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A lap szellemi részére vonatkozó 

minden közlemény 
Margitai  József  szerkesztő 

nevére küldendő.

K ia d ó h iv a t a l :

Kisehel FUlftp könyvkereskedése, 
Ide küldendők az előfizetési dijak, 

nyiltterek és hirdetések.

M U R A K Ö Z
magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap.

Hirdetések elfogadtatnak:
Budapesten : Goldberger A. V. és 
Kckstein B. hird. irod. Becsben,. 
Schalek H., Dukes M., Oppelik A.l 
Baube G. L és társánál és Hernd. 

Hrtinben: Štern M.

Hirdetések jutányosán számíttatnak. Megjelenik hetenkint egyszer: vasárnap.
Nyilttér petitsora 10 kr.

A »Csáktornyái Takarékpénztár«, »Muraközi Takarékpénztár«, a »Csáktornya Vidéki Takarékpénztár« sat. hivatalos közlönye.

Gazdasági közlemények.
ti.

A burgonyát pusztító betegségek és állati 
ellenségek.

A mezőgazdasági statisztikának legújabb 
adatai igen szomorú képét tárják elénk a 
burgonyatermelést illetőleg. Sáros-, Szepes-, 
Liptó-, Abauj-, Gömör- és Árva megyében, 
melyek eddigelé a burgonyatermelésnek va
lódi fészkei voltak, ma már burgonyát alig 
termelnek. Még csak néhány évvel ezelőtt 
is az Ínség kényszerűé a vármegyék föld- 
mi veléssel foglalkozó népét arra, hogy az 
emberi táplálékul oly kiválóan alkalmas bur
gonyának adják az első helyet a termelés 
keretében, ma pedig ott állnak e gazdák, 
hogy az ínségtől való menekvés czéljából a 
burgonya termeléssel teljesen felhagyjanak. 
S miért ? mert a burgonyának növényi be
tegségei s állati ellenségei oly nagymérvű 
pusztítást visznek végbe az eliillelett termé
nyen. hogy burgonya szüretről úgyszólván 
szó sem lehet. Pedig e bajon könnyen le
helne segíteni. Nem kell egyebet tenni, mint 
felvilágosítani a népet ama védekezési mó
dokról, melyek segélyével a betegséget csirá
jában elfojthatják.

Vegyük pl. a burgonyavészt. A bur
gonyavész. vagy tudományos nyelven Pero- 
nospora infestans nem egyéb, mint egy pe
nészgomba, mely a levél sejtjei közölt vé
kony fonalak alakjában nő és elvonván

T Á R C Z A.
Érdek ez az egész világ!

Nem hiszek én soha többet 
Senkinek a világon . . .

Érdek ez az egész világ !
Mindenfelé ezt látom.

Apát, anyát, leányt, liut 
Mind az érdek vezérel '

Szembe dicsér s a hát mögött, 
Valamenyi becsmérel . . .

Érdek ma az egész világ !
Nincs barátság, szerelem:

Node sebaj ! hol van egy lány ?
— Feleségül — elveszem !

Farkass Károly.

Egy kaczér asszony.
Irta: Ifj. Oberschall Viktor.

(Vége.) j
S a szép asszony merő kaczérságból hozzá 

simult gyengéden s engedte magát a csúf ember 
állal csókolgatni.

S mikor Orbán ki akart bontakozni karjai 
k">úil: a nő szorosan tartá őt.



vány, s általában a február és márczius hó
napokban észlelt gége-hurut sem vollak ké
pesek lerontani.

A gyermekek küzegészségi állapota nem 
volt teljesen kielégítő, mert ezeknél a légző 
szervek hurutos és lobos állapota jóval na
gyobb számban észleltetett mint a felnőttek
nél, s mert a roncsoló torok lob. vörheny, 
kanyaró, hökhurut több esetben fordult elő 
és nagyobb áldozatot is követeltek.

Roncsoló toroklobban 238 közöl fneg- 
halt 88, kanyaró miatt 188 közül meghalt 1, 
vörheny miatt 219 közül meghalt 34, hök- 
hurutban 160 közül meghalt 2; — járvá
nyos agy- és gerincz agyhártya-lobnak 1 
esete mutatkozott, mely halállal végződött. 
— Vérhas találtatott 3-szor, mely 2 esetben 
gyógyult, egy esetben pedig halállal végző
dött. Hasi hagymáz 70 esetben képezte meg
figyelés tárgyát, s ebből 0 meghalt. Bárány
himlő 21 esetben fordult elő. ebből gyógyult 
20, beteg maradt 1. — Trachoma, mely kü
lönben az alsó-lendvai, Csáktornyái és per
laki járásokban már régóta mint tájkór ural
kodik, a legutóbbi általános szemvizsgálat 
szerinti kimutatásokban még mindig 2129 
esettel szerepel.

Az 1897. évi védhimlő oltás október 
l-én lezáratott s az összes jegyzőkönyvek a 
belügyminisztériumhoz felterjesztettek,melyek 
szerint beoltatott először 13273, ujraoltatott 
13842 egyén. s ezek közül eredmény
telen volt az oltás csak 104 esetben.

Bonczvizsgálat rendőri tekintetből 18 
esetben teljesítetett.

Külső hulla szemle rendőri szempont
ból 45-ször ejtetett meg, súlyos sértés be
jelentetett 20-szor.

Öngyilkosságot 21 egyén követett el.
Véletlen szerencsétlenség általi halálnak 

43 egyén esett áldozatává.
Szerencsétlen szülés előfordult 7 esetben
Elmekórnak 9 esete lett hivatalos el

járás tárgya.
A hasznos házi állatok egészségi álla

pota — a sertéseket kivéve minden fer
tőző betegségtől ment s teljesen kielégítő 
volt; a sertésvész még mindig uralkodik, s 
jelenleg a vármegye 5 községe van zárlat 
alatt.

A vármegye területén 39 fedeztetési 
állomáson 114 "állami mén van elhelyezve.

A hasznos háziállatok járlati- és keres
kedelmi forgalmát illetőleg a jelentés ki
emeli, hogy a múlt évi szeptember hó 1-től 
folyó évi márczius hó végéig a központból 
kiadatott: 124.761 darab 5 krajczáros-, 46.209 
darab 3 krajczáros marhajárlati űrlap, me
lyekért összesen 7624 frt 32 kr. bélyegilleték 
szolgáltatott át a m. kir. adóhivataloknak.

A múlt évi szeptember hó l-től folyó 
évi márczius hó végéig a vármegye terü
letén előfordult tüzesetek száma 143 volt, 
melyeknél az összes elhamvasztott érlék a 
hivatalos kárfelvételi jegyzőkönyvek szerint 
127.525 frt 20 krt tett ki; biztosítás által 
megtérült 84.262 frt 29 kr., s igy a biztosí
tatlanul szenvedett kár 43.262 frt 91 kr. 
A tűz keletkezésének oka a teljesített vizs
gálatok szerint 22 esetben gondatlanság, 13 
esetben gyújtogatás, 1 esetbbn villámcsapás 
és 107 esetnél kideríthetetlen volt.

Zalavármegyében a legutolsó összeírás 
szerint 78.810 tanköteles volt.

Ezzel kapcsolatban a közigazgatási bi
zottság rámutatott az országos és helyi össze
írások jelentékeny kiilömbségeire, nemkülön
ben a kisdedovodákra utalt tankötelesek 
összeírása körül, a gondozásra, felügyeltségre 
utaltságnak szoros meghatározására, mely

körülmény azonban csakis az iskolába nem 
járóknál tudható be s igy az iskolázök és 
nem iskolázok arányait a való állapot ro
vására teszik kedvezőtlenebbé.

A vármegye népoktatási tanintézeteit 
64.584 tanköteles látogatta. Tanköteles koron 
felüli járt 1273 s igy ezekkel együtt az is- 
kolázók száma 65.857.

A közigazgatási bizottság újabban is in
tézkedett, hogy az elöljáróságok az iskola
mulasztások megtorlása ügyében nemcsak 
minden hó 15-ig, a megelőző hóra vonat
kozó eljárásokról tegyenek jelentést, de ha 
az elöljárósághoz az iskolamulasztók jegy
zéke kellő időben át nem téletelt, ezen kö
rülményről is mindenkor értesítsék a királyi 
tanfelügyelőséget, hogy ez a jegyzék ki nem 
szolgáltatása okát megállapíthassa s általában 
az iskolamulasztások központi nyilvántartása 
a királyi tanfelügyelőség által, a pontos is
kolázást előmozdító, szigorú ellenőrzéssel 
eszközöltessék.

A vármegyében van jelenleg tizenegy 
polgári iskola. Ezek közül a zala-egerszegi 
fiúiskolának a jelen tanévben már csak 
egy osztálya van.

Van a vármegyében három felső-nép
iskola s négyszáztizennégy elemi iskola.

A vármegye hét iparos tanoncziskoláját 
12t4, a három alsófoku kereskedelmi iskolát 
pedig 133 tanoncz látogatja.

Az iparos tanoncziskolák évi feutartása 
7778 forintot igényelt.

Az iskolának államsegéllyel való fej
lesztése, és pedig részint ;v tanítói fizetések
nek 400 frtig kiegészítése részint második 
tanítói állások szervezése által szakadat
lanul folyamatban van. lTgv hogy eddig már 
10,Aözségi s 50 felekezeti iskolának van az 
említett törvényczikk alapján államsegély 
engedélyezve. Mintegy 10 iskola segély ügye 
elintézés alatt áll.

Zalavármegye tanítóinak száma 686.
Ezek közül 654 képesített. 32 nem ké

pesített. 589 térti. 97 nő. A nem képesítettek 
közt vannak a képezdét végzett, de még 
oklevelet nem nyert jelöltek is.

Daczára az okleveles óvónőknek az 
elemi iskolában engedélyezett feltételes al
kalmaztatásának, az államsegélyekkel szer
vezett uj állásoknál, de egyáltalában a má
sodik tanítói állásoknál a mindinkább érez
hető tanitóhiány folytán sok üresedés mu
tatkozik, úgy hogy egyes iskoláién tartók is
mételten is eredmény nélkül írják ki a pá
lyázatokat.

A tanítókat az 1893. évi XXVI. t.-cz. 
értelmében megillető évötödös korpótlék, 
illetve annak esetleg államsegélylyel fedezése 
ügyében, az összes iskolafentarlók felhivattak 
hogy ez érdemben az iskolaszékkel és elöl
járósággal az összes iskolafentarlás viszo
nyait tüzetesen megállapító tárgyalást tart
sanak. Egyidejűleg tudomásukra hozatott az 
államsegély igénybevétele esetében követendő 
eljárás.

Kisdedovoda van Zalavármegyében 17. 
hat állandó, és 37 nyári gyermekmenedék- 
ház 4585 kisdedet gondozott. Vagyis 847-lel 
többel, mint az elmúlt tanévben. A kisded- 
ovodák ingatlanainak és alapítványainak ér
téke 150.684 frt. Évi fenlartásuk 14.215 
fitba került. A gyermek menedék házak évi 
fentartása 3.886 Irtot vett igénybe.

Ezen kívül Perlakon 1898 év elején 
állami kisdedovoda szerveztetett.

A közigazgatási bizottság a nemzetiségi 
vidékek népesebb községeiben felállítandó 
állami gyermekmenedékházak ügyében ápril- 
havi üléséből tesz jelentést Miniszter urnák.

Az 1897. évre előirányozva volt épí
tések és szállítások befejeztettek és egynek 
kivételével szabályszerűen felülvizsgáltattak.

Ezek közül említést érdemelnek vidé
künkről különösen a Muraszerdahely— rácz- 

| kanizsai tvh. közúton az l. sz. tahid alapos 
helyreállítása; a Csáktornya— dobrii tvh.
közút 0  — l. km. között 800. fmtr. macadam- 
ut kiépítése; — a Miksavár -stridói tvh. 
közút 2 km. hosszú hegyi szakaszának át
helyezéséről részletes jervmüvelet készült.

Közgazdasági viszonyainkat illetőleg az 
őszi vetések és termények, különösen a ló- 
heresek a múlt év őszén felszaporodott ege
rek állal okozta nagymérvű pusztítások kö
vetkeztében hézagosak, sőt a lóheresek több 
helyeken felszántva is lettek, minélfogva 
ezeknek termése, kedvező időjárás mellett 
is középén alul leend; — a korábban fej
lődő gyümölcsfák elég sok termő bimbót 
hoznak, s ha kedvező időjárás lesz. jó gyü
mölcstermés várható. A tavaszi gazdasági 
munkák nagyon előrehaladottak, sok vidé
ken befejezve is vannak; a kapás növények 
el rakása pedig most van folyamatban. A 
bortermés, mely az előbbeni években a la
kosság egyik kiváló jövödelmi forrását ké
pezte, — a szőlőket ért jégverés, szőlöpenész. 
egyik-másik vidéken a phylloxera pusztítása 
miatt kedvezőtlen, sőt némely hegyekben oly 
annyira rósz volt, hogy még a termelési 
költséget sem tedezte.

A személy- és vagyonbiztonság a lefolyt 
időszak alatt a vármegye egész területén 
teljesen megnyugtató mert az apróbb lopá
sokat és rendőri kihágásokat kivéve, — 
melyek tettesei a csendőrség részéről leg
nagyobb részben kinyomozva és a bírósá
goknak átadva lettek. nagyobb bünmerény- 
let nem fordult elő.

A m. kir. csendőri őrjáratok által letar
tóztatva lett 221 egyén.

A vármegyei törzsvagyon cselekvő va
gyona 3370 frt 18 krt tesz ki.

k  u l ő  x F É L É K.
A főispán körünkben. Dr. Jankovich 

László gróf. vármegyénk főispánja csütörtö
kön reggel városunkba érkezett. Ő Mél
tóságának itt időzése összetüggésben van 
a Dráva rakonczállankodásával, mely sod
rával Zrinyifalva határát annyira mossa, 
hogy védgátak építése sürgősen válik szük
ségessé. A helyszíni szemléből kifolyó intéz
kedések nemcsak a községet vannak hivatva 
megmenteni az elmosatástól, de Zrínyi Mik
lósnak. a költőnek emlékoszlopát is. Ö Mél
tósága Kolbenschlag Béla főszolgabíróval 
csütörtökön d. u. Zriny ital vára hajtatott, ahol 
megtekintette a Dráva rombol«') munkáját. 
O Méltósága megígérte a jelen volt érdekelt
ségnek. hogy a Drávapart biztosítása tárgyá
ban a földmivelésügyi minisztériumhoz elő
terjesztett kérelmüket támogatni fogja, hogy 
a vízmű építése mielőbb megkezdethessék 
s igy az árvízveszély elhárítható legyen. O 
Méltósága ezután Dráva-Vásárhelv község 
szép tenyész-apaállatait tekintette meg

Kinevezés. Ö Felsége a király Ko- 
bilicz Elek dr. szegszárdi kir. törvényszéki 
aljegyzőt a perlaki kir. járásbírósághoz al- 
járásbiróvá kinevezte.

Vármegyei közgyűlés. Zalavármegye 
törvényhatósági bizottsága ez évi tavaszi 
közgyűlését holnap és folytatva tartja meg. 
A gazdag tárgysorozat összesen 93 pontot 
ölel föl, melynek érdekesebb tárgyai az al-



ispán jelentése, egyes vármegyei hivatalnoki 
állásoknak választás utján való betöltése,,! zár
számadások bemutatása a tavalyi évről a 
különböző alapok felől a számvevőség utján, 
a főszolgabirák kérvénye javadalmaik eme
lése tárgyában, a kereskedelmi miniszter le- 
i,*ata a vármegyén keresztül vezetni terve
zett telefohálózat ügyében slb. stb. Muraközi 
ügyek 10 esetben fordulnak elő. ezek sorában 
tárgyalásra kerül Csáktornya kérelme is. 
melyben a városban fölállítandó közkórház 
számára törvényhatósági segélyt kér.

—  Esküvő. Rosenberg Sándor, egyik 
pécsi nagykereskedő czégnek képviselője m. 
szombaton vezette oltárhoz Braun Samu 
budapesti kereskedőnek leányát, Irma kis
asszonyt.

—  Hivatalos látogatás. Szőcs Mihály 
csendőr-százados f. hó 28-án Csáktornyán 
tartózkodott Zala-Egerszegről. Idejövetelének 
czélja a helybeli csendőr-őrsnek megvizsgá
lása volt, melyet minden tekintetben rendben 
talált.

—  Eljegyzés. Fürst Dávid rohitsclii keres
kedő eljegyezte Fóliák Lázár mura-csányi 
kereskedőnek Johanna leányát.

—  A dráskoveczi körjegyzőséghez tar
tozó községek képviselő-testületei a körjegyző 
lizetését egyhangúlag 120 frlal felemelték.

— Előléptetések. Fulír Mátyás, Aigner 
József helybeli posta- és távirda-hivatali al
tisztek, s Kollarics József és Gyeszli István 
ugyancsak helybeli postaszolgákat fizetésben 
előléptették.

—  Értesítés. Kurutz József károly városi 
fényképész a múlt héten Csáktornyára ér
kezett. Kurutz fényképész, ki mint műíestö 
is kiváló ügyességgel bir, Gráner testvérek 
Kossuth Lajos-utczai házában nyitotta meg 
műtermét.

Buzaszentelés. A szokásos tavaszi 
buzaszentelést múlt kedden eszközölték egy
házi részről a szokásban levő körmenettel. 
Reggel ünnepi misével kezdődött a vallásos 
aktus, melyet Mintschek Melchiadesz ad
minisztrátor mondott, mely után harang
zúgás mellett indult útra a körmenet, hogy 
Isten áldását kérje az idei búzatermésre.

Uj vasút. A Nagy-Kanizsa— Lete- 
nye__a|só-lendvai uj vasút érdekében seré
nyen folynak a vasút mentében fekvő köz
ségek részéről az aláírások. Legutóbb Lete- 
nye tárgyalta az ügyet s a vasút létesítésére 
a maga részéről 15000 frtot jegyzett.

A szépitö-egyesület Morandini Haliul el
nöklete alatt csütörtökön délután vál. gyűlést tar
tott. A jegyzőkönyv hitelesítése után elnök előter
jeszti. hogv az egyesület egyes tagjainak önkéntes 
adakozásából létrehozott zeiiekar kiképeztetésének 
azt a fokát érte el, hogy életrevalóságának jeleit 
már annyira adja, hogy nyilvánosan nemsokára 
föl is léphet. Az ilyen testületet egyenruhával is 
szokás ellátni; kérdi nem volna e ezélszerü, már 
az újabb költségek kikerülése ezéljából is. ha a 
zenekar a tűzoltóság keretébe illesztőinek he, mi
után ott megfelelőbb működési kört találna s mert 
a kar tagjainak részéről is az az óhaj merült föl, 
hogy a tűzoltóság kötelékébe lépni szeretnének. 
A szépitö-egyesület tagjai nem tesznek ez ellen 
ellenvetést s beleegyeznek abba, hogy a zenekar 
a tűzoltó-parancsnokság rendelkezése alá bocsá- 
tassék. — A temető útjára vonatkozólag bemutatja 
elnök a megyei építészeti hivatalnak átiratát, 
melyben megengedi az útnak kiépítését, de kívánja, 
hogy a tervezet kivitele pontos legyen, mert az 
esetleges eltérésekből fölmerülő hiányokat a vár
megye az egyesület terhére fogja pótoltatni.

—  Légrádon a r. k. népiskola m. hó 
18-án ünnepelte meg a 48-as törvények 
szentesítésének évfordulóját. Az ünnepély d.
e. 9 órakor bálaadó istenitisztelettel vette 
kezdetét. A kóruson Majczen Ferencz tanító 
vezetése alatt a gyermeksereg énekelt. A

jelenlevők tetszésével találkozott a duett, 
melyet Rrokesch M. Aurelia főnöknő és ta
nító. majd pedig a gyermekek által s Tram- 
pusch M. Radigundis, Vertin M Veneranda, 
Zsebedits M. Margit apácza nővérek segéd- 
kezése mellett előadott Roller K. »Király- 
hymnusza«. Az istenitisztelet végeztével szé
pen sikerült ünnepély folyl le a zárda-isko
lában szép számú közönség résztvélelével. 
Az ünnepély programmja ez voli: 1. »Hym- 
luisz«. 2. Elnöki megnyitó beszéd, (föl. Cadö 
Mátyás elnök). 3. »Szavallat« (kis óvódás).
1. »A legelső magyar ember« (ének). 5. 
»Honfidal« (szav. llnger József II. o. t. fi. 
»Ki volt nagyobb« (szav. Kopácsi Ferencz 
111. o. t.) 7. »Szózat.« 8. Ünnepi beszéd, 
(tart. Majczen Ferencz tanító). 9. »Ez a világ« 
(ének). 10. »Sóhaj« (szav. Rabics Angyalka 
YTl. o. t.) 11. »Kitárom reszkető karom« 
(ének) 12. Beszéd M. orsz. térképe előtt. 
(Fűnek Matild V. o. t.) 13. »Három szinü 
zászló« (éuek). 11. »Mi a haza?« (szav. 
Horváth Jozeffa). 15. Elnöki zárszó (ének).' 
Ifi. »Rákóczy induló« (ének). Délután a 
gyermeksereg zászlókkal kivonult a közeli 
ligetbe, hol játékkal, tornával, végül a rájuk 
oly kedves ozsonnával fűszerezték a nap 
kellemét. A kirándulásnak véget vetett ugyan 
az eső de nem akadályozta őket, hogy utczán 
végig vonulva lelkesen ne éljenezzenek.

—  Régi pénzek. Molnár Gáspár hely
beli iparosnak kertjében Zala-Ujvávt ásás 
közben régi pénzekre találtak.

A perlaki önkéntes tűzoltó-egylet fuvó- 
liangszerekkel ellátandó zenekar összeállítását vette 
tervbe s e czélra saját kebeléből egy bizottságot 
küldött ki. mely az alapszabályok megszerkeszté
sén s egyéb a terv megvalósításúhoz szükséges 
kellékek egybeállításán fáradozik. Óhajtjuk hogy 
sikerüljön.

—  Elveszett ajánlott levél. \\Visz Miksa 
a helybeli Csáktornyái Takarékpénztár könyv
vezetője, múlt vasárnap ajánlóit levelet ka
pott Bécsböl, melyet kézbesítés után könnyel
műen zsebre vágott. Később azonban észre
vette, hogy azt elvesztette, mert valószínűleg 
zsebje mellé csúsztatta. Ez a fölfedezés annál i 
kínosabb volt rá nézve, mert a levél nem 
ö neki szólott, de egyik itt időző rokonának, 
ki egy ékszeikereskedésnek utazó ügynöke, 
s még leginkább azért, mert a levél gyé
mántokat rejlett magában néhány száz irt ér
tékben. A károsult lél természetesen azonnal 
jelentést tett a levélnek eltűnéséről s egy
úttal intézkedett, hogy a drágakövek jelen
legi birtokosa azokat sehol el ne adhassa. 
A becsületes megtalálónak egyébiránt meg
felelő ajándékot helyez kilátásba, ha a talált 
levelet neki sértetlenül visszaszolgáltatja.

Szerencsetlcnseg Tepei Ferencz mar- 
burgi lakos sajkákat hozott a Dráván. A kormány
rúd hasba ütötte s belső elvérzés következtében 
rövid szenvedés után meghalt. A domborul teme
tőben temették el, a halottas házból.

—  Ruha kellett neki. Edesár Katalin 
lapáthegyi hajadon mostoha viszonyok kö
zött volt, nem tellett neki ruhára. Mo
dern fölfogás szerint tudott azonban baján 
segíteni s félretéve az enyém és tied közti 
különbség fölött támadt skrupulusait, meg- 
dézsmálta üvorscsák Francziska battyáni 
lakos garderóbját. Nem ékeskedhetett azon
ban az idegen toliakkal, mert akadlak bizony 
szerencséjének irigyei, kiknek bemondására 
hűvösre került. Cselekedetéért a kir. járás
bíróság elölt felel.

__ Szoboticzán in. hó 21-én ünnepel
ték meg április 1 1 -ét. Az ünnepély isteni- 
tisztelettel kezdődött, a melyen szép számú 
közönség vett részt. A miseénekeket a ta
nulók magyarul énekelték, a mi Szoboticzán 

,most történt először. Az egybegyült hívek

nek Imrey Ferencz plébános szép beszédet 
mondott ezen ünnepély jelentőségéről. Szív
hez szóló hazafias beszédjében röviden vá
zolta az 1818-as eseményeket. Majd mise 
után az iskolában gyűltek össze a tanulók 
és a községi elöljárók. Itt a plébános ur 
mint iskolaszéki elnök szintén hazafias be
szédben üdvözölte a tanulóifjúságot és a 
vendégközünségel. Fz után a tanulók fel
váltva szavaltak és énekeltek hazafias da
lokat. Az ünnepélyt a plébános fejezte 
be rövid beszéddel, melynek megtörténtével 
a tanulókat ajándékban részesítették. Az ün
nepély szépen sikerült. Nagy dicséretet ér
demel Imrey Ferencz plébános ur, a ki már 
vasárnap hirdette ki a templomban az ün
nepély megtartását s ez iránt a közönség 
figyelmét felhívta. Az ünnepélyen részt vettek 
a szomszéd iskolák tanuiói is.

A Perlaki járásban a múlt héten befeje
zett sorozás eredménye az összes korosztályokból 
175 ujonez. Ezek közöl 12 perlaki. Többen pedig 
felülvizsgálatra utasiItattak.

—  Lopás. Novak Márton szolgától, ki 
Szeiverth Antal vendéglőjében helyben al
kalmazva van. a napokban egy uj öltözetet 
23 Irt érlékben elloptak. A lopás elkövetőjét 
a károsult fél följelentésére a helybeli csend.- 
őrség erélyesen nyomozza.

—  Helyreigazítás. Lapunk m. számában 
a Vutsákné-féle betörésről hozott hírünkben 
foglaltaknak helyreigazításául, Varasdról vett 
levél folytán kijelentjük, hogy a varasdi ék
szerész, G Gy., kire hírünkben hivatkozás 
történik, a lopott tárgyak közöl egyet sem 
vett meg, s hogy azokat a lopás elkövetője 
nem is értékesítés, hanem csak becslés végett 
mutatta be nála s ily módon adott fonalat 
a vizsgálat kezébe, melynek alapján lehetővé 
vált a bűntény kiderítése.

Miksavárról írják, hogy ott az 1898-ki 
törvények szentesítésének emlékére m. hó 
23-án sikerült ünnepélyt rendezlek. A Te 
Deum után a tanulósereg s az iskolaszéki 
tagok zászló) alatt s magyar dalokat énekelve 
az iskolába vonultak, ahol Schadl István 
plébános a nap jelentőségét méltatta az 
összegyülteknek. Czinczek János tanító be
szédje és a tanulók magyar énekei és sza
valatai után ezen ünnepély véget ért.

Betörés. Zsibnek Sándor zrínyi-kül
városi lakos f. bő 26-án fényes nappal fej
szével törte be Novák Mihály dráva-óhidi 
lakos házának ablakait, hogy abba erőszak
kal behatoljon. A gazda gyermekei azonban 
észrevették s az igy csapott lármára a tola
kodó tettes megugrott. A csendőrség azon
ban letartóztatta.

—  Kitüntetett magkereskedö. Szép kitüntetés
érte a magyar kereskedővilág legkiválóbb tagjai
nak egyikét: M a u l h n e r Ödön magkereskedőt, 
a ki rendkívüli iparkodásával és üzleti szolidsá
gával világhírt szerzett a magyar magvaknak és 
a magyar kereskedelmet oly magaslatra emelte, 
hogy nemcsak kiállja a v e r s e n y t  a külfölddel, 
hanem azt nem egy tekintetben felül is mulja. 
Mauthner Ödönt az o r o s z  c z á r kitüntette a 
Szent Anna-rend III. oszt. rendjével, ama érde
meinek megjutalmazásául, a melyeket Mauthner a 
pétervári kertészeti kiállításon szerzett. A péter- 
vári kertészeti egyletben, mely az orosz előkelő 
társaság legkiválóbb alakjait és gazdúszati kitűnő
ségeit sorozza tagjai közé, Mauthnernek személye
set) is nagy a népszerűsége, annyival inkább be
cses tehát a kitüntetés, melyben az érdemes ke
reskedő most részesült.

Felelős szerkesztő. Segéd-szerkesztő:

MARGITAI  JÓZSEF ZRÍNYI  KAROLY.
Kiadó és laptulajdoima:

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR).



XV. tečaj. Vu Čakovcu. I8í*s. l-ga inajuáa Broj 18.

Sve pošiljke se tičuč zadržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 
ime Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:
K. nji žara F ise h e l Filipova 
kam se predplate i obzn.me 

pošiljaju.

M E D IIM U R IE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazdeči družtveni znanstveni i povučljivi list za puk 

Izlazi svaki tijeden jedenkrat ito: vu svako nedelju.

Predplatna cena je:
Na celo leto . . . .  4 f,.| 
Na pol lela . . . .  2 frt 
Na četveri leta . . . | f,.|

Pojedini broji koštajč Ih kr

(»»znane se poleg pogodil 
i fal računajú.

Službeni glasnik: »Čakovečke Šparkasse«, »Medjimurske Šparkasse«. »Šparkasse Okolice Čakovca«. i. 1. d.

Ljubav roditeljev.
Ljubav prama roditeljem i pri onih 

ljudih najdemo, koji samo svoju človččjii 
narav verujeju i lak rek uč prež svoji zna
nosti se prebližavaju k onim. kojim živlenje 
moreju zahvaliti.

Í mi poslušamu našu narav, kada za 
vsem srdcem ljubimo svoje roditelji*, samo 
da je naša ljubav koja nam srdee spuni, 
puno vekša.

Ljubiti roditelje zakon zapove, vera 
posveti, Bog blagoslovi. »Poštuj otca i ma
ter!« —  čuje se svemogučnoga Otca rčč. 
Bog blagoslavlja one. koji pošt 11 ju roditelje, 
ali i strahovitno kaštiga one. koji se iz ove 
ljubav spozabiju.

Dobro znate, kakvo veselje je to, kada 
roditelji s radostjom ogrinjajo decu. kada 
zahvalno déle sradostjom poštuje one, koji 
poleg božje i človččje zapovedi najbliže sto
ji ju k njemu.

Dobro déte v molitvu prime roditelje. 
- moli. da s kitn duže bi jim ostavil živ- 

lenje Bog: pomaže jim vu svaki ležkoči. i 
svaku priliku prime, da jim veselje napravi.

Kak vkanjuvle sam sebe. kakvoga gréha 
déla on. koj samo odzvuna kaže, da pozna 
si roditelje —  a nikakvu radost prama jim 
vu srdcu néma.

Taj gréhje med velikimi gréhi nejvekši. 
Prokleta ti je hrana — veli sveti Agošton 
—  koja te hrani, prokleta ti je voda. koja

ti žedju vgasi, prokletotije delo, koje delaš 
ako nepoštuješ roditelje.

Nemore to biti. da déle nebi čutilo bol 
vu srdcu. ako je roditelje zbantuvalo. To je 
takva bol, koju nigdar né moči zvračiti 
Cul sem i čital sem. da se več vnogoput 
pripetilo, da takov človek, koj je roditelje 
zbanluval. nepoznanu bol je dobil vu srdcu. 
koju nigdo i nikakov doktor z vračili ne mo
gel — samo smrt.

Ljubite roditelje, molite za nje. posluh- 
nite je. pomagajte njim. či vam je vlebkoči 
oteč zadnjoga krajca ra mu morale dali. onda 
hudete imeli Božji blagoslov. Najte pozabiti, 
da nigdar i nigdar ne moči sve ono nap- 
latili roditeljom, kaj su oni s decom trpeli. 
Barem pomalem, pomalem njim probajmo 
njibovu muku zahvaliti.

Dobro déle je dober sóidat, dober brat. 
dober muž i dober pajdaš. Zločesto déle je 
—  samo zločesto déle.

Ako vam je Bog k sebi pozval rodi
telje, nesmete je  niti onda pozabiti : molile 
za nje, da njim lehkeši hude pokoj, zaprite 
si je gliboku vu srdce, da zvami bu dej u na- 
vek. Jeden herceg, kada mu je mati vumi la. 
néju je mogel pozabiti. Kam je išel. svigdi 
je pred njim bila. Jedenput ide vu šumu i 
vu drévo zrčže ime svoje matere. Za pal
iét opel se vu ovu islu šumu povrnul. ide 
k oni drévi, kam je ime zrezal. Vidi. da su 
se slove zarasle i tak veli vu sebi : Jašem

ovi drevi snožom ranu napravil, pak se rana 
zarasla moja rana vu srdcu nebude se 
nigdar zarasla.

Jedna pueka ide na grobje i gliboko 
porine rukice vu materin grob, da još je
denput kušne onu ruku, koju na ovim svélu 
videti več nemre nigdar.

Kuliko i kuliko bi radi vidli jos če 
jedenput onoga obraza, koj je žjimi tuliko 
dobra napravil.

Grob. koj mrtvo télo pokrije, stčna je 
med nami ali duše se nam višeput zideju: 
kada molimo za pokojne 1 kada se pokojni 
za nas moliju pri Bogu.

Najte se spozabiti nigdar roditeljov !
Lili.

I> o  n i.
(Konec. 1

Oteč. Ja li se ničemu dobromu nenad- 
jam. harem kak vidim, doživeti ga nečem. 
Onak, kak je za moje v réme bilo. nebude 
več. A Iko bi svét opet onak skup spravil, 
kak je negda bil V Vsaki si rajši hoče sam 
sebi kukali i peči i sam jesti, nego vu družbi 
s bratom, stricem, otcem i domari. Koliko 
komorah toliko gazdaric. koliko mužkili 
oženjenih, toliko gospodarov. biža lije  pusta, 
za nju nilko neinari: ah to je ono sveto 
mesto, gde smo se shajali sposla i dela k 
obedu i večeri, vu n joj smo se od poči uka

Z A B A V A

Posliednje dielo ljubavi.
Gapella, jedan španjolski svečenik, bil 

je prije nego svečenikom postal, soldat, i to 
ofTicir kod kavalerije (konjanik) pak je i 
kakti takov hrabro stal te se boril u ralu 
proti neprijateljem domovine. Kakti svečenik, 
vršil je svoju službu revno u Parizu u cirkvi 
svetoga Pavla i Ljudevita, okolo godi ne 
1^70-e. Kasnije je postal plebanušem na 
niekoj maloj fari nedaleko od Pariza. Ovde 
je on saviestno svoju dužnost vršil i puno 
dobra činil —  dapače i onda još, kad je 
umiral.

Bilo je jedan dan prije njegove smrti, 
na večer. Abbé Gapella se je baš izpoviedal 
i pričestil te je mirno čekal svoju zadnju 
vuru. U tom hipu stupi nelko do njegove 
postelje i veli : »Gospodin plebanuš, penzio- 
nirani kapitan Welly, kojega vi gospodin 
plebanuš dobro poznate i kojim sle još od 
mladosti prijatelj, je težko bolestan i po svoj 
prilici če morati umrieti; mi smo za njega 
vrlo zabrinuti, jer niti se hoče izpovjediti 
niti pričestiti. niti u obče nedopušča. da mu 
k-poslelji svečenik dojde. Da nas j<* došel 
knjemu gospodin plebanuš iz St. George,

pak čim je slu pil u sobu. se je kapitan u 
postelji k-stieni okrenul te n i j e nikaj za njega 
bolel znali.«

»Oh lo je velika nesreča !« Ovakov 
inače vriedni čoviek !« —  veli Gapella raz- 
žaloščen -  »Ab da nišam bar ja težko 
bolestan . . . .  mozbit mene nebi tak zlo 
prijel, več radi loga. jer smo si još od onda 
prijatelji, kad smo zajedno pri isloj esead- 
roni kakti olliciri služili !«

»Ab dragi gospodin plebanuš, 011 vas 
ljubi i štuje radi toga dvostruko. te bi vas 
sigurno slušal, kak si samo sin otca slušati 
može. Ali pod ovimi prilikami, kak vidim, 
ni.je moguče, da se do njega potrudite, pošlo 
ste vrlo slabi.«

Jedno vrieme je bilo sve liho. Na je
dan krat padne plebanušu nekaj na pamet, 
vrhu česa su so isii angeli u nebu razve
seliti morali. Na pol mrtvi plebanuš se u 
postelji jedno malo osovi, sklopi ruke na 
molitvu i tihim glasom zamoli : »O Bože 
moj. podieli mi sad jakost !«

Zadubljen kratko vrieme u molitvi, 
prene se najedati krat kakti iz sna i okolo 
stoječim veli : »Oblecite me !«

Nilko se negane; svi su bili na te rieči 
osupnjeni, svi su začudjeni slušali lihi, umi-

rajuči glas svečenika, kojim je nekaj nemo- 
gučega odredjuval

»Oblecite m e! ponovi on, ali sad 
lakovim glasom, da mu se želji nijt bilo 
moči opirali, jer laj glas, kojim je po drugi 
krat svoju želju izrezil. bil je strog, bil je 
zapoviedejuči.

I opel se svi začude. Ali Gapella. ko- 
jemu je život samo još na nekoliku urah 
bil opredieljen. hotel je na svakim način u 
lom kralkom vriemenu svojom voljom prod- 
rieti. Druži a uda svoje obnemogle i drhta- 
juče ruke i noge okolo stoječim te se pusli 
obleči.

»Sada me nosile k-bolestniku !« 
zapove prevriedni svečenik drhčučim glasom.

(Mi Bože, uz pni. dok ga budemo 
tamo nosili, če nam umrieti !« —  prišepluju 
si jedan drugomu.

Ali 011. niti se brineči, kaj okolo njega 
biva, niti slušajuči, kaj se govori i šepče, 
naloži svoinu kapelami, da triu iz cirkve 
sv<* dotiese, kaj je za podielivanje svelih 
sakratnentali umirajučim potrebno. Kada je 
sve bilo učinjeno i gotovo, zapove : »Sada 
napred, ali čim najhitrije !«

f  Jelini pulem se niti jedan krat uije 
pulužil na kakovu bol. Glavom spuštenom



stajali, nju smo k svetkom kinčili i čistili, 
njezin stol i klupe su navčk bčle bile,1 
vsaku subotu oprane, na njoj nije falel öb
lök, niti se je koja greda došla, njezina peč 
ulje nigdar bila prež iskre ognja i suhoga 
drčva, tu se je gost i straujski poklonil, tu 
su se djevojke prosile i vodile, dečki ženili, 
starci pokapali, tu su se svati veselili i 
svetci svetkuvali, tu je svaki slobodno go
voril, gospodar odredjuval, gazdarica priza- 
vala. iz nje se je išlo na delo i vu eirkvu, 
vu nju se blagoslov nosil iz cirkve: putnik 
i bogec se je vu nju navrnul, sirote prež 
otca i majke su se tu odhranile i podigle, 
to je najstreši dom i prag, gde smo svetlo 
božje zgledali i gde si vsaki želi vumreti. 
taj prag žena za svoje zove, vu taj dom se 
k svojim vsaki rad povrača vu njem ti 
je sinko bilo, srce i oko navek čisto našim 
starcem, ti i v nogo toga gube ljudi žnjim 
—  nu mene jošče deca odnesite iz njege i 
podvorite moje ljudi vu njem, iz njega su 
starci odnešeni vsi, vsim je svečica dogorela 
pod tramom ujegovim, i meni naj dogori, 
pri ovom stolu izmolite još i meni zadnju 
molitvicu.

Sin. Vaša pravična suza. dragi japica, 
izmamila je i meni na moje oko, a nekaj 
mi iz nutra govori, da se bude s vami i 
ovomu domu odnesel zadnji stop, nu ja 
hudem vu nju hodočastil i pobožno dohadjal. 
da se pomolim za Vas i naše starce, tu si 
budem jošče razmišljaval od priprostih ali 
čudnih starinah naših pradedov, koje su se 
nekoje več sdošle. a nekoje pak dohadjaju. 
Tu si budem krčpil srce i duh. da je vu 
čistoči i poštenju nasljedujem.

Drugo prič uvali nemrem ; dom se bude 
zrušil za vami, starci, a one četiri stene, od 
kojili ste mi rekli, da dom drže: S lo g a , 
p o s lu š n o s t ,  č i s t o č a  i m a r l j i v o s t  — 
več su na ni kaj došle.

Nego ja znam, da je vaša vruča želja, 
da se pobrinerno za drugi; ne toliko da bi 
se plakati za stari dom, kuliko da bi si 
novi zazidali. Nečemo se seliti, kak da bi 
se nam zamčrila zemlja i mesto, koju zo- 
vemo domovina, ar su ju starci naši svo- 
jom krvjum svojim nasljednikom posvetili.

tu nam oni ležiju, tu je treba da se i mi, 
a i naši prevnuki po mučnom i gjergjernom 
harcuvanju za magjarsku čast i poštenje k 
njim ležemo Zazidali si budemo novi ma- 
gjarski dom na starom magjarskom poštenju 
i vrlin i!

Oteč. Naj vam blagoslovi gospodin Dog 
truda i nakanenje, sinko, zadovoljneši si 
budem legel, srčneši budem vusnul i za na 
včke oči sklopil vu ufanju, da se krv krvi 
izroditi neče. Ovdi na ovem anda mestu 
bude stal novi dom, srečni i zadovoljni da 
bi bili, koji budu vu ujem stanuvali !

G lini Ferenem,

KAJ JE KO V 00  A V

P ohod ve/ikof/n  župnim ,

Gospodin dr. Ja n ko vic h László grof, ve
liki župan Zalavarmegjije došel je 28-ga vu 
Čakovec, a on isti deu odvečer odpeljal se 
je vu Zrinyifalu. S njim su bili gosp. Kol- 
benschlag Béla varmegjinski veliki sudec, 
Tóth István tisztartov i Margitai Jožef ured
nik naših novin. Presvetli gospodin veliki 
župan i druga gospoda pogledali su Dravu 
pri Zrinyifalu. koja tak trga breg pri medji- 
murskim kraju, da bude cčlo selo odneslo, 
ako pomoč nedojde. Gospodin veliki župan 
je obečal, da bude pri ministeriumu v ust
meno javil veliki pogibelj sela i prosil mi
nistra za nutrešnjih i za poljodelskih poslov, 
naj još letos počne reguliranje Drave pri 
Zrinyifalu. Gospodin veliki župan se je pot- 
lam vu Dráva-Vásárhely odpeljal, gde je 
pogledal lepe občinske bike, koji su mu se 
dopali.

Xovn željozn icn .

Nova željeznica bude se zidala od Yre- 
like-Kaniže do Lendave, ako budu mogli 
tuliko penez skup spraviti občine, kud bude 
se željenica vodila. Občina Letenje je lő  
jezer forintov za ov cilj podpisala.

Svc€:nnosl.

Iz Mikšavara nam pišeju, da su lam 28-ga 
aprila Ičpu svečanost obdržali na spomenck

őO letnog jubileuma 1818. Vu jutro su sva 
farna deca škotska pod zastavom i s magjar
skom pčsmom vu eirkvu išla k sv. meši i 
k Te Deumu. Po meši su škotska deca vu 
redu, nadalje Veličastni gospon Schadel István 
plebanuš, gospon Ungar Adolf notariuš, 
školski poglavari pod zastavom i s magjar
skom pčsmom nazaj vu školu išli. Ovdi su 
gospodin plebanoš deci rcztolnačili temelj 
jubileuma. Nadalje govor je držal gospon 
Gzinzek János učitelj, a deca su pak ma- 
gjarski popčvala.

Žen it bn,

Koósz Antal bottornyszki navučitelj 
se je 20-ga a [»rila oženil vu Dekanovcu s 
gospodičnom Pallér Sabinom. kčerkom Pal
lér Antuna iz Novakovec.

/ z  P retoku,

Vu Preloku ostalo je za regrute 175 
iz dolnjeg Medjimurja. Izmed ovili 12 je iz 
Priloka. — Iz Preloka nam pišeju nadalje, 
da tam ognjogasno-družlvo hoče jednu bandu 
složiti, zbog toga bude se konferencija ob
držala.

PoboLšnnJe p lo ve .

Pod draškovečke notariušije spadajuče 
občine su tamošnjemu notariušu s 120 ftov 
poboljšali plaču.

Tabor,

Španjolska zemlja i amerikanske zje- 
dinjene države od 2l-ga aprila tabor vodiju 
jedna proti drugoj. Posvadile su se te dvč 
države zbog otoka Kuba zvane (vu Ameriki). 
Vezda su sprvince bitke na morju. Zbog 
boja je pšenica dražeša postala, ar iz Ame
rike ve nije moči nikaj pšenice dopeljati 
ar zbog tabora niti jedna ladja nije sigurna.

Vužifjnjuiu strmin,

Vu Tancz zvanoj občini (vu Aradvar- 
mogjiji) je 20-ga aprila veliki viher bil. Tuča, 
i poplava je na polju sve uništila. Stréla je 
medtemtoga vudrila vu štalu Duma Mojsza 
Medria, koju je vužgala. Stala je do kr.ija 
zgorela.

na prša, molil je podjedno cielim putem do 
postelje umirajučega.

Kad su ga u sobu umirajučega kapi
tana donesli i veliki stolec, na kojem je 
sedel k-postelji postavili, prime ga za ruku 
i ljubko mu u oči gledajoč veli: »Moj dragi 
prijatelj, mi čemo za kratko vrieme pred 
sudoni velikoga i neizmernoga Boga stati ! 
Jeli ste vi pripraven, da taj put skupa, za- 
jedno poduzmemo ? —  Ja znam. da je put 
težak i pretežak. ja znam, da je taj put 
strašan . , . . .  ali dragi moj prijatelj, ja sam 
baš zato sada sim došel, da vam pomognem, 
da budete na tom pulu lahak, došel 
sam, da vam utiehu u toj zadnjoj uri pru- 
žam te da rukom u ruku putujemo onamo, 
gde nas milostivi sudac i viečno veselje 
čeka. Jeli ste anda dragi priatelj pripraven 
sa runom se na viečni put spraviti ?«

Ovo mirno razpravljanje vekivečnog 
putovanja pred božji sud, ona misel na božji 
sud, misel na smrt, na koju bezbožni ni- 
kada nemisle, jednom riečju četvera posli- 
ednja, smrt, sud pekel, i nebeško kraljestvo 
su kapitana tak diruula, da je od straha 
zakričal. Rieč mu je zabiegla i on bez da 
more i jedne rieči progovoriti, prime pleba- 
nuševu ruku te ju mučeč prinese k-ustam 
i kušne.

»Moj dragi prijatelj« —  nastavi sveče
nik — »vrieme je odmiereno i vure izbro- 
jene . . . .  Zaufajte se u m e . . . .  meni nebu- 
dete odbili, kada želim, da se izpoviedite... 
vi me još od mladosti poznate, pak znate, 
da ono kaj govorim uviek je ozbilno i na 
svom iniestu . . . .  anda recite mi jeli hočete 
moju želju izpuniti te se izpoviediti?«

Bolestnik obladan tolikim heroismom 
svečenika, koj i sam smrtno bolestan do- 
prinaša taj aldov, da dohadja skoro umira- 
juči do njega umirajučega, za da mu dušil 
izbavi. bukne u plač. »Ah je, — odmah se 
hoču izpoviediti !« vikne med suzami.

Nicki angelski podsmieh projde čež 
ustnice svečenikove, te bi čoviek rekel, da 
prieje bliede. sad farbu dobi vaju. On da 
okolo stoječim znamenje, na šlo oni udalje, 
a nje, na to rekuč obod va umiraj uče osta ve 
same zajedno. Kratko vrieme za tim pobere 
svečenik svoje sile skupa —  mozbit za 
zadnji krat — te težkoin mukom digne 
svoju umirajuču ruku nad glavu umiraju
čega bolestnika i sad su padale rieči odre- 
šavajuče —  absolutia —  na oslobodjenu 
dušu, kak pada rosica na suliu deždja željnu 
zemlju.

Svečenik sada dozove sve u sobu te 
tihim glasom veli: »Svetu krizni u !« Kape-

I lan njegov odmah donese sva, koja su za 
podielenje toga svetoga šakramenta potrebna,

»Primi mi ruku pak mi ju vodi !« — 
veli na to svomu kapetanu, i ov mu odmah 
pričme ruku voditi po tielu umirajučega, 
kud to sakrament posliednjeg pomazanja 
zahtieva. Bolestnik je pri dodiru mrzlem 
svečenikovom rukom i mazanju svetim ul
jem. kakti elektriziran postajal te se je  činilo, 
kak da na novo oživljuje. Prije izgubljena, 
a sada natrag doblena milost božanska je 
imala taj upliv na bolestnika, da mu nije 
samo duša ozdravljala nego je i tielo po
stajale friškese, makar da mu je smrt nad 
glavom lebdila.

Kada je sveti čin bil obavljen. prigue 
se bolestni plebanuš k bolesti)iku, koj je 
mirno u postelji ležal a svoj pogled držal 
uprt u razpelo, koje je plebanuš sobom do- 
nesel i dok sveti čin obavi, polag postelje 
na ormarič metnul, le mu veli : »Zbogom 
dragi prijatel, dok se vidimo ! —  Ja idem 
naprvo, a vi nedajte dugo na sebe čekati ! 
Odnesite me sada . . . .« — pridoda okolo
stoječim, ali ovo je več tak težko Izgovoril, 
da su ga komaj razmeli.

»Sada o Gospodine pusti Ivoga slugu, 
da u miru umre« —  molil je po tiho uz- 
put, dok su ga domov nosili. Glava mu je



Izgu bljen i Ust.
Vu Čakovcu je Weisz Miksa knjigovodja 

Cakovečke sparkasse za svoj rodjak. koj je 
ravno k njemu na pohode došel, jeden re- 
komandirani lisi dobil na vulici od listo- 
noše. Gosp. Weisz je ov lisi zgubil dok je 
dimo došel. Vu listu bili diamanti vu 
vrednosti više stotin forinti. Koj bi ov list 
pri sebi imel, naj ga odnese k gosponu 
Weiszu vu šparkassu. bude tam dobru na- 
gradu dobil. Opomenemo onoga, koj je našel 
ov list, da nebude mogel diamante prodati 
bez toga, da bi ga prijeli, pokehdob su vre 
svim bližnjim i dalešnjim vurarom i drugim 
trgovcom, koji s takvimi dragulji trguju, na 
znanje dali izgubljene diamante.

Vlrillštl.
Vannegjinski virilišti, tojest oni. koji 

največ štibra plačaju vu Medjimurju, jesu 
sledeča gospoda: grof Festetics Jenő, Landan 
Horac (bebčka gospodčija), Csesznak Jožef 
(Prelog), Berg Félix plebanuš (Belicza), dr. 
Krasoveczlgnácz (Csáktornya), Peczek György 
plebanuš (Sv. Juraj), Neumann Miksa (Csák
tornya), Neumann Mór (Csáktornya), Gadó 
Mátyás plebanuš (Legrad), Ziegler Kálmán 
(Csáktornya), Szabó Imre (Pusztakovecz). 
VVollák Rezső (Csáktornya), Mataszovics Ist
ván plebanuš vu miru (Štrigova), Varga 
Janoš plebanuš (Perlak), tíanelly Sándor 
(Perlak), Molnár Elek (Csáktornya), Nussi 
Mátyás (Csáktornya). Plebanušom. fiškaliušom 
i doktorom se je štibra poljeg zakona dtip- 
lično računala.

P re m e šč e n je .
Gospona Mintschek Melchiadesa names- 

tnoga plebanuša čakovskoga i gospona Matyi 
Marka kateketu čakovske škole je V. gospo- 
din herceg-primaš i kardinal vu svoju esz- 
tergoinszku biškupiju prek vzel za kapelane. 
Zato budu ovi svečeniki i patri izmed gos
podah fratrah reda sv. Ferencza izstopili.

Po no voj n ared bi.
Sv. rimski oteč papa odredil je, da' 

gospoda patri i fratri reda sv. Eerenca budu 
morali na célom svetu svi jednaku opravu 
nositi, i to takvu, kak vezda kapucini no- 
siju. Sv. rimski oteč papa je ipak dopustil 
da oni, koji su sada vu redu sv. Ferenca,

duboko na prša visela a zatrudjele ruke 
niz tiela dole. Oči su mu bile zaprte te je 
izgledal. kak da više neživi i svaki bi ga 
več pod tim prenašanjem bil za mrtvoga 
držal, da nisu opazili kak mu se ustnice 
negda ponegda u molitvu giblu.

Poslie kratkog vriemena prispeli su mu 
do stana te su ga več posve hlad noga i 
ukočenoga metnuli na postelj. Jednu uru 
kašnje je prividno zgubil sviest te je još u 
fantaziji izustil rieči : »Recite mi prijatelju, 
da se žuri za menőm, za da duže vriemena 
ovde boraveči. nebi opet krivim putem zab- 
ludil !« —  Dok to izgovori, umre.

Dvie ure kašnje oglasi zvon u turno, 
da ga je prijatel posluhnul i za njim olišel 
u vekivečnost.

Spametna žena.
Peter Malec iz Sepetnika si hoče u 

svoju novo sazidanu kuču liepo peč kupili 
te se odputi u Kanižu, jer tam ima takove 
robe dosta na prodaj u. Hz pul se u m aloj 
Kaniži navrne k-svomu kumu Dolmanyošu 
te mu poveda po kakovem putu u Kanižu 
ide. Dolmányos mu sada dade nauk, da neka 
si kupi tako nazvanu »regulir peč«, jer da 
se tum pečjum prišpara polovica drv.

slobodno zadržiju vezdašnju opravu. Neg< 
novicijuši budu morali vre vu takvoj opravi 
hoditi i tak strogo živeli, kak kapucini, 
Noviciju i teologija budu vu Rimu se vučili.

ttezobrazn a  U sten .

Kak je lisica bezobrazna, jednu peldu 
čitamo vu jednoj lovačkoj novini. Vu Pet- 
rinilli (Moravszka) strelil je v šumi oberjager 
jednoga fazana, ali je moral po drugiput 
strelih na nju, ar se je nakiti visokoga 
drčva zadela. Komaj je fazan iz dréva doli 
opal, skoči iz grma jedna lisica, zgrabi ptiču 
i hoče s njum odbežati. Ali jagar n i j e bil 
léni, v cilj zeme lisicu, pak ju streli. Gda 
je oberjagar pogledel lisicu, onda je spazil. 
da je bila mlada. Jedna lukava stara lisica 
nebi bila tak nespametna, da bi ta išla. gde 
se strela.

Groba s i  je  skopat.

Vu Debrecinu Nagyházi Sándor zvani 
mešterski človek moral je, zbog puntanja 
ljudstva, svoje rodno mesto ostaviti. Tak si 
je ov sud na srce vzel, da si je  kupil jednu 
raku, odnesel ju je vu noči na groblje, tam 
jamu skopal i vu nju to raku del. Baš se 
je hotel vu raku leči i s revolverőm se 
strelih, kada ga je stražar groblja spazil i 
redarstvu predal. Ljudi veliju, da se mu je 
pamet zmešala.

N esreča .

Tepei Ferencz lloisar iz Marburga vud- 
ril se je s kormanom po črevi, gda se je 
po Dravi vozil na Hojsu. Nesrečnemu je 
nekaj počilo vu črevi i zbog toga vumrl. 
Vu 1).-I)ubravi su ga zakopali.

Sv nitja.

Vu Legradu se je Durnjovics János 
23-ga aprila posvadil s Bokor Stefanom, 
koga je s nožuin vu obraz i vu prša vpičil. 
Sreča, da je Bokor Štefan kravar debelega 
kapnia imal. drugač bi lehko mrtev ostal 
na mesti. Dumjovicsa su žandari vzeli vu 
svoje ruke.

T elečja  k.

Telečka torba, koju soldati vu Europi 
sobom nositi moraju. najžmehkeša je 31

Malec anda dojde u Kanižu te zatraži 
od pečara takovu regulir peč, a zajedno 
ga zapita, jeli je to istina, da se pri kurenju 
te peči prišpara polovica drv.

Pečar mu to potvrdi i Malec peč kupi, 
natovari ju na kola i doplja domov.

Kad dojde domov pripoveda odinah 
ženi. da je osobitu peč kupil pri koje ku
renju se polovica drv prišpara.

»Oh ti stari junec« — veli mu žena, 
dočim se obodvima rukama podboči »pak 
zakaj onda nisi dvie peči, kupil, bili bi 
kurenju sva drva prišparati mogli «

'klg. pri ruski soldičiji; vu Angliji i vu fran
coski zemlji 2 8 1 3, vu Ncmškom 272/s, \U 
švajcu 2 « s/ 4, v u  Taljanskom 21, prr nas
21 V. klg

I 'odeni kapnit.

Vatrogasci oprave iz asbesta. koje se 
ne vužgeju, več zaradi dragoče ne kupuju. 
Ognjogasci vu Berlinu vu frišku vodu op
ravljeni gasiju ognja. Oprave su duplične ; 
med dvemi štoli je mesto za vodu. Šlof 
toplimi ne daje prek, voda se ne stopi jako, 
a ognjogasci moreju vodu iz oprave van 
vlejati.

Svinja pa j e  p ojeta .

Vu Ledince zvanoj občini se je stra
hovih dogodjaj pripetil. Igro Štefan zvani 
stari bogec, kajti nije imel ureden kvartelj. 
se je vu občinski hiži vu šlali znal poteg- 
nuti na noč. Vu noči došel je nekak vu 
štalu veliki, občinski kanžor, pak je toga 
bogca zaklal i počel ga jesti. Droba i črevo 
mu je vre pojel, kada je vu štali privezani 
občinski bik. koj je krv počutil, počel ne
miren postati i hitati se. Na to su nočni stra
ža ri vu štalu pogledali i strahoviti dogodjaj 
spazili. Kanžor je i onda jel staroga bogca.

P la čen  ta ne.

Vu Klondvki. gde je još malo ženah, 
vu više krčmih se naj dej u iz ženskoga spola, 
koje si peneze s táncom pribaviju. Za jeden 
tanc se 20 Irt plača. Dawson City najgla- 
soviteša h‘post na (jeden okolo 2000 trt. si 
je priskrbela s tancanjem, koja svola vu 
Klondyki. gde je sve drago, je niti ne tak 
v nogo. kak pri vas.

E te ta nit vu taboru .

Vu Indiji elefante. koje vu taboru has- 
nuju, na den dvaput hraniju. Vu red mo
raju stali, po falatim dobiju vu zeleni list 
pri pra v I jen u rižkašu tak. da si lampu na 
kommandu odpreju i soldati jeden-jeden 
falat nuterhiliju. lakov jeden falat ima 2 
funte; na zajlrek pet pet falaté do
biju. Ovdi napomenetno, da elefánt tak dob- 
roga nosa ima. da čovečju duhu več skoro 
na jeden kilometer počuti.

Gda ca r  p a t uje.

Gda car hoče putuvati, sve one že- 
Ijezne pule. gde putuje, soldati stražiju. Na 
željeznici na 200 metrov jeden solda! sloji, 
šest vur predi, kak cug dolazi. druga sol- 
dačija dojde, koja > panganetami pohodi 
cčloga željeznoga puta. Jednu vuru predi, kak 
čarov cug dolazi, t rej tj a soldačija dojde i 
pazi. da od 100 metrov bliže nilko nemore 
k željeznici dojti. Tak je samo moguče. da 
velki car putuvati more.

Odgovorni urednik 
MA R G I T A 1 J Ó Z S E F .

Nyilttér*)
Putnik u Amerika.

A. »Cuju, čuju. jeli su oni več bili 
kada u Ameriki?«

B. »Na putu onamo sam več bil. ali 
sam samo od svoga slana do Pečornika 
došel. Otto je baš friškoga lagviča na pipu 
rnetnul i kad sem videl kak sc piva liepo 
pieni, ostal sem onde, a poslie sam si pre
mi: lil. pak sam se natrag domov povrnul«.

Em . h o l /a y .

K rovat alatt közlőitekért som alaki, sem tartalmi 
tekintetben nem vállal felelősséget a S zerk.

Foulard-selyem es m
'1 frt Hó krig méterenként jap&ni, chinai stl>. legújabb 
mintázatok és színekben, valamint fekete, fehér és színes 
H e n n e b e rg  s e ly e m  4Í> krté»l 14 fit (».') kiig méterenként 
a legdivatosabb szövés, szili és mintázatban. P riv á t  fo g ya**' 
to k n a k  póstabér és vámmentesen valamint házhoz szállítva 

M in t á k a t  p e d ig  p o s t a f o r d u lt á v a l  küldenek.

Henneberg G. selyemgyárai a ur. mmi hmn)
Zürichben.

Magyar levelezés. Svájczba kétszeres levélbélyeg ragasztandó.



jy :  S ö m ö r-b e te g s é g e t: ^
száraz, vizenyős, pikkelyes sömört (Flechten) s az e 
bajjal együtt járó, csaknem kiállhatatlan ..borvisz- 
keteget" jótállás mellett, még a legsúlyosabb esetek
ben is, alaposan gyógvit a .,Dr. Hebra sömörirtó*- 
ja. Külső használatra való, nem ártalmas. Ára hat 
forint o. é. előre beküldéssel (lehet levélbélyegekben 
is) vagy utánvéttel mire a szállítást vám- és bérmen
tesen teljesítjük. Czim: St. Marien-Droguerie, Danzíg.

(Deutchland.)

A K ra u sz B e rta la n -fé le
s z a b a d a lm a z o t t  já r g á n y o n  

t i s z t í tó  c s é p l ő g é p
a legjobb, mely két lóval könnyen hajt
ható és az egyedüli, melynek kitünően 

működő szemkivetője van.
Ú g y s z in té n  m in d en  

m á s fé le  m e z ő g a z d a s á g i  g é p e k  
k a p h a tó k

B u b n a i gépgyár
Krausz Bertalan, Becs

III. Löwengasse 3.
Ügyes, szolid ügynökök kerestetnek Meg

keresésekre minden nyelven válaszoltatik.

Sí

Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve,

Legnagyobb n y e re m é n y
Legszerencsésebb esetben

1 . 0 0 0 , 0 0 0  korona.
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Árverési hirdetmény.
Alulirt kir. bir. végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. $-u értelmében ezennel köz- 
hirré leszi. hogy a perlaki kir. járásbíró
ság 1200.;p. 08. számú végzése által az Alsó- 
Muraközi takarékpénztár részvénytársaság 
végrehajtó javára llubus Bálint m.-királyi 
lakos ellen 100 Irt loke s ennek járulékai 
(‘fejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkal
mával biróilag lefoglalt és (>10 írtra becsült 
lovak és szarvasmarhákból álló ingóságnak 
nyilvános árverésen leendő eladása elrendel
tetvén, ennek a helyszínén, vagyis M.-Kitályon 
Babus Bálint lakásán leendő eszközlésére

1 HÚS. é v i  tn n ju s h ó  1 4 .  n a p já n a k  
d é le lő t t i  O ó r á ja

határidőül kitüzelik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg. hogy az érinteti ingóságok ezen ár
verésen az 1881. évi LX. t.-cz. 107. $-a ér
telmében a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul 
is készpénz fizetés mellett eladatni fognak.

Mindezek, kik elsőbbségi jogokat vélnek 
érvényesíthetni, kereseteiket vagy szóbeli je
lentéseiket az árverés megkezdéséig alulír! 
bir. végrehajtókhoz adják be. 540

Az elárverezendő ingóságok vételára az 
1881. évi LX. t.-cz. 109. $-ában megállapí
tott feltételek szerint lesz kifizetendő.

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.
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