag korona 
és fillérre szól«') (még ezután kiboesájtandó 
uj nyomású) utalványoknak fogadnak el; a 
régi cheque befizetési lapok korona és fillérre 
átalakítva ezentúl is elfogadtatnak; a leve- 
lező-laj)ok dija belföldre marad 3 fillér. 
Ausztriába, Boszniába és Németországba 
azonban 5 fillér lesz. vagyis a jelenlegi 2 
kr. értékű levelezőlapokra még l drb 1 fil
léres posta márka ulánragasztandó lesz; a 
levél dija belföldre, Boszniába. Ausztriába. 
Németországba nem változik. — marad a 
régi: az ajánlási illeték ellenben az összes 
viszonylatokban 5 fillérrel emelkedik, vagyis 
a jelenlegi 20 fillér helyett 25 fillér lesz.

Tolvaj cselédleány Baranasics Dóra 
hodosáni illetőségű, Csáktornyái cselédleány, 
Polesinszky Emilnél volt jó ideje szolgálat
ban s a legjobb barátnői viszonyt ápolta 
Belecz Jula cselédlánynyal, ki Zrínyi Károly 
szolgálatában áll. Belecz Julától kölcsön kért 
e napokban Baranasics Hóra 1 frtot s a 
kölcsönzés alkalmával látott sok pénz, a 
bűn ösvényére ragadta Baranasics Dórát s 
egy alkalmas pillanatban a könnyelműen 
őrzött pénzből 9 frtot elemeit. Nagy volt a 
hiány tapasztalásakor Belecz Jula kétségbe
esése. A jó barátnői viszony fölbomlott s 
komoly szóharezba elegyedve kérte vissza — 
tán tréfából — elcsent pénzét, de haszta
lan. Ekkor a csendőrség assistentiájához 
fordult, mely bámulatos szakértelemmel, (Be
lecz őrsvezető) daczára a késő bejelentésnek, 
töredelmes vallomásra bírta a tolvaj leányt, 
kinél egyéb értéktárgyak görbe utón történt 
szerzése is megállapittatván, őt pártfogásukba 
véve, hűvösebbre telték.

Elégett milliók 1898-ban. Elszomorító ké- 
l,H "Jujt “ m«lt év tüzstatiszfikája. A szaporodó 
tuzolb'iegylntek daczárn, hatványozott mértékbeli 
pusztul a nemzeti vagyon. Tavaly 16.970 tüzeset 
lordul! H ő  hazánkban (az Hozó években átlag 12 
••/.••rí s 16 millió forint érték veszett el (az előző 
••vekben áll.ig 10 l> millió) gyújtogatás, öngyuj- 
H- hifiyagság. gyulával való játszás következlé- 
l"*u Minden második községre «*sik I tűzvész.
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Megdöbbentőleg sok a gyújtogatás, mely a tüzek 
harmadrészét teszi. De érdekes jelenség, hogy a 
Dunántúl s a Duna-Tisza közén, vagyis a legma- 
gyarabb vidéken a gyújtogatás a legritkább. A 
gyermekek játéka a gyufával szintén milliókat 
emésztett el. Mert a gyufa olcsó, ott hever a gyér- 
mek szeme előtt folyton, játszhatik vele, s a já
ték vége — falvak lángba borulása, végpusztu
lása. Elégett 9178 lakóház, 19942 gazdasági épü
let, 4783 egy tető alatt álló lakház s gazdasági 
épület, 495 gyári s 561 más épület. Tüzhalált 
szenvedett 148 emberélet, 71.759 háziállat. A biz
tositó társaságok utján a 16 millióból csupán 8 
millió forint térült meg. A köznép még mindig 
nagyon elhanyagolja a bizlositást, no meg a tűz
oltóságok helyes szervezését is. A magyar biro
dalomban 8503 szervezett tűzoltóság, félmillónyi 
taggal állott fenn, (papiroson !) mégis miutégy 
2000 községben, daczára a kormány rendeletnek 
még fecskendő sincs, s csupán 7 olyan törvény- 
hatóság van, hol minden község el van látva 
fecskendővel. A legtöbb helyen a kormányrendelet 
egyáltalán nincs végrehajtva, a tűzoltók nem fog
ják fel komolyan hivatásukat, van sok parancs
nok sereg nélkül, s tűzvész alkalmával mindenki 
főparancsnoki tehetséget érez, a szerek tiszlitását, 
olajozását stb. a jó Isten madarai végzik, kikre 
a vizszerzés kérdése is ruháztatott. Egyszóval még 
sok időre van szükség, inig az égő milliók számát 
a minimumra tudjuk visszaszorítani, s hogy a 
tűzoltók jelszava legyen: »Ha dúl a bősz elem, e 
hármat ne feledd; erős kar, bátor szív, testvéri 
szeretet.«

—  Népies időjóslások értelme. Ha a
fecske alant repül eső lesz. Gyakran halljuk 
ezt s egyszerű oka, hogy a páratelt levegő 
megritkul, ebben a rovarok nem tudnak rep
kedni s a föld közelébe jönnek s utánuk a 
fecske is. A páratelt levegő az eső oka. A 
földi giliszta túrása is esőt jelez. Ez is a 
kisebb légnyomásra s a levegő párateltsé- 
gére vezethető vissza, mert ily esetekben 
az állatok nyugtalankodnak s ha vízben él
nek a fölszinre jönnek s a giliszta is a fel
sőbb rétegekben tarlózkdik,

—  Az »Anker« már 40 év óta működik ha
zánkban és nálunk az életbiztosítási intézmény 
megalapítójának, úttörőjének tekinthető és mint 
ilyen, mindig különös figyelmet fordít az életbiz
tosítás terén előforduló előhaladásra és azt úgy a 
dijtáblázatoknál, valamint a szerződési feltételek
nél alkalmazván, nemcsak a biztosítási módozatok 
gazdag választéka, a dijak olcsósága és méltányos 
elvei által, bánéin alaptőkéje és tekintélyes tarta
lékai által mindazon biztosítékokét nyújtja, me
lyeket egy szolid életbiztosító társaságtól köve
telni lehet.

8. szám 33334 szám ellen bizonyít, mondja 
a közmondás. S ők tényleg ékesen szólóan fenn
tartják a beszédet. így hangzik a különös szám
arány nyilatkozata e közlemény élén a következő- 
képen. A budapesti polikIinikai egyesület kórháza 
javára rendezett Nagy Jótékonysági Sorsjáték hal 
húzása folyamán tetemes mennyiségű értékes mel
léknyereményeken kívül egy 100.000 koronás fő
nyeremény továbbá öt egyenként 20.000 korona 
értékű főnyeremény jut kisorsolásra. De miután a 
kiváló előnyös játékterv értelmében minden egyes 
sorsjegy az összes húzásokban (utánfizelés nélkül) 
játszik, úgy a legnagyobb lehetséges nyeremény 
200.000 koronát kitevő csinos vagyont mutat fel. 
Egy sorsjegy ára csak egy korona, igy tehát azé 
is, melylyel az összes főnyereményeket meglehet 
ütni. — E szerint egy egy húzásra az óriási ösz- 
szeg, jól megolvasott nyolcz krajczár koczkáztatik, 
s megvásárolja az ember egyúttal a reményt, 
33334 koronát nyerni. — Egy valóságos és szép 
számpéldány. Sorsjegyek — ezalatt a szerencse 
sorsjegy is, mely e tekintélyes számadás alapját 
képezi, minden sorsjegy elárusító üzletben kapha- 
hatók. A ki szerencsegyermek az vásáról belőlük. 
Mi azt hiszszük meglehet kísérlem.

—  A föld legmelegebb s leghidegebb 
helye. A legmelegebb hely Amerikában, a 
Mohává pusztán van eddigi ismereteink sze

rint, mely hely 50 méterrel van a tenger 
színe alatt. E helyen 50 Celsius fokot ész
leltek árnyékban. Máskép halál-völgynek ne
vezik, s e nevet egy katasztrófától vette, 
mely egy szökevény sereget ért, akik ott 
szomjan haltak meg. A föld a legmelegebb 
pontjával szemben áll Werchojansk Szibé
riában, mint leghidegebb hely. Ut a termo
meter néha mínusz 70 C°-ig is alásülyed.

—  Körtefa-szaporitás japán módon. A japá
nok, mint vegetariáns nép, igen kedvelik a gyü
mölcsöket s ezek közt a körte kiváló szeretetük 
tárgya. A gyümölcsfa-tenyésztést és gyümölcsfa- 
szaporitást illetőleg nálunk egész különleges el
járások divatoznak, mint pl. a körtefaszapoi Hús
nál, melyet könnyűségénél és érdekességénél fogva 
érdemesnek találunk megismertetni. Körtefát dug
ványról szaporítani minálunk oly hallatlan valami, 
hogy az európai kertész kineveti, a ki ennek le
hetőségéről csak beszél is. Pedig Japánban ez a 
rendes szaporítás módja, csakhogy fortélya van a 
dolognak. Ha a körtefavesszőt egyszerűen a földbe 
dugnók, hogy az ott gyökeret ereszszen, hát bi
zony felsülnénk vele. A japáni kertész nem is ezl 
teszi, hanem úgy tuárcz. 15—25-ike közt vesz 
jól megérett, szép szemekkel bíró 40—45 cm. 
hosszúságú körtehajtásokat s azoknak mind a két 
végét parázslüzön megszenesiti, aztán hetenkint 
jói trágyázott árnyékos földbe ülteti s mindeniket 
külön »koye-csucsi«-val, vagyis a híres japáni 
komposzttrágyával, mely földből és embeai ürü
lékből készül, fedi be. A talajt körülöttük jól le
tapossa s ha a napsugaraktól és kiszáradástól jól 
meg vannak védve, a dugványok csaknem mind 
kihajtanak. Ez az eljárás, ha meghonosodnék, egész 
forradalmat idézne elő a gyümölcsfatenyésztésben, 
mert az igy tenyésztett fa aztán gyökérnemes s 
ha koronáját bárminő baj éri, gyökeréből is ne
mesen hajt. Pedig hogy ez eljárásnak sikerülni 
kell, nemcsak az elmélet s a fa élettana szól 
mellette, hanem a gyakorlat is. Mi ugyanis tudunk 
esetet, a hol ez a szaporítási mód nemcsak körte, 
— hanem alma — és ringlóhajtásokkal is meg- 
kiséreltetelt s nagyon szépen sikerült. Azért ideje
korán igyekezünk rá felhívni olvasóink figyelmét, 
mint olyan eljárásra, mely minden nemesítést, a 
melyhez nem minden ember ért, fölöslegessé tenne. 
Sőt igen örülnénk, ha a tett kísérlet eredményé
ről annak idején bennünket értesíteni szívesked
nének.

A Horgony Pain Expeller igazi, népszerű 
háziszerré leli, mely számos családban már több 
mint 27 év óta mindig készletben van. Hátfájás
nál, csipfájdalom, fejfájásnál, köszvénynél, csúz- 
nál stb.-nél a Horgony-Pain-Expellerrel való be- 
dörzsölések mindig fájdalomcsillapitó-hatásuaknak 
bizonyultak, sőt járványkórnál, minő: a kolera, 
hanyóhasfolyás, az altestnek Pain-Expellerrel való 
bedörszölése mindig igen hasznosnak bizonyult. 
Ezen kitűnő háziszer jó eredménynyel használta
tott bedörzsöléskénl az Influenza ellen is és 40 
kr., 70 kr. és I fit üvegenkénti árban a legtöbb 
gyógyszertárban készletben van, hanem bevásár
lás alkalmával mindig határozotlanmint »Richter- 
féle Horgony-Pain-Expeller« vagy »Kichter-féle 
Horgony-Liniment kérendő és a »Horgony« véd
jegyre kérünk figyelni.

—  A vaj drágulása. Utóbbi hónapok
ban a vaj országszerte feltűnően drágult s 
előreláthatólag a tulmagas árak újévig s 
részben szón túl is tartanak. E körülmény
nek oka egyedül abban kereshető és talál
ható fel, hogy a magyar gazdaközönség túl
nyomó része még mindig nem tud szakí
tani azon régi avult rendszerrel, hogy tehe
neit kora tavaszszal borjuztatja. Ez az oka 
azután, hogy nyáron roppant sok a tej, 
hogy potom áron lehet értékesíteni, télen 
ellenben olyan kevés és olyan drága, hogy

a szegény városi ember nélkülözni kény
telen ezen elsőrendű tápszert.

—  A Nagy Képes Világtörténet most meg
jelent 46-ik füzetében be végződik a második kötet, 
a görögök története. Ezt a kötetet dr. Gyomlay 
Gyula irta, a jeles görög tudós, ki több szöveg- 
kiadást rendezett már sajtó alá, s ki Platon vá
logatott munkáit is fordította a Philosophiai írók 
Tára számára Jeles képzettségét, szorgalmát és 
munkásságát a m. tud. akadémia levelező tagság
gal jutalmazta. Nagy tevékenységet fejtett ki kü
lönösen a görög nevek helyes magyar kiírása ügyé
ben, s elveit uj könyvében is érvényesítette. A 
végszóban felsorolja forrásmunkáit, melyekből me
ntett. Valóban meglepő gazdagsága és sokoldalú
sága az ismereteknek. A legújabb külföldi aka
démiai értekezésekre is nem egyszer találunk hi
vatkozást csillag alatt, a jegyzetben. Szóval az a 
kötet mindeneseire jeles mű, nem hiúban volt, 
hogy Gyomlayt nagyrészt e munkájáért választotta 
tagjai közé az Akadémia. Gyomlay könyve máso
dik kötetét teszi a Nagy Képes Világtörténet nagy
szabású vállalatának, mely 12 kötetre van tér-, 
vezve. Az egészet legjelesebb tudósaink Írják, szer- 
kesztője pedig Marczali Henrik, egyetemi tanár, a 
ki a magyar történet mellett a világtörténettel is 
behatóan foglalkozik. Minden kötete oly gazdag 
illusztrátiókban, mint az eddig megjelent két kö
tet: de ez illusztrátiók mindegyre érdekesebbekké 
lesznek a mint korunkhoz közeledik a szöveg. 
Egy kötet ára 8 frl, megrendelhető minden hazai, 
könyvkereskedésben, s havi részletfizetésre is Dé
vai Testvérek írod. Int, Rt. (Budapest, Vili., lillői 
ut 18. sz.) Évenként 4 kötet jelenig meg.

A fö ld m ű v e s  e g é s z s é g e .
Kétségtelen, hogy a földműves munkának igen sok a 

varázsa, vonzók különösen ha egészséges és termékeny az 
ország. A természetnek minden tüneménye érdekli az em
bert, sőt napi munkájával résztvesz e tünemények alakulá
sában is. Vasegészség szükséges, hogy az ember ellenáll
hasson a fáradalomnak, melyet a mezei munka okoz. Zuffe- 
rey Jusztina kisassonv, fiatal, huszonhárom éves bérlőnő, ki 
Tourtemagneban (Valais-Kanton) lakik, kénytelen voltabban- 
hagvni fáradságos munkáját. A túlságosan sok munka 
kövelkezménve, avagy a vér természetes gyöngesége volt-e 
ennek oka, nem tudni, bizonyos azonban, hogy már három 
év óta napról-napra gyöngült. Különösen az utolsó évben 
állapota oly veszedelmes lett, hogy kénytelen volt minden 
munkásságot inegszakitani.

— Sápadt és bágyadt voltam, Írja, erőm teljesen elha
gyott, étvágyam nem volt és álmomat szörnyű lidércnyomás

zavarta. A leg
csekélyebb 

megerőltetés - 
nél elfullad

tam, oldalszu- 
rásom, csipő- 

fájdalmam 
volt és min
dent feketé
nek láttam. 

Kbből az álla- 
pontból egy 
csudálatos 

gyógyszer, a 
Pink-pilula, 
szabadított 

meg. Hatása 
rögtönös volt, 

mindjárt 
könnyebben 

és erősebbnek 
éreztem ma

gam, étvá
gyam megjött,

csendes álom, jóttevő nyugalmat adott. Éreztem, hogy vé
rem helyreáll és egészségesen kering ereimben. Miután erőm 
visszatért, újra kezdhettem munkám a birtokon.

A baj, mely Zuflercy kisasszony egészségét aláásta, 
igen ismert fiatal leányoknál s vérszegénységnek nevezik. 
Levelében jól megmagyarázza az e betegséggel karakterizáló 
jeleket. De a vér helyreállítása, a mi a Pink-pilulának kö
szönhető, eltüntette minazokat a bajokat, a melyektől szen
vedett. Hasonló eredmény mutatkozik mind a férfiaknál, 
mind a nőknél minden hidegségnél, a mely a vér gyenge
ségéből ered. A sápadtságnál, a főfájásnál, a szaggatásnál 
és minden tulerőltetésnél.

Égy doboz ára I frt 75 kr. és hat doboz 9 frt, 
Magyarországi főraktár: TOROK JÓZSEF gyógyszertárában.
Budapest, Király utca 12.

Felelős szerkesztő:
M A R 6 I T A I  J Ó Z S E F

Kiadó és laptulajdonos:
FISCHEL FŰLÖP (STRAUSZ SÁNDOR).
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Sve pošiljke se tičuč zadržnja 
novinah. naj se pošiljaju na 
me, Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

lzdatelj8tvo:

K rij i žara Fis eh el Filipova, 
kam se predplate i ol»znane 

pošiljaju.

MEDIIMURJE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlaieči družtveni, znanstveni i povučljlvl Hat za puk 

Izlazi svaki tijeden jedenkrat i to: vu svaku  nedelju.

Predplatna cena je:

Na celo leto . . . .  4 frt 
Na pol lela . . . . 2 frt 
Na čet vert leta . . .  1 frt

Pojedini broj; koštaju 10 kr

Obznane se poleg pogodbe 
i fal računaju.

Službeni u lasu ik: .Cakovai-ke 8parKas.se«. »Medjinmrske Šparkasse«, »Šparkasse Okolice Čakovca«, i t  d.

Plašen je s školom.
Nezdavnja, kad bi idei po vulici, veliki

plač i vriščanje mi je došlo do vuha. Og
ledam se, kaj je to? I eto vidim, da k uma
Drevenkina tira svoga sina s imenom Miš- 
keca vu školu; ali Miškec se proti lomu tak 
suprotslavlja, tak kak da bi ga na galge vlekli. 
Nazadnje s velikom težkočom i s pomočjom 
šogorice Cestarine ga porineju vu školu Kad 
Miškec je zapazil gospona navučitelja, lak 
je trepetal, kak šiba na vodi i štel je po-j 
bečti.

— »Neču ovdi ostati!« vrišči.
Ali zakaj nečeš ti v školu »hoditi, dragi 

sinko?« zapita prijazno gospon navučitelj. 
»Vidiš tam sedi Tinček. Milkec, Gjurek. Jan
ko, Jožek, pogledaj. kak lepe biže delaju!»

Gospon navučitelj se tak dugo pajdašu- 
val s Miškečom, doklam je nazadnje odpus
til ruku svoje matere i sel si je v klup.

Takov slučaj je ni samo s Miškečom. 
nego skorom s svakirn detetom, kad prvič 
mora v školu idti.

Zakaj se bojiju deca od škole?
Tomu su bormeš sami roditelji krivi, 

koji déle, ako ono kaj zlo včini, s školom 
plašiju. Znaju rečti: »Čekaj nevaljaneo, sa
mo zajdi v skolu, več te tam navčiju reda! 
Vre hudem povedal gosponu navučitelju, da 
te naj napokaju: Tam je šiba v kišti sto- 
lovi. Vre budeš dobil rezance z papira!« S 
takvimi reči nagovoriju glavu deteta, prije

nego bi ono v školu zašlo. Kak se nebi 
onda bojalo dete od škole i navučitelja? 
Misliju, da je škola samo zato, da tam bi
jejo dacu i da navučitelj drugo deb nema, 
samo da s šibom, s palicom poka.

To ne smeji včiniti. Roditelji, da dete 
s veseljem hude išlo v školu, treba s njim 
obljubili školu, mu pripovedati, da kuliko 
lepuga, liusuovitoga bude se tam vučil i da 
gospon navučitelj kak ljubi decu, i oni naj 
njega ljubijo, naj budu marljivi i naj se 
dobro oponašaj u

Ako déle dimo dojde z škole, naj popitaju 
ga, kaj se vučilo, kaj se ima doma za vu- 
čiti; naj pišeju, čilaju s njim, naj ga spopi- 
taju, kaj ima napamel se v učiti, s rečjom 
naj se priniju za navuk. Poleg toga naj od 
gospona navučitelja s poštenjem i pošteno 
naj govorijo, da i dete ga ljubi. Takovi bez- 
patnetni roditelji, koji navučitelja pred de- 
com špotavaju, kleju ili se z njega rugaju, 
i iti neznaju da s o tein kuliko kvara vči- 
i iju v detetu, pak ako se dete neče vučiti, 
lomu z rok je ni samo jedenput, nego zvek- 
šinom, da iz srca deteta su skončali ljubav 

! prama školi i navučitelju. ljubav pak je 
lakovo sredstvo v navuku, da bez toga ua- 
\ učitelj ib jako težko, ili pak na nikaj 
nemre zajli v škuli! Jer vnogo i veliko po- 
trplenje treba k vučenju maloga deteta! Pak 
; ko roditelji nepomagaju navučitelja v njeg- 
vim težkim poslu: ako roditelji dopuščaju 
ono, kaj navučitelj prepove: ako pred dete- 

; lom tak govoriju, da njim navučitelj neza-

pove; ako larmaju, mrmlaju zalo, jer déte 
v školu moraj u pošiljati: onda naj sebe kri
vijo, a ne školu, ako dele tumasto ostane. 
Človek pak nema vekšega nepriatelja, nego
bedasloču.

Poslulinite i primite vi otci i matere 
moje reči; štuvajte i častite školu, budete 
spametnost donašano zrnje posejali v srce 
vašega deteta, prim njljivost prama školi i 
vučenju. Mitje zen Ferenc z,

h  povesti Magjarske.
Dalje.

Kak je Sv. oteč papa zazvedil ove na- 
redbe vu cirkvenib poslov, je dal na znanje 
Jožefu, da se »kakti oteč s sinom« osobno 
hoče s njim sporni nat i. Papa je zaisto 1782- 
ga v petek pred cvetnom nedeljom došel 
vu Reč. Jožef ga je jako prijazno i svečano 
prijel, ali za četiri Ijedne, kak je papa odi- 
šel iz Beča, je Jožef dalje tiral svoje zapo- 
čeno delo. On je povekšal broj plebaniah i 
poleg ovili je škole dal postaviti; na izvu- 
čenje svečenikov je veliku skrb imel; od 
dece plačil vu školi je on prvi odredil.

Sve ove naredbe su jako dirale ma- 
gjarskog puka, ali još bolje su ga dirale na
redbe okolo državnih poslov, proti kojim su 
zabadava protešterale varrnegjije.

Jožef je najine zapovedal, da se na 
mesto latinskog jezika nemški jezik prime 
slžubenim jezikom i svaki službenik, koj se 
za tri Ijeta ne navči nemački, zgubi svoju

Z A B A V A

Božično dietesče na jezerištu.
Kak god je jezero »Attersee« po liepom 

vriemenu neizmerno liepo, baš lak je strašno, 
, kada se nad njim oblaki sakupe, pak vietar 

zdolac svoju popevku pričme. Njezini valovi 
se onda kakove silne brdine dižu, da je to 
strašno samo gledati. Ja, koj sam videl buru 
na inoru kod Fiume i onu na Attersee-u. 
mogu tvrditi, da se jedna od druge u ni
čem nerazliku. Jezero Balaton je puno veče 
od Attersee-a, ali tak visoko nikada neide, 
kak ovo. Uzrok lomu budu valjda pečine, 
koje Attersee od svih Stranah okružuju, pak 
onda vietar po onih raznih klanjcih veču 
šilu ima. Attersee leži ne daleko od Ischl-u 

Brodar mora čvrstoga srdca biti, koj u 
takovoj maglenoj tmini hoče čuna jakim 
veslom kroz strašne valove proturati, jer 
nad Attersee-om visi negda megla, da je 
onim, koji se po njem voze, po bielom danu 
tamna noč; pak ako onda još ladvar zgubi 
pravac, ako se >kiellinia», koja na vodi 
kakti bieli potez s stoji, previne u polukrug, 
ili se razsune u cik cak, onda je nevolja

na največem stupnju i mnogi, koji navadno 
nemole, se pričmu Bogu moliti, jer u 
lom slučaju je Bog jedini, koj tu pomoči 
more, kad poštami čoviečanske ruke preslabe.

II sredini čuna, kojeda je stari Andraš. 
dugoviečni i skroz izkusni brodar iz \Veye- 
regga kroz maglii brodil, je sedel nieki u 
najliepšili muževnili godinah stoječi gospon. j 
Pušku i lovačku torbu je držal na krilu. 
On je došel od llteraeli-a, pak je brodara 
Andraša za prevoz u Kamrner pogodil. Dok 
su se po jezeru vozili, opala je na jedan 
krat ona gore opisana magla nad jezeriščem. 
Najprije se je samo vidlo, kak da črna zas
tava nad špicami ogromnog Ilollengebirge 
visi, zalim se je hitro dole spustila nad 
vodu, kak ljudska nesreča.

»No, kaj je? Dojdemo jedan krt več 
domov ili ne?« zapita gospon brodara, 
koj je svom šilom veslal

»Neznani, gospone,^ — odgovri brodar 
i njegov glas je bil jedno malo drhtajuči. 
»Več sam više krat brodil kroz malgu. ali 
lak debele još nišam videl. Meni se dapačo 
vidi. da sam zašel slranputice od štrilia
...........»1 sad je dalje veslal, a valovi su
čuna sve više i više digali te su u čun plos

kali, da je bilo strahota poslušati. Vidlo se 
več nije skoro nikaj.

I oni su se vozili i vozili več tri ure 
dugo, a još nigde nije bilo videti obale. Či- 
tiilo se je, da je čun sve dalje u tminu 
propadal. Sirih na vodi se nije videl, kak 
kak sam lo prije opisal i oni su u megli 
pul posve izgubili.

II toj stiski na jedan kral — krali — 
kr — kr — kr — veslo se je pretrgnulo.

Andraš metne ruku pred lice i duboko 
si zdehne. »To bi bili morali znati,« — 
mrrnla — »da se na sveti večer nevozi po 
vodi, pak još k tomu po takovoj potmaj- 
noj! To bi bili morali znati! Ali ja sam si
romak, a novci su mi tak jako za šilu, i 
nul sada kaštiga!« —

Jedan val sad digne čuna bez vesla u 
vis i skoro bi se bil zagrobil. »Zar nikaj 
uernožemo učiniti da se spasimo?« — za
pila u čuuu sedeči gospon a glas mu je 
nešlo malo drhlal.

»Neznani« — mrmla brodar — »Ako 
nam Reg nepomore........... «

I opel jedan val i još jedan — lahki 
čnn se je digal i padal kakti orehova lupi- 

! na, voda se je burkala a čun bez vesla se





Stepenje muždjanih mu jo kak se vidi na 
mesto steplo muždjane, ili kaj je sigurneše, 
prederenje lubanje mil je pretiralo onoga 
oteka, kojega je znutra sobom donesel na svet. 
Fred trideset Ijetmi se i v Budimpešti dogo
dil k ovomu spodoben slučaj. Jeden bedasti 
tótski težak, koj si je s nošjom cigla iskal 
svoga svagdašnjega kruha, se doli zrušil iz 
drugog kota (Štoka) malterne hiže, koja se 
onda zidala. Predrl si je glavu i kad za par 
dani k sebi je došel v Spital n — francuzki 
je počel govoriti. Vezda se znašlo, da on je 
on polski grof, koj čudnovatoga života ima. 
Naj m ra inoš njegov ga je porobil v šumi. 
odzade ga je po glavi lupil i porobil. zalim 
ga je tam ostavil. Kad je k sebi došel. na 
tak dugo je zgubil svoj domisel intelegen- 
tiu, niti vu svoj grad nije znal nazaj zajti. 
Nazadnje za dugo poletevanje je med tóts- 
ke težake zašel, koji su se mu smiluvali. 
med sebe su ga zeli i k deli spravili. To bi 
mu čez Ijeta terpelo, ako se mu glava nebi 
tam predrla, gde je otek bil od vudarca 
bole. Kad se več čontasti otek poleg pre- 
drnje lobanje pospravil, moždjani su nazaj 
dobili svoju prvu forinu i moč i cela su- 
moznanost je na mesto slupila. — V Beču 
pak je ove dane vumrla jedna Schumann 
Maria zvana dvadeset osam Ijel stara ne
voljna devojka, koja od dana svoga narod 
djenja do vure smrti njezine je v zibki le
žala i od doba svoga detinstva v telo njuj 
je malo, a duševno i razumnu pak 
nije napreduvala. Odzgornje telu n j oj je 
malo zraslo, obraz je redovih postal ali od- 
spodnje telo njoj je tak nevoljno i drobno 
bilo, kak denes narodjenoga deteta.

Pretrlgnn o s t.

Takova prefriganost, koju budele vu ovi 
štivi čitali, se samo v Ameriki more dogo
diti, jer tam amerikanci imaju vreme si 
nad takvih poslov premišljavati. Najmre jed
na devojka, koja je siromaška bila, ali zato 
lepa. se je sama zigrala vun s ložami 
med mladiči. Deset jezer iozov je tak pus
tila v promet, komada po 24 frte (10 dol- 
larov) S takvim načinom je skupila 240 je
zer forinte (100 jezer dollarov), kaj je obe- 
čala za zaručnični donašek za onoga, koj 
ju dobi. Najmre glavni dobiček (hauptrefer)

sredini jedan veliki rubin kamen, na srdcu 
pako je bila pričvrščena mala cedulica, na 
kojoj su bile napisane posve u kratko rieči: 
»Božičnomu dietešcu na jezerišlu. — Franz 
Karl«

Franz Karl! To je ime visokoga i od 
svili ljubljenoga i visogo štovanoga princa, 
otca našega premilostivoga kralja, koj je 
one noči u tuliku pogibelj na Attersee-u 
dospel. Jedna starica sa bielimi lasi n bli
žini toga jezerišča, čiji muž je takaj sad 
več stari brodar, čuva to zlatno srdce, kak 
svoje oko, te je nebi iz ruk niti za jedan 
varoš dala. Svaki, koj na svojem putovanju 
na Attersee dojde, može lahko tu staricu 
onde najti, jer se bez njezinog muža niti 
nemre po jezeru voziti, pošto je on brodar 
a čune svoje ima lancih lokotom zatvorene. 
1 meni je jednom prilikom kazala to zlato 
srdce starica, koja je u svojih desetih godi- 
nah bila »Božično dietešce na jezerištu.«

Godine bez računa.
Napoleon Bonaparte je jednoč pod ra- 

tovanjem sa Austriom, u Italii zarobil jedan 
magjarski bataillon. Zapoviednik istoga ober-

je ona sama bila. Med vnogim narodom je 
bilo vlečenje lože. 4364. broj je zadobil 
glavnoga dobička. Kad su toga razglasili, 
jedan mladi doktor je beóal napre množine 
v ruki držaj uč loža svojega. Za par dano v 
je i za ženu zel spametnu devojku i dobil 
je 100 jezer dollarov (240 jezer forintov):

Stoletni papa,
Vezdašnjeinu svetomu otcu papi XIII. Leonu 

su još v njegovi dečinstvi prorokuvali, da 
bude dostigel svoju stoletnu dobu. Jedenkrat, 
okolo njegve deset letne godine se delal s 
svojom m ate rom. Najcdenkrat je nje zasta
vila jedna ciganica i dopuščenje je prosila, 
da bude mogla karte metati. Ciganica je v 
ruke prijela ruku deteta i rekla je posle 
dugoga pregledanja, da mladi gospon bude 
jako dugo živel i da se bude včekal stolet
nu dobu pak je rekla, da jako glasovileo 
človek bude z njega. Sv. olec papa još i 
vezda se zna vnogiput zmisliti na ciganicu 
i kuliput mu veliju doktori, da naj se pazi, 
njim zna z šale rečti, da njemu nije po
trebno se čuvat;, im ga je ciganica segurala 
od smrti. Zdravje njegvo je vezda jako dobro.

Povest z v on n,
Jezeropetsto Ijet je lomu, da z pod 

plehnatoga krova crkvenih turnov se prvič 
glasil vernike na molitvu zovejuči zvon. 
Brvi krščeniki još nisu poznali zvona, glasno 
vikanje je bilo znamenje, koje je nje v 
cirkvu zvalo. Fótiam su deske pokali skupa 
opomenijuč vernike na božju hižu. V Kam- 
paniji pred 1500 letini su deli prvoga zvo- 
v turen. Za znašilelja mudroga \ pobožnoga 
biškupa Pavla  držiju. Jedna pripovest tak 
poveda, kak je došel biškup na misel zvona. 
Fod večer je pobožen biškup po jedni šu- 
mici išel. Svetlost krvnočrlenoga neba se 
metnula na listje, to je vu veliki tišini s 
takvum jakostjom primilo njegovu dušu, da 
se v travu sel i počel si je premišljavati. 
Več se čisto krničilo, kad ga je glas zvon- 
čeka dalešnje črede ovcah probudil z njeg- 
vih mislov. Kavno tuliko vreme je samo 
imel, da do cirkve dojde, gde su ga več 
verniki nestrpljivo čekali. Od vezda glas 
zvončeka je dozval skupa vernike, poltam 
pak su velikoga zvonček h obesili v turen.

star Némethy.coviek star, kritiziral ie živah
no francezki način vojevanja, le je svoju 
kritiku zaključil opazkorn: on je u vojski 
cesarice Marije Terezije proti niemcom vo- 
jeval, ali tam je bil veči red. nego je tu med 

| francezi.
»Oni več moraju prilično stari biti« - 

veli Napoleon.
»Jesam, lak okolo šestdeset ili sedam- 

deset godinah« — odgovori oberstar.
»Ah, gospodin oberstar« — veli za- 

čudjeno Napoleon — »pak oni neznaju za 
pravo? Ja mislim, da bi oni u lak dugom 
vriemenu bili mogli svoje godine ločnije 
zbrojili.»

»General« — odgovori Némethy na to 
— »je brojim moje novce, moje rubače pak 
moje konje, ali lieta — ah od njih mi nit
ko jedno neukrade. pak čemu da točno 
brojim.

Km. Kolin v.

To je bil prvi zvon. Fomalem se onda has- 
nitba zvonov širila i 559. Ijeta su več vu 
svakoj francuzkoj občini bili. 590-oga leta 
je papa zvona med crkvene znamenje zel 
i nedugo su več u Rimu se glasili zvoni. 
Na Magjarskim je sveti Štefan kralj dal 
prve zvone zlevati pred osemstodevetdeset- 
šest letmi.

StreliI sl je  Ženu.
Vu bácsvarmegjinskoj Rém zvanoj ob

čini je pred dvema Ijetmi Borsos Imre gaz
da si oženil najlepšu devojku sela. Ali iz 
ove ženitbe nisu bili srečni. Muž je čuda 
stareši bil, kak žena i akoprem ona nigdar 
nije zrok dala nato, navék se je bojal za 
nju. Zbog toga je žena višeput ostavila mu
ža i odišla k svojim roditeljom. Ali Bor
sos je navék ju nazaj dobil obečuvši njoj, 
da bude bolši. Fred par dnevi se je ravno 
tak dogodilo i žena je rekla da više neide 
k mužu. Ov je na to zgrabil lovnu pušku 
i strelil je na bežanu ženu, koja se je mrt
va zrušila doli. Borsos je vezda, kak nori 
vužgal si hižu i onda pak je sebe "strelil. 
Susedi su samo mrtva tčia nesrečnoga pa
ra našli na vuglen zgoreto.

Mn/e novost! Iz Medji ni u rje.
— Vu M ura-Csány-u su za navuči- 

telja zebrah Falotai Károly navučitelja. — 
Za navuciteljicu  su zebrah vu Mura-szt- 
Márlonu Klökner Erszébet navučiteljicu. — 
Neverni slugi. Tislarits Lukács i Fácz Ist
ván slugi Ziegler Kálmán kr. nolariuša su 
več od zdavnja zrnje krali i čakovečkim 
trgovcom prodavali. — Tatbina. Od Meg- 
lics Jakaba iz Szobotice je negdo o. m. 12- 
ga vu noči 2 guske, 3 pure, i 4 hektolitre 
kuruze vkral. Tale su još ne mogli prijeti. 
— Cmelni ta t. Zsivkovics Ferencz iz Mik- 
savára je vu okolici sveskup 9 košov čine
lah vkral, dok su ga nazadnje žandari pri
jeli i prek dah sudu. — Vlovljeni tati. 
Žandarstvo je Skálics Balász, Horválh Bálint 
i Jámbrovics Ferenc taté, koji su po celim 
Medjimurju više mladine spokrali, zatem 
Szemkú Fáni i Varsics Irén službenice, koje 
su više oprave spokrale, je žandarstvo pri
jelo i prek dalo sudu. — Nesreča. Győry 
József iz Felső-Mihályfalva je pušku tak nes
posobno obračal, da se je sprožila i ozle- 
dila ga. Na vračenje su ga vu Grac odpe
ljali. —

Opoutenn !
Opominamo občinstvo, da budu se na 

svaki pošti od januaru 1-ga nutri i vun- 
zplačenja vu vrednosti korunah i fillerah pri
petila; nadalje od januara 1-ga budu se na 
pošli samo vu korunasti vrednosti prijele 
(još zatem tiskane) doputnice (utalvány), a 
cheque listi slobodno ostaneju oni koji su 
do vezda bili, samo se moraju ne korunastu 
vrednost obrnuli; karte dopisnice (levelező
lap) za znutra ostaneju 4 fillčrne, vu Aus- 
triu, Bosniu i vu Nemsku 5 lillerne tojest 
na 4 fillernu se još mora jeden komad 1 
lillerni pošlanski mark (biljeg) pritisnuti; za 
list vu znutra Bosniu, Austriu i vu Nemšku 
se plača ne bude menjala, — tojest os
tane stara plača, ah za preporučani (rekla- 
merani) list se bude plača vu svemi slučaji 
sa 5 íilléri povekšala, ihti na mesto vezdaš- 
njih 20 lillerov bude 25 fillerov.

V nogo p en o ze  s i  p  n  šparu  on, k o j p r t  
A/A \E R  S A L A M O N U  (tlrugac H och sin gcr vu 
Čakovcu, p o lj ( g  k lo štru ) s i  p r isk o b i s ta  c tinsko  
potrohúé c. P r i n jem  j e  m o či s  ve vu n a j fa le- 
šoj cén i ku piti, pokehdoh  hude s v o j  š ta c u n  
po ljo g  ra zp ro d a ja , do k ra ja  zaprl.
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Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jhiróság mint tlkvi ha-j 

lóság közhírré teszi, hogy Vük Ralázs és 
özv. Zebecz Mátyásné ez utóbbi igyis mint 
kiskorú Zebecz István és Mihályit, gyámja 
m.-királyi lakosoknak és dr. Neusiedler An-j 
tál n.-kanizsai lakosnak Légin Mihály m.- 
királyi lakos elleni végrehajtási ügyében 
70 frt 80 kr. tőke, 7 frt 25 kr. eddigi és 
8 frt 35 kr. már előbb megállapitett árverés 
kérvényi költség, úgyszintén 52 Irt 82 kr. 
tőke és jár. kielégítése végett a nagy-kani
zsai kir. törvszék a perlaki kir. jhiróság 
területén fekvő a m.-királyi 120. sztjkvben 
148. hrsz. a. felvett ingatlan a végreh. törv. j 
156. §-a alapján egészben 497 írt, és aj 
m.-királyi 1091. sztjkvben 523/c. hrsz. a. 
felvett ingatlan u. a. g. alapján szintén egész-1

1881 LX. L-cz. 42. g-ában jelzett árfolyam
mal számitolt és az 1881. évi november 
hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyin inisz- 
teri rendelet 8. g-han kijelelt ovadékképes 
értékpapirhan a kiküldött kezéhez letenni 
avagy az 1881. LX. t.-cz. 70 g-a értelmé
ben a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer
vényt átszolgáltatni. 667

A kir. jhiróság mint tlkvi hatóság.
Csáktornya. 1899. évi nov. 24-én.

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jhiróság mint tlkvi ható

ság közhírré teszi, hogy Eurics József és 
Eurics Károly novákoveczi lakosoknak Eal- 

í  lér Eéterné szül. Jakiin Éva gondnokság alá 
helyezeti novákoveczi lakos elleni végre- 

| hajtási ügyében 25 frt 85 kr. eddigi, 6 frt 
45 kr. árverési kérvényi költség kielégítése 

I végett a nagy-kanizsai kir. törvszék perlaki 
kir jhiróság területén fekvő a novákoveczi 
1163 sztjkvben foglalt 226, 821.867.2042,

1826. hrsz. a. foglalt 113. néps. ház Eallér 
IVdet* Ikvi tulajdonát képező! 600 Irt; I 169. 

isztkvben foglalt 854. hrsz. Kodba Mátyás és 
Zobies Mária nevén álló ingatlan 23 frt ki
kiáltási árban mint becsárhan az 

1 9 0 0 .  é v i  j a n u á r  hó 2 2 .  n a p j á n  
ii. v.  1 9  ó r a k o r

Xovákovecz községházánál Grész Alajos ügy
véd közbenjüllévcl megtartandó árverésen 

jeladalui Tog.
Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy 

az árverés megkezdése előtt a fenti kikillási 
ár 10%-át bánatpénz fejében letenni, 
s a vevő a vételári 3 egyenlő részletben 
lefizetni köteles és végre az árverési felté
telek a hivatalos órák alatt alulirt lk\i ha
tóságnál és Xovákovecz község elöljárósá
gánál megtekinthetők 668

A perlaki kir jhiróság mint tk vi hatóság.
Nyomatott Fischel Eülöp (Strausz Sándor; gyorssajlóján Csáktornyán
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