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Л Csáktornyán megjelenő »Muraköz* 1 
helyi lap f. é. ápril 12-iki számában '•Но- 
nestas» czilii alatt tisztelt czikkiró a komoly 
párbajról elmélkedvén, a bárbaji mint a 
megsérteti becsület helyreállításának esz 
közéi elítéli: fejtegeti annak büntetőjogi 
következményeit; fejtegetéseiben felemlíti, 
liogv a büntető kódexnek a párbajra vonat
kozó szakaszai elvesztik elrelteníési erejü
ket. sßt a büntetésnek a honesta-, jellegeivel 
vallj felruházása csak ingerli a társadalom 
alanyait a párbajra: — lévén ez lépcső a 
közbeesőié* lajtorjáján. Következtetéseiben 
vegre oda jut, hogy » k e r e s s e  m i n 
d e n k i  a s é r t é s t  a ( ö r v é n y e s  é s  
h u in a n и s m ó d о n m e g t o r o l n i ,  
és v о и j u к i n k á b b  v i s s z #  k u 
ni о l у л n az о I у a li s é r t é s i ,  in e-
I у e t и e in k o m o l y u l  k ö v e t 
t ü n k  el: s e m h o g y  a j á l  s z á s r a  
k é s z ü l t  f e g y v e r t  mint e g v p o r 
z ó v a l  t ö l t s ü k  meg és mégis e l t a 
l á l j u k  — magunkat. Kérdem a íisztelt 
közvéleményt, hol van itten meg a gondol
kozás!’ törvény helyessége? midőn tisztelt 
cikkíró a párbajnak mint a megsértett be
csület helyreállításának eszközét, a büntelő- 
törvénykönyvből folyó jogosultságát önmaga 
is elismeri és mégis ajánlja a becsületsértés
nek törvényes módon való megtorlását. Vagy 
azt hiszi t. czikkirő, ha a sértő arczul üti, 
megsértett becsületét helyreállítva gondolja, 
törvényes utón keresve orvoslást. — ha a 
aértő 20— 30 írtig terjedő pénzbírságra el- 
ítéletik? Bizonya közvélemény rá fogja sütni 
bélyegét.

A lovagias és önérzetes egyének ezzel 
ném elégesznek meg. mert a közvélemény 
még a sajtónál is nagyobb ur hisz ripm 
egyszer kisérlé meg a sajtó a párbaj hely
telenségét közvéleményre emelni, de hulláma
a.közvélemény szirtjein megtörött. Hisz hz 
államhatalom sem mer sokszor az erős köz
véleménynyel szembe szállni, mit kitűnő 
büntető codexünknek a párbajra vonatkozó 
szakaszai jelenleg is bizonyítanak: a bünte
tést erkölcstelenitő hatással nem ruház
ván feL

Meggyőződésem szerint nincs helyre
állítva a megsértett becsület törvényes esz
közökkel. mert a közvélemény megköveteli, 
hogy a megsértett habár vére árán is — 
védelmezze meg hecsülelél: mert a becsü
let a másoknak lelkiismeretűnket megnyug
tató elfogulatlan és öntudatos elismerése 
egyéni tulajdonságunk iránt; ezen tulajdon
ságunkat pedig úgy kell védelmezni, a ho
gyan a közvélemény helyesnek tartja. Kü- 
lömben t. czikkiró ringassa magát azon kel
lemes Ulósióbap, hogy a napokban lefolyt 
eseményre vonatkozó elmélkedésével a köz
véleménynek adott kifejezést. Ennyit elmél
kedésének általános részére.

A mi pedig elmélkedésének különös ré
szét illeti feleletünk a z : hogy ki milyen, 
úgy vélekedik másróL A tiszt, czikkiró so
raiból egyátalán az tűnik ki. hogy a sér 
tett becsületért való lovagias küzdelem nincs 
ínyére, s talán ebből következtetve, nem is 
ismeri, hogy mi az a  lovagias elégtétel, mi 
nélfogva feltehető réla. miszerint ha oly 
kényszer helyzetbe találna jutni (mert van

ily helyzet) hogy párbajhoz kell folyamod
nia, társadalmi állását talán meg sem tudná 
védeni; no ilv felfogás és nézetben lenni,* 
mégis arról beszélni, hogy milyen bátorság 
kell a közvéleménynyel szemben és milyen 
az üres puska cső elében, arm enged kö
vetkeztetni, hogy azon nézete, mely szerint 
a párba |t minden körülmények közt elitéli, 
egyedül nem bátorságában gyökeredzik

£ S A R N £  К
/ ö l d  к ő.

Zivatarok rúgtak a hon egen. A nemzet 
pfrrtoskodá>ok által folton gyengült, s közelgett 
az óra, melyben ádáz ellen a büszke magyart, 
ki Árpád »/erezte föld jen ny<*lcz század óta lo
bogtató a szabadság zászlóját, hosszantartó rab
ságba görnyeszti.

A 16. század borús napjai végre telrirra- 
dának.

Hoilótélhök csattogtatták szárnyaikat a bérei
v.irak felett. A »zent kötelmüket teljesítő honfiak 
íánczrn verve pen eszes börtönökben siratták a 
ha/a eiternelesenék „(Jirciuitdederum*-át.

Zsarnok ha tat шаек dolt a/, egész országban. 
Ver< őr vény izéket aiiita fel, mely a nemzet jeleseit 
lenriészároitatá Titkos kémek Altai Fúrkésztettek 
ki a menekvök, s a kézrekeritetteknek csak az 
Isten irgalmazott

Zöldkő várának vitéz ura. Levente is a bi
torlók hurkára került.

Kiszakították a csendes otthonából, hol an
gyali nejevei, a szép Gyöngyikével édes boldog
ságában folytak az üdv perczei

Minden lázitóm — meri ennek cziinere alatt 
fngdosták a haza hi veil, — már előre ki volt 
mondva n végítélet : a halai! — » Leventét is 
mint ilyent hurcoiák szíjra fűzve a kegyetlenek 
a törvényszék elé; de tőle a többi lazitókat is 
kihtdandő bár haialát kihireszteiék, ót csak egy 
fellegvár >etét pioczejéhe vetették, hói vizen és 
kenyéren már evek óta hervada, mivelhogy baj- 
tarsait elárulni nein akará.

Mint méhraj zsongott a nép, s nyílt szavak 
kai követeié az elfogoMak. s ártatlanul a börtön
ben sinvlödők szabadon bocsájtatását.

A zsarnok szív* megdöbbent. A lekoncoltak 
kebléből a zöld fűre cseppent vér virágozni kezde: 
a mezőkön rózs&himbok virulának, mindmegannyi 
vérvirágok.

A rab hősökre kiderült a szabadság napja : 
* ez élő csontvázak lerázták magukról a rozsdás 
bilincseket.

Levente is megszabadult iu évi kínos rab
ságából. Hajszálai hófehéren csillogók ; egykori 
deli termete elsorvadt; a harminc// eves férfiú: 
aggastyán.

Tön kebellel indul régi otthona, Zöldkő vára 
felé, hogy bus szemeit 'innak fehér tornyára vesse, 
gyászoló hű nejét aszott kai jaival átölelje * édes 
csókjaival felvjdámitsa*

Lejárt a gyászév, a Zöldkő özvegye a szép 
Györgyike szeretett férjének már ceak emlékét 
Őrzé szivében.

Kezei közt volt a vértörvényszék ítélete, ... 
férjének feje vétetett. A hamis hírnek hivő asz 
szony egy érte epekedő lovagnak, Lászlónak nyujtá 
özvegyi jobbját. A menyegző megtartatott. Öröm
től zendüliek Zöldkő komor falai. A vártorony 
rézcsatornáján szerelmes gerliczepár tnrbékolt, 
de rájuk csapott egy vércse, s azok megriadva 
szétrepülének.

Múltak az évek, я a boldog nő uj férje rin
gató ölében csak ólykor olykor gondolt vissza a 
hóhérok által kebléről leszakasztott férjére

Eme boldog házasságának fája két gyö

nyörű gyümölcsöt termett: egv szép kis fiat és 
leányt. .

A csalad edes nyugalomban élte le atua 
éveket, melyekben a fogságba vetettek szomorú 
óhajokkal imáztak megváltásuKért a mermybeh 
atyához ...

Mikent is gondolta Györgyike a most 
László neje, s kél kedves gyermek anyja, hogy 
döbbeni férje meg él, s most fiz évmulva út néki 
“zabad9ág óráia ?

Vájjon mint dúlja fel hazaérteztekor a meg
siratott féri mostani paradicsomát ? Mint taszítja 
őt és csemetéit a kárhozat örvényét* ? Mint szúrja 
le kardiával az elámított lovagot ?

A nap aranyos aroz ival elfordult a világtői 
Beesteledeft.

Zőlkö felett terhes felhők tornyosulának ; a 
völgyi csermely haragosan mormogott , villámok 
czikáztak. s a dörgések oly rernségesen hangozá- 
nak, mintha csak maga a menyország ordítozott 
volna. ...

Örült dühöngése reggelig eb 

a kis érc ha rang

Az éji vihar 
csendesedett

Zöldkő várának tornyában 
andalítóan csengi a hajnali imát.

A vár kapuján egv fáradt vándor kopog. 
Testet durva daróc födi, melyről nagy cseppek- 
ben csurog alá a viz, mintha a vándor bus szive 
folyton zokogna

Messze utr )\ jön.
A kapus megkönyörui rajta s beereszti. Be

vezeti saját szobácskájába, s ott kis melegítő ital
lal megkínálja. Kérelmére elbeszéli neki a vár 
történetét, mint hurcoiák jó urát a halálra, mint 
gyászolt az özvegy, s mostani férjével s gyerme
keivel milv boldog.

A vándor elsápad, majd örömkönvekbe bo
rulnak szemei. Egy gyűrűt von le ujjáról, s át
adja a kapusnak, hogy az úrnőjének kézbesítse. 
Ezzel eltávozik.

A kapus fölviszi a gyűrűt, s a boldog nő 
édes meglepetve ismeri tel abban első férjének 
i egy gyűrűjét.

Csatlósait küldi a titkos v. ndor fölkeresé- 
sére, я ezek nagy . ftrtatva eg\ tetemet tesznek 
Györgyike elé, ki e felsikoltássál . „Leventém !44 
я hullára Hői, s csókjaival üdvözíti a leghívebb 
halott jégajkait.

A völgyben egy hársfa alatt találták meg.
Szerelmében a szive meghasadt...

B Á L IN T F F Y  B Á L IN T .

-  Köszönet n y ilv á n ítá s . A csáktor-
11}ai jótékony noegylet kedves kötelességének 
kiván eleget tenni, midőn a f. évi feb. hó
14-én az egylet javára t&nczkoszorucskát 
rendezett fiatalságnak, mely szives volt a be
jött jövedelemből, az egylet alaptőkéjének 
gyarapításához 30 írttal járu ln i; továbbá 
Bozzay Pálné urhftlgynek, ki szegények ré
szére 2 frtot adományozott; nem különben a 
Csáktornyái részvény társulat t igazgatóságá
nak, mely 80 frtot ajándékozott, és végre a 
niuiaközi takarékpénztár t. igazgatóságának 
mely szintén ezen emberbaráti intézmény tá
mogatására 12 frtot kegyes volt adni, leg- 
hálásb köszönetét nyilvánítja. Az egylet ne
vében : Jeney Gusztáv, egyl. titkár.

—  A  za la  egerszegi polgári iskola mellé 
felállított asztalos tanműhely növendékei ezen 
intézetnek alig két éves fennállása alán igen 
díszes bútordarabokat készítettek az országos 
kiállításra. A bútorok vadgalambszínű bevo 
natát Miliályovice Károly törvényszéki b*ró 
nejének, Mendly Károly művezető rajzai után



ké z ii t selyem hímzése ékesíti, melynek e té
ren szokatlan motívumai, a legapróbb részle
tekig terjedő gondos kidolgozása, elragadó 
szmpompája, hangulatának közvetlensége s 
alakjainak jellemző hűsége bizonynyal széles 
körben fog méltó föltücéat kelteni. Különö
sen egy tropikus tájkép áttetsző háttere; egy 
tavaszi tájképnek egy nádas alján tünedező 
gólyája; egv .'pró fiait őrző madárnak aggo
dalmat csapkodása a fészekbe markoló kis 
csavargó felé: egy egy sikerült festmény köl
tői csalódásával illetik szivünket. Mielőtt a 
a bútorok rendeltetési helyükre szállíttattak, 
néhány napig Zalaegerszegen, az ipartanműhely 
helyiségében tétettek közszemlére. A kiállí
tást dr. Ruzsicska Kálmán tanfelügyelő igen 
díszes közönség jelenlétében, s a növendékek 
szép előmenetelét méltató beszéddel nyitotta 
meg. A közönség által fizetett bemeneti dijjak- 
ból s a zalamegyei nemesi alap szives adó 
mányából, oly jelentékeny összeg folyt be, 
hogy a kiállítandó bátorok elkészítésében 
résztvevő összes polgári iskolai növendékek a 
kiállítás tanulmányozási czéljából Budapestre 
ráudulhatuak. A bútorok elcsomagolásuk előtt 
lefényképeztettek.

—  B e lezu h an t a  D rá vá b a  szekerestül, 
lovastul az ottoki (perlaki) réváijárónál Szol- 
tics Antal f. pusztákov^czi fuvaros, aki Hirsch
mann Sándor Csáktornyái czég megbízásából 
Ludb egbe kukoriczát s á l  tort Üg.tgy* 1-baj- 
jal ki lehetett menteni a vbbecscttet lovaival 
8 szekerével s átázott kukoi icziíj • val eujütt 
A szerencsétlenség oka az v« t, kom u kompra 
vezető, gyenge állapotban levő hid, a ktbori- 
ozával megtel beit szekér súlya alatt leszakadt. 
Ez eset feljelentetett. Л közönség elvárja a 
porlaki járás köztiszteletben álló szolgabirá- 
játnl, hogy Poriak várn át (mely a rév hasz
nát élvezi\ felelősségre vonja és a révátjárót 
hiiezná b tó illetőleg az átjáró közönségre nézve 
biztos állapotba helyezteti. Ezt Perlak városa 
magától is megtehette volna, mert a költsé
gek bőven kikerülnek a 3000 írt évi bérből. —у .

—  T a n ító i á llo m á sra  hirdet pályázatot 
a kottorii iskolaszék. A tanítói állomás (nem 
kántori) f. é. június 8 án töltetik be. Évi 
fizetése : 336 fit. 40 fit lakbér és 2 bolds 
t00| I öl föld haszonélvezete. Megkiváutatik, 
hogy a pályázó a szükséges okmányokon kí
vül, jól bírja a magyar és honát nyelvet.

I —  P e rla k  k o n tra  C s á k to rn y a . Vasár
nap f. hó 26-án a délutáni vonattal utazik 
megyénk alispánja Perlakra, hogy ott a vá
ros elöljáróságával a Csáktornyáról áthelye
zendő áll. tanitóképezde ügyében '  értekezzék 
és megállapodásra jusson. Alispán urat a Mi
nisterium küldötte ki, s mint ilyen a közok
tatási Ministerium nevében értekezik a város 
elöljáróságával. Hogy Csáktornya város eddigi 
magatartása miatt a Ministerium a képezde 
áthelyezése ügyében egy szomszéd megyével 
komoly tárgyalásokba bocsátkozott, az már 
hetek óta tudva vau és méltán aggodalomra 
adott okot minden hazafias maraközi előtt, de 
a Perlakkal való alkudozás komoly aggodal
makat szülhet miuden gondolkodó és számító 

' Csáktornyái polgárnál A Csáktornyái képezde 
tehát megy, vagy Vasmegyébe, vagy pedig 
Perlakra. Csáktornyától és Perlaktól függ, 
hogy Muraközben maradjon. Csáktornyái és 
perlaki polgárok ( Itt az alkalom, ragadjátok 
meg! Mindezekről bővebben a jövő számban.

—  F e lü lfize tte k  a Csáktornyái kisded
óvó intézet javára rendezett műkedvelői elő
adás alkalmával; Bozzay Pálné 5 frt., Fehér 
József 80 k r , Fiuk N, 40 kr., Granitz Jó 
zsef 80 kr., Ktasovecz Lina 40 kr., Király 
Lajos 40 kr.. Nuzsy Mátyás 40 kr., Pethő 
Jenő 40 kr., Sztrahia Károly 40 kr., Szieber 
N. 40 kr Z egler Kálmán 2 frt. Önze-en 
11 fi t Fogadjak a szívre felü fizetők a kisdedek
nek tiszta szívből e>edő köszönetnyilvánítását I

— M eghívó A Csáktornyán székelő Mu 
raközi önsegélyző-egylet szövetkezett, c. tag
jai f. évi április hó 26 án d. u. 4 órakor 
Csáktornyán a városi elemi iskola termében 
tartaudó „Felszámoló Közgyűlése“ tisztelet
tel meghivatnak. Napi reud: A) Az igazgató
ság jelentése. B) A felügyelő-bizottság jelen
tése, és a mérleg jóváhagyása. C) A szövet
kezet feloszlása. D) Határozat, a beszedett 
többletek elosztása felett. E) Jótékonyczélokra 
adandó összeg meghatározása F) A közgyű
lési jegyzőkönyvet hitelesítő két tagnak meg
választása. G) Esetleges indítványok megtétele. 
Csáktornyán, 1885. márc. 25. Az igazgatóság.

—  G azdag Im re  b iz to s ítá s a  Szolnokról 
ápril 13-ról Írják a „Pesti Napló“ -uak: „T a
lán nem lesz érdektelen annak megemlítése, 
bogy a meggyilkolt Gazdag Imre a trieszti 
általános biztosító-társaság (Assicurazioni Ge

nerali) szolnoki főügynökaégénél múlt év j c 
nius havában baleset ellen 15,000 trt erejéig 
biztosította magát. Miutáu meggyilkoltatott: 
a baleset-biztosítási feltételek értelmében á 
kötvény birtokosának e társulat 15,000 frt 
biztosított összeget, melyért évenkint csak 
17 frt 70 kr. díj volt fizetve, kifizeni. Gaz-

; dag Imre megyénkben ismert egyéniség volt. 
A provizórium alatt mint szolgabiró volt Szol
nokon alkalmazva.“ A „Pesti Napló“ közle
ménye valóságon alapszik. Gazdag Imre mint 
illetékes helyről értesülünk a Generali által 
életbe léptetett, első oszt. ált. balesetek el
leni társulat ügynökségénél Szolnokon egy
15,000 frtos kötvényt halálesetre és egy 15,000 
frtos kötvényt rokkanttá vállás esetére váltott 
és két éven át évenkint 18 frtot be is fize
tett. Egy ily csekély áldozat mellett saját 
magát vagy legalább a családot lehet balese
tek által előidézhető anyagi következmények 
ellen biztosítani, melyeknek a legóvatosabb 
is ki van téve.

—  Ceász. k ir  szab . P H Ö N IX  b izto s ító
tá rs a s á g  É r t e s ü lé s ü n k  sz e rin t a  P h ö n ix  b iz to s ítóI tá r s a s á g  ig a z g a tó s á g a  a z  e h ó  2 8 -á r a  e g y b e h ív o tt  X X V .  r e n d e s  k ö z g y ű lé s e n  a  m últ. é v i n y e r e m é n y b ő l a d ij-é s  n y e r e m é n y - t a r t a lé k  je le n t é k e n y  s z a p o r ítá s á t  és e m e lle tt  m é g  1 5 J °  o s z ta lé k  fiz e té sé t fo g ja  in d ítv á n y o z n i. A  h a z á n k b a n  is  k ite r je d t ü z le t te l b iró  P h ö n ix  b iz to s ító  tá r s a s á g  b e v é te le i  a  m ú lt é v b e n  is m é t  te te m e s e n -g y a r a p o d t a k , i s  ö s s z e s  b iz to s ítá s i  á g a z a t a it  n e v e z e te s  n y e ie n .é n y n y e lz á r t a b e .

—  M alag a  bor mint £}ógyszer. Már több 
év óta alkalmaztatnak a spanyol borok mint 
igen alkalmas szer gyönge és betegség után 
főlocsuló egyének erősítésére, va’ainint vér- 
szegénység és gyomor bajok ellen. A déli nap 
hevének kitéve e szőlők az érettség nagyobb 
mérvét énk el, és oly alkatrészeket fejleszte
nek- melyek az északibb vidékek szőlőiben 
hiába kerestetnek. Ezek adják meg ezuu bor
nak azon éltető, fejlesztő és erősítő tulajdon
ságokat, melyek leginkább alkalmasak a be
tegség által elgyengitetteket ismét éltető erővel

j ellátni. Azon spauyol stb., borok között, me
lyek az orvosi gyógykezelésben alkalmaztatnak, 
megemlítésre méltóbbak a Xeres, Porto és 
Malaga. Ezek között rnegiut a M a I a g a az, 
mely az orvosok kiválóbb figyelmét vonta ma
gára, és a klosterneubuigi cs. k. borászati 
intézet által valódi és nagyon jónak nyilvá
níttatott. Bővebbet lapunk hirdetési ro
vatában.

HORVATSKI DEL „MEDJIMURJA“
Od gosenic

I
Sándor. Dene< vu jufro sam pregledaval 

drévie vu svojem sadnjaku, al na svoju 
balost spazil sam, da hi se gosenice véé 
pokazale. Isfinabog ve su jós male i komaj 
za videti ali za nekuliko ijednov bude jih 
vu mojern sadnjaku luliko. da mi na drévu 
neostane niti jeden listek. Ja si to nemrem 
dosta raztolnaéiti odkud ih je vrag donesel, 
im akó niáéi. a Io sam barem ja dobro 
oőistil drévje ali kaj hoéeS poleg svega toga 
mojega truda, samo se vgnjéZdila pri meni i 
ta nesnaga. j

TomaS. Ja ti verujem, da si v zimi i 
rano na protuljétje marljivo < istil drévje 
od gosenic. a videi sem te i sam. как sí 
i§el Skarjami na droéou od dréva do dréva, 
ali lak dobro ipák ocislil nisi, da nebi to 
kője gnjézdo gosenic ostalo. a ako je ostalo 
samo jedno: véé je dosta. ar iz jednoga 
more viSe stotin gosenic izplaziti.

Sándor. Za boga miloga ! lm sam imel, 
hvala Bogu, óéi gda sam < istil. Как si me 
i sam videi iáéi sem od dréva do dr> va, 
jeli nebi kakov béli zamotek (smótek) naéel. 
niStarnemanje nejma vu mojem vrtu dréva 
kője ne bil bil véé dvaput pregledal i 
oőistil. Premisli si samo to : iSel sem ti i 
Éivicu éistit.

Tomaá. I to ti verujem, da si vu tom 
poslu jako rnarljiv bil, a dobro iztr biti iz 
sadnjaka gosenice to je svikak duínost 
svakoga vrednoga gospodara; ar. ako toga 
neéini, Skodi i sebi i susedu. Ali nije to 
opet tak lehek posel. oéistiti gosenice dapace 
nemoguée je éisto vse oéistiti. Nezvaliju se 
najmre gosenice. как ti misliS. samo na 
kraju svrÉja iz ooih b< lih zamotkov, nego

su fi i takvi metulji, koja svoja jajca ili je 
pri к élj о na samu vehicu, как na példu: 
metulj prstenjak. (kője budi étimaju i veliju 
da je kukuvaéin pisién), ili je prekeljiju na 
samo steblo ili je opet pod razpokanu korú 
zneseju Covek bi onda moral, ako hoée 
dobro oéistiti sadje, svaku naimenjsu vehicu 
i ljuknjicu pregledali. a tko je to moguéi. 
toga nega. Zalo moramo vezda na protuletie 
na novo cisliti i skonéati’gosenice, najmre 
one, kője su izplazile iz onih jajec. kője 
prvlje opazili nismo.

Éandor Pák bi ja  ve onda moral i po 
trelji put drévje éistiti, a silen me posel 
ceka, to na vrtu, to na polju i vgorica;.

Tomaj. Pák makar bi i cetiti krat éis 
til! Ar si fi nemres premislifi, kakov su 
nepríjafelj gosenice vu sadnjaku. Nega áalos!- 
nesega nego gda éovék pogleda vu vr! kak- 
voga nemarnoga gospodara, a vidi mésto 
ploda gola drevja i oglobljena. Ali lakov 
nemaren gospodar, как sam rekel, neSkodi 
samo sebi. nego i svojemo susedu tojest 
sadnjaku, vrlu ili goricam. dam ti za peldu 
nasega ivabu Mureca. On ti je dober vrtlar, 
dober goriéni gazda, dober Sumar, ali poá- 
ten i vreden gospodar je, ne zalo, kaj na 
svoje sadje malo pazi. Poleg i zaradi njega 
mora skorom svako Ijeto sadnjak njegovoga 
suseda lliaéa postraditi Ilias v sako Ijeto 
dobro éisti od gosenic ali kaj ée$, gda su 
véé dobro pokrstile sadnjak Murecov, 
onda se zavzemeju nasudnjak Iliasov, рак ti 
dober gospodar poleg nemarnoga trpeti mora.

Sándor. Zaliboáe kaj su i takovi gos- 
podari je, a ima jih vu naáem selu i tak- 
vih gospodarov. koji mesto. da vzimi po 
ljepom vremenu sadje fiste, rajSi se klatare 
po kunriih k id  gcd. pijer.íuju, Ijenjare,ne-

briniju se vnogo za ono, kaj bi njiiii morala 
biti prva briga. Takov ü je vu onom selu, 
tvoj kum Andra-. on mi je jede <put rekeli 
da mu je za sadje. osobito pak zajabuke i 
hruSke malo lefcece, on véli. jeli bi bile 
ali nc, njemu je sve jedno. On veli, pak 
kaj bi ja po drévju plazil, gosenice klal, 
tuliku bum ipák na véke dobil, kaj se v 
jeseni burn v£il samo naj mi Bog neskrati 
vina I Éitka, ovo je neobhodno potrebno, 
a za sad sim ah tam. Kaj ne. to ti je 
gospodar! Da bi bilo na moje, ja bi sva 
komu gospodaru. za kojega bi mi se do- 
kazalo, da je ne dobro oéistil sai^je odme 
r l maetnih 25 balinah.

(konec sledi) GLÁP FERENCZ
I - ••

Z  A  I t  A  V I .

Stara Jal2a.
H n o b o k i i iro stu van je.

I
Nije яашо Rozino srdee puna rado«t i bilo, 

nego i Stara Jal&i se je neizreóivo veselüa. Nije 
se dosta mogla Bogu zahvaliti za darak ; ali jóé 
bolje se je raduvala Roza. Mnogo let je doiivela 
ali za istinu takovu pucu nije jos vidla. Рнк iéöe 
к tomu sto frtov ima ! Tuliko penez sem ntgdar 
ne vidla na jedenput skup. —  Ej dabi Janóé 
takvu íenu mogel dobiti s mirnom duéom bi se 
na drugi svet odselila. Ali to niti nemoói tak 
samo ostaviti. Da samo nebi bil odiSel. Znam, 
da s kojim god deóKom se zide, svaki se zaljubi 
vu nju. lséé mu ju pred nosom odneseju.

Так si je ona svakojaéke fele premiéljavala. 
Komaj je éekala. da se s Starom Katum skup 
zide, jer dobro je ona znala. da ta ista Kata ne 
samo melle, nego dovice i mlade pucé tríi. ako 

I prem joj nekoji krajcár da ölovak.



Kak je Janói dimo doéel pitala ga Stara. 
как je zemljica ? Krompera ba* nebude éuda, ali 
ako Bog da lena, njega bi znalo biti. on nas bude 
vraőil. Ali ti niti aeznas, kaj se je dogodilo, dók 
sí ti ne doma bit. Ja znam, ako bi ti i ekel : sve 
je tvoje kai imám, ako pogodiá tko je tu bil. ti 
nebi pogodi). Rekla je da te pózna Janóéi samo 
gledi. Ali netaji samo, im se je zbog nje ta nea- 
reóa * tobom dogrodila.

— Kaj Róza je tu bila ? Kak je ona aim 
do*la —

— Kak ? Milostivna ju je sim poslala, Do- 
nesla mi je kaj-kaj. Hej to ti je puca! Lepa i 
dobra, a itee i sto frti ima. Kata je rekla, da 
aigdar nije vidla lepáu posteljinu kuk ona ima. 
Janoä nebi to bila za tebe iena?

— AH kaj mislite! trtba takovoj devojki 
takov siromak. как sem ja ?

— Ali nej mi tak govoriti nije to samo tak. 
Nedam ja tebe za tri zdrave. Nesi samo ti siro
mak na ovom svetu. Kuliko Ijudiiiviju s tem, da 
pleteju kopáré i triiju. Pa se ti to nebi mogel 
navőiti ? A íena bi ti lépő na se j me hodila s 
koáarami.

... Nekak, ona bu vám na sejme hodila a 
koftarami

— Vidim ja njoj iz oői, pa bi ti ona vői- 
oila, im je ona maríjiva, pák vu tóm neiina ni- 
kakvoga srama, ako fcena mufcu pomaíe, samo 
da bi ju mogel zadobiti! Ti budeá samo к njim 
pogledal jedenput, da se tam zahvaliá kod milos- 
tivne, i tak se búdéi mogel spominati z njom.

— То vám ja nemorem véiniti, zahvaliti §e 
bolje Mka vám как meni, a devojka iíöe — eh 
ona mene neöe.

Ali to je sve samo iz тапа oilo tak. Janoiovo 
flrdce je navek za niu toplo grelo. samo on nije 
itel to si materi kazati.

Stara Jalfca se jeden dan na put sprayila
к milostivnoj da se naj leple zahvaluie na daru. 
Ona ju je svakofele spitavala Kaj dela Janui, 
как mu ide? Vezda §e vu£i koáare plesti i íeniti 
se hoöe. a meni se je iako dopala njihova Róza

Na zadnje je séno ▼  red doálo Rekía je Jalíi 
Ha nek dojde Janói jeden dan, onda bude i Roza 
tam рак ako je je Bog jeden drugomu stvoril. 
пека budu stretni; zadovoljni. S punim veseljem 
je Jalia dimo odilla.

Janol jeden dau pun veselja dimo dojde i 
veli si materi: Majka mila sve je vu redu naie 
ielje se iz puniju. Ovo veselje Janofcovo. niĵ
mobi opisaii.

Za nekoliko dani opet я jednim veselim gla 
.кип dojde dimo : da ga vu nedelu prviput ozoveju 
s Hozom. Draga mamica — véli Janói — to sve 
vám morém о zahvaliti. Ali i budetno vám zato 
zahvalni Od vezda nebudete morali delati. prez 
brige budete iiveli.

Stara Jalfca se je samo bramla, da Bogit 
ranramo svi hvalíti. da nas je tak lepő pomogel, 
medtem se je mile plakala — to su bile suze 
radosti, Samo ako nebi tko nekakve neprilike 
napravil ve na zadnje.

Janos se je toga ni bojal. Znal je on da 
a rodbinom bude imel malu nepriliku, ali to sve 
mit nije. Pri milostivni je sve dobro, iiöe sem je 
iz govora to vun zel. da bude ona na« navek pod- 
pirala. da bude nam na kőrist A mladi su se 
tak jeden vu drugoga zaljubili da ni jeden nebi 
inorti ostál brez drugoga

Rozi je nej: e*e stalo, svoj stalií «adainji 
odkriti svojimi. Brat joj je rekel : Lepő je lepő, 
ali búdéi se ti jói sjeőalu öve dane — stim je run 
odiiel A nevesta je samo iiroko gledala, как 
joj je Ro/a sve pripovedala. — Ali véé je pre- 
kesno bilo za zaniititi sve, jer ver priblizaval 
se je dan, na kojim ce Janui svoju dragu Rozu 
к oltaru pelati.

К ovoj sveéanosti je milostivna velíku treké 
taeiu pripravila z& gosti ali samo najbliija rod- 
bina je bila pozvana Jaláa je tam na prvom 
mestu sedela. tanjir i kupica su navek puné bile, 
ali ona nije mogla ni jesti ni piti od same ra
dosti. Na jedenput se к tam punici prikloni Róza 

véli; — Так puno i puno mi je srdce, da mis-
iim da mi odmah pukne od radosti............ líöe
bi bila dalje govorila, ako nebi bila milostivna 
kupicu zdigla. da na zdravje mladencem pije. 
Lepi govor je s térni reőuii dovráila. Bog vám 
blagoslovi svaki korák, svaki trud budite zado- 
voljni i sretni! I mi njim kriknemo Bőgje poíivi.

ГКопес)

Kaj je novoga doma?

T  t^otoribski ökolski odbor razpiiuje
natecaj (Coucurs) za navué teljsku sluibu. 
Navi éitel jska (ne orgolas) siuiba se 8 juniuáa 
prevzeti more. Letna plaéa 336 frt. 40 frt. *&

. stau i 3 mekote i 500 j klaftri zeuilje. 
Potrebno je. da iiioibenik iziui dobrih svedoé- 
bab zna dobro raagyareki i horvatski.

— Prepái je vu Dravu a koií iskonji 
Szoltiő Anton g. pastakovecki stanuvnik, pri

, preloékom broda. Táj foringaS je iz Cakovca 
od Hirschmann Sandora va Ludbreg kuruzn 
vozil. S veliko.n neprilikom mogli su ga s 
mokrom kuruzom ekup vun praviti. Zrok nes- 
reéi je to,da na brod vode elabi most nije 
mogei s kuruzom obterSena kola predriati 

í i tak se podrl. Ovo pripeöenje se prijavilo 
Púk doCekuje od vele vreduoga priloékoga 
sudca ,eda varasa Priloka koj vléce hasna od 
broda ua pré pozóve i prelaz popraviti da. 
To Pfilok varas bi sam bil mogel napraviti, 
ar je stioäke moői naplati ti od 3000 frt. letne 
arende. X.

—  Orsaeko spravisée je  v pondeljek 
szered-lipótsku 2eljezoidku linijn odredeljilo.

i Za zrok je doneslo da podpoma2e trgovinti, 
i putovanje. Zatim jc nared doilo postarske 
Sparkasse. 1 öve je  dopustilo. S ovim opet 
dojde jedna Ijepa prilika za ttnvanje i gospo- 
darenje. Va oasi domovini je vu 16,374 
ebei nab do vezda 745 Sparkassah i drugih 
peneznib dru2'vah bilo. Öve sn naj vise vu 
glavnom varaiu,i vu vekSili okolldaih varaSih 
tak, da moremo reói, da je 16,000 obiinah gde 
■parkasse nije bilo kam bi ai selaki dovek 
mogel preostajnce krajcáré pospraviti, dakle 
ili va ladici diial ili va kiírna odnesel. Pofl- 
tab je vezda vu nasi domovini 8478. Ako 
bi öve sve dobile flparkatse, vnogo bi se pe- 

■ néz moglo priiparati. Ali da bi kak je va 
oreaékom spraviiiu re biia samo nekoje do
bile, véé bi velika hvala bila. Cudaj ljudi bi 
imclo prilika peneze, ua iuterese vu signi- 
<Jnu dati. Drugac novina je to, da orsadko 

i spiaviáce 23. uiajuáa üoviii prvo Ijeto. Vezda 
I se veő uikaj tak znamealtoga nebn áogovar- 
I j»lo. —

— tetőén je velike m üstre bud a se va 
' Ceskoj obdriavale vu prisutnosti njegovoga

velióanstva , ali predi bade vu Nyitri 
velika mu tra do 15 jezer soldatov. Ved se 
shadjaju.

— Vei vise tjednab trajuéim bitkam 
je to kraj, da /itek veksu ceuu dobivá, a 
vu europejskom velikoin pijacu ruske papimé 
banke vródnost gubijn.

Ogenj na lest mestib bil je öve dneve 
! vu glavn m vara-u, med ostalimi bil je vu 

sv. andrijskoj vulici, vu starom Budimu. vu 
vunjskoj Dob vulici, i na sv. mibaljskoj pul- 
cini, gde je Krajnoiidu .marovskomu gazdi 
Izgoreia ledvenica i dve italé. Vu jednoj 
«tali je i jeden konj izgorel.

I

— Na sm rt odsndjeni vmortelj otca.
; Jegearski kr. sudbeni stoi drzal je 10. ovoga

meseea zadnjega suda Sziits Őtetanu varalj- 
skomu etanovniku, koj je svojega otca vmo- 
ril. Krivec tajil je sve, ali proti njemu je 
bila prava ma mali i Zena, kője su s prisegom 

I potvrdile, da je mladi Szűts Stefan ved od 
zdavnja s tim se brinil kak bi si starca otca 

I в vrata etepel. Jeden veder ga je  pocakai i 
s jednim maliom slrelil. Jegsardski kr. odsudil 
je ml. SzUts Stefana na galge.

— Prilok proti Cakovcu. o . varmegjij- 
eki vicespan 26*ga o. m. odvcéer budu dosli 
va Prilog, da se tam naravnaju zbog Cako- 
veéku kr. preparandiju, koju i visoki Minis
terium vu Prilog hoée prenesti, kajti óakovec 
neée kontrakta obdr/.ati. Od toga, da bude 
preparaudija preueáena vu jednu drugu var- 
megjiju, je vre nekoliko tjednah spomenek i 
bojali smo od toga, kakti Medjiinuiei, ali

j éuvsi ov glas, reőcmo, da se slobodno imaju 
bojati Úakovéanci da budu preparandiju izgu- 
bili a veseliti Priloéanci, koji budu ju dobili. Ne 
menje kak fieststojezer forintov kapitala bi 
Cakovec в preparandijom zgubil, kajti prepa
raudija donaia na leto 30,000 frtov. Ako se 

! to dogodi, naj se zabvaliju éakovedki pnrgari 
onim koji su se zbog zidaoja в Ministerioraom 
ne hoteli neravnati. Za Cakovca je joi>e 

i ne eve zgubleno, od Cakovca visi, kakve ko- 
rake bade jo« vu tem poslu napravil. Bademo
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vidli, koj varaS je jaksi. Cakovec, ali Prilok. 
Tu je vreme pokai'te! Naj se drti jeden i 
drugi kak se morel

K aj je  novoga vu v e lik o m  s v e tu ?

—  Od ru s k e -a fg a n s k e  bitke moremo 
napomennti, da sn se englezi i rnsi naravnali 
da niti jeden se nebu od zadobljenoga mesta 
gibal. dok bomiSija hatare nesopredelji. A U  
to nisn obdríali. Vei se dvapnt inje. prvi 
put Komarov ruski vodja veli, da so afgani 
napre iS<i, jarke kopali, i na njegvn opomenu 
nisn «teli pres táti, moral je napasti i pobil 
je, ali se nazad potegnul na svoje meato. 
Englezi nasuprot veliju, da su Afgani na 
mesti bili a rusi su je napali. Da au rasi а 
bili afgane to je sigurno. Jofi i denes velimo, 
da med dvimi velikimi országi more bitive* 
lika bitka, ali morti se pakpomirijn a tim 
predi, ar se nemiki cesar i veliki minister 
njegov Bismark herceg vu posle zmeäal, ka. 
takaj i nas minister za vanjske posle.

—  F ra n c u zk o -k h in e zk a  b itk a  kak se
vidi se s mirom dovriila. To kak se énje 
vei su mir sklopili. Krancuzi sn dobili Toog- 
King drzavicu i odpnstili sn jim peneznn 
daru* К  ovomu zadnjemo pridruiuju ее 
khininei.

—  Med srednjo*amerikanskih pet dri&vab 
trie  bitka. Zrok bitke gntemalaiski predsed- 
nik je vre skoiil. Novoga namestnoga pred- 
aednika su postavili. Misii se, da ae pomi- 
raju.

— C u daj g o vo riju  aapadne drtave, da
su one najobra^eni orsagi. Cudaj pnt na» 
zoveju za barbare. Ali pripeíenja drágáé 
dokaiujeju. Vu Parizu i Lyonu su bogotajuiki 
prez dopuSéenja iz grobjs krjie shitali. Prez* 
boZnost !To su pravi barbari. Pri nas se itak 
poítuje vern, da se takova pripeéenja nedo- 
gadjaju. Niti nedaj Bog, da bi k nam takva 
bezboinost kada doila. Zabadav sn idle 
10.000 zeoah vu Lyou prosit, da naj kritom 
mir daju. Pri uas se ljudi dvoje vére ijepo 
alaíeju. Ima takvih, oböinah gde vujutro k jed* 
nőj a po poldan k drugoj veri spadajuéi va isti 
cirkvu idu i vu najveksoj slogi kiviju.

■II к  и

Nekaj za kratek Cas*

Dosel je  muz fiSkaliuia prosit za navek, 
kak bi se mogel pred sndom braniti.

Fiskaliuá: «Jeli mi badel onda piatil, 
ako dobis pravdu ?* Mu2: „Uoiem“

Fiökaliul: „Pri sudn nikaj naj drngo 
govoriti kak öve dve reöi: „Nisam i neznam“

Doáel je mui pred sudca. a endec ga ta- 
ki zapita: Zakaj neplatis onib 200 forinti 
tvojemu susedu Andraäu, kaj si muduieu?“ 
Mu2: „Neznam.“ Sudec: „Kaj ti je né po- 
sudil?“ Muz: „Nisam.“ Sudec misledi, da 
je obtuzeuik uóri, pustil ga je.

Muz je onda taki lsei k fiskallnSa, а 
on ga zapita: „No jeli si dobil pravdo?*‘

Muz: „Jesam.“

Fiskaliuá: „No ve mi plati za navak 
10 forinti, kaj si mi obeéal.“

Mui: „Nisara.“

Fiskaliuá: „Kaj si mi né pred dvemi 
vurami obeéal, kaj se nezmiflljavas?“

Mu2: „Neznam.“ —  I tak je i ovdi 
dobro ziSel.

^ V n  fStariji ja durnol iz nep&zljivoati 
keiner jednoga gospcna. Na to mn je gospon 
srdito rekel; „Pazi, voll“ „Naj oprostiju, re- 
kel je keiner, „vu hitrini ae iehko pripeti, 
da jeden drugoga durne “

Szerkesztő : HARGITAI JÓZSEF uredsik.



5063 tk.84.
Árverési hirdetmény kivonat.

A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság részéről köihirré tétetik, 
miként Neumann Ignácz Csáktornyái lakosnak 
néhai Meszarits István felső pnsztakoveczi 
volt lakos hagyatéka végrehajtást szenvedő 
ellen 70 fit 85 kr. tőke s jár iránti végre
hajtási ügyében a nagy «kanizsai, kir. törvény
szék tei ületébrz tartozó csáktornrai kir. járás
bíróság területén levő. felső Pusztakovecz 
községben levő és a felső Pusztakevecai 30 ez. 
tjkvben. A t  l*?0r 81 és 291 hrsz. felerész
ben Meszarits Mátyás, másik fele részben 
Meszarits György Mihály Ivan és József 
tulajdonául felvett s egészben 378 írt becsült 
ingatlanok s tartozékai folyó évi
májú» hó 19-ik napján delelőti 10 órakor
a felső pueztakoveczi község házánál megtar
tandó nyilvános átverésen megállapított kiki
áltási áron alul is eladatni fognak.

A* árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlanok k.kiáltási árának 10*/, vagyis 37 
trí 80 kr. készpénzben, vagy az 1881 évi 
60 t. ez. 42 § ában elóiit óvadékképes papír
ban a kiküldött kezéhez letenni, a többi fel
tételek e bíróságnál megtekiuthetók.

Kelt Csáktornyán a kir. járésbir6>ág 
mint tkkvi. liatónágnál 1885 évi Március hó. 
1 5-ik napján.

órás és ekszerés? , C s á k t o r n y á n .

Ajánlja d úsan  f e ls z e r e l t  r a k t á r á t  inindeniHniü

órák, arany, ezüstáruk és éks/eiékből
lejsfln. kiálhtra, a tárgyak mindegyik: u cs. k. fémjelzo hivatal állal felülvizsgálvaé s  f é m j e l e z v e  v ; ii

M i n d e n n e m ű

R  É  G  I Ó R A  К  A  T ,

ugj sziicéu

A R A N Y -  és E Z Ü S T  T Á R G Y  A R A T

javítás végett jött ál láa melleit, elvállalok.

Regx tárgyak cserébe a legmagasabb árban átvétetlek.

N В : Bátorkodom még jól beiendézttt o p t ik a i  á r n m k ta r o ii iA t  is a n. é. közöns é g  szives figyelmébe ajánlani. 209 8 -  *

Vidéki megrendelések lelkiismeretesen és pontosan eszközöltetnik.
m
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