
III. évfolyam Csáktornya, 1886. augusztus 1-én, 31. szám

Szállodát Csáktornyának!

(Sík.) A Csáktornyái »Hattyú« ven
déglő bérlője, Bozzay ur a városi kép
viselőtestülethez egy ajánlatot a lolt be 
mely nagy n figyelemre méltó s meg
érdemli. hogy a város-atyák komolyan 
foglalkozzanak vele a zöld asztalnál 
Bozzay ur ugyanis azt az ajánlatot 
tette, hogy rnegves i a várostól 30.000 
írt. azonnali készpénz fizetés kötelezett
sége mellett a „Hattyú4* vendéglőt, a 
vendéglőhöz kötött regále jog élve*eté- 
vel együtt Kötelezi magát egyszersmhd 
arra, hogyha a jog idővel az állam tu
lajdonába menne át, nem tart igényt 
semmiféle kártérítésre, s az állam ál
tal adandó kártérítés a várost fogná 
illetni.

Ez az ajánlat; szóljunk hozzá, hogy 
el ne hamarkodjuk a dolgot.

Csáktornya minden tekintetben 
emehedő város, doggal mondhatom, hogy 
megyénkben külcsinra nézve a 2 3-dik. 
kereskedelemre, forgalomra nézve pedig 
a 3 — 4-ik helyet f o g l a l j a  el 
Mindene van. csak a város f̂orgalmának 
kereskedelmének, intelligenciájának meg
felelő hotelje nincs Van itt sok jó ven
déglő; a Szeiverth féle vendéglő külö
nösen nyáron nemcsak nekünk csák- 
tornyaiakn«k kedves találkozási helyünk, 
hanem a közel és m esszev dék előtt 
is jó h rnévben álló vendéglő Hanem 
nincs nagy terme, kevés a kiadó szó 
bája, kicsi a hely sége Ott van a Pe- 
csö nik, Baumhack. Schulleg, Pruszatz, 
a Fehér Galamb-féle s a t. vendéglő és 
bormérő; mind megfelelnek a min- 
dennap; helyi gényeknek, de nem ki
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vételes alkalmakra valók, mert nem ily 
czélra épültek s nem ily czélra rendez- 
tettek he.

Annál k e v é s b b é  felel meg 
mostani állapotában a ,,Hattyú44 ven
déglő, melyet másként nagyvendéglő
nek hívnak Nézzük meg csak köze
lebbről azt a nagy vendéglőt. A beme
net a kapun már nem tetszik, mert 
alacsony s szemközt ott van a dísztelen 
kocsiszín. Jobbra balra kerítés, mely 
l éhány szomorkodó ákáczfát reit el. 
nem tetszik, mert ilyesmi Put'ánban 
vagy Goricsánban jól venné ki magát, 
de Csáktornyán a fővendéglőben nem. 
Lépjünk az étterembe ; nem tetszik, mert 
az is alacsony A kávéház? No ott van, 
ami vonzza az embert, elég terjedelmes, 
elég szép — de az L a4|csony. A 
tánezterem az meg rendőr ellenes ; ezt 
a tetőzetet támogató fagerendák mond
ják A szobák? jól be \annak rendezve, 
csakhogy minden szobában négy. öt 
ágy van, mintha minden utas negyed, 
Ötöd magával volna kénytelen utazni. 
Kevés a szoba! Menjen fel csak, aki 
nem hiszi, csákto nyai vagy ilonai vá
sár alkalmával, s meggyőződhetik ama 
szállás mizériákról, amelyek Csáktornyán 
vannak. A szobákba összezsúfolnak is
merősöket, ismeretleneket ; magyart, 
olaszt, horvátot, németet; keresztényt, 
zsi lót; becsületes embert, zsebmelszőt, 
lókötőt Nem is keresi fel többé a nagy 
vendéglőt az az idegen, aki ott egyszer 
vásár idején meghált! Hát még a nagy 
teremben! Menj tisztelt városatya,nézd 
meg azt az éjjeli szállást! Próbáld meg 
egypár százas, vagy ezres bankó'al a 
zsebedben, hál egy vásár előtti éjjel a

tánezteremben a földre helyezett szal
mán Szüretkor szívesen megteszi az 
ember, de nem hiszem, hogy annak a 
v vőnek kereskedőnek tetszenék az 
ily elszállásolás s azt sem hiszem,hogy 
más nap a vásáron az álmatlanul el
töltött éjj után helyén volnának idegei, 
Ítélő, bíráló képessége De menjünk 
’ovább a vendéglő másik bejárata felé. 
Az az, hogy ne menjünk, mert el- 
szégyenelj ik magunkat Az a bomla- 
dozó fal a közjegyző ur háza mellett, 
meg az a piszkos bejárat, az egészség" 
télén udvar: ugyancsak nem válik dí
szére a nemes városnak !

Egy ily városnak, mint Csáktor 
nya. liotel kell, egy a szó szoros értel
mében vett szálloda Ha a város nem 
tudja az ő nagy vendéglőjét azzá tenni, 
adja el s adjon alkalmat másnak,hogy 
építsen s az igényeknek megfelelően 
rendezzen be egy szállodát.

A város-atyák kezében van Bozzay 
ur ajánlata Ne határozzanak felette el 
hainarkodva. Ne tekintsenek semmiféle 
rokoni s baráti összeköttetésekre Mér
legeljék meg jól az ajánlatot- Az 
anyagi haszon mellett gondoljanak a 
szellem re is s arra is váljon marad
hat-e sokáig ly állapotban a nagyien- 
déglő?! A városnak e tekintetben való 
emelkedését is vegyék komolyan figye
lembe Azért ha Hozzav úrral megegyez 
nek.ne felejtsék őt kötelezni arra hogy a 
vendéglőt oly állapotba helyezze, ami
lyenbe helyezni a város jelenlegi kö
rülményei között nem képes.

Kö.sék ki, hogy építsen nagy 
ebédlőt, vendégszobákat, nagy termet

sat sat., szóval tegye a nagykorcsmát 
szállodává, amit Bozzay úr — válalkozó 
s számitó ember lévén — szívesen meg
tenne a sajátjában. Fontol uk meg a 
dolgot, mielőtt a port elvernök rajta!
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Tvánoveczen (Csáktornya kül-
fára) m hó jutius 22-én délutáni órákban 
tartatott meg az 1885|6. évi e'emi népisko
lai záró-vizsgálat Jelen voltak: Fóliást. Zá- 
hávnik Alajot, Csáktornyái b. plébános, mint 
ivánoveczi iskolaszéki elnök ur, Tek. Czeko- 
lics J. iskolaszéki gondnok ur kivételével az 
iiíetö község T. elöljárósága és az iskolaszéki 
tagok teljes számmal ; továbbá Vreszk Gy. 
pribiszláveczi lanitó. Az iskolai tanulók- fiuk 
és leányok egyaránt szép számmal jelentek 
meg, akiknek ünnepélyes magukviselete, va
lamint megragadó egészséges külseje rögtön 
feltűnt a jelenlevőknek. A tanulók Stingly 
János, tanítójuk kérdéseire anyanyelvükön 
kívül jól választott anyagból magyarnyelvű, 
feleleteket is adtak. Nem ártana a tanulókat 
hangosabb és értelmesebb leletetekre szok
tatni. A tanévet bezáró — vizsgálat néhány 
szép magyar énekkel és imádsággal véget 
ért V égre Főtiszt. Z a b a v n i k  Alajos 
iskolaszék! elnök ur szép beszédet tartott, 
amellyel figyelmeztette a mindennapi iskolá
ból kilépett tanulókat, hogy szorgalmas is 
mételgetés és további 'anulgatás által ma
gukat az életre még inkább előkészítsék. 
Elég hátrányára szolgála tanító törekvései
nek a'.oá tapasztalt körülmény,hogy az illető 
iskolaszék, valamint a felsőbb hatóságok 
buzgó intézkedéseinek daczára, a falusi nép 
tavasz heálfával marhaörzésre otthon lógja 
gyermekeit ; olyannyira, hogy a tanév vé- 
gefelč a t mkötelesek egy negyedrésze sem 
látoga.ja az iskolát rendesen- s ennek követ
keztében a tantervben előirt anyagot távolról 
setn lehet végezni sike rel. X
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— Életkép 1848-ból. —

Édes apám- édes anyám,
Édes kedves testvérem !

Elmegyek en a csatába:
Ott folyjon ki a vérem —

Ott följön ki piros verem 
A hazáért '

A hazáért s a legszentebb 
Szabadságért t

Eredj fiam a csatába,
Eredj és küzdj helyettem ,

Hiszen amíg ifjabb voltam 
Én is k«rdot emeltem...

Olt folyjon ki piros véred 
A hazáért!

A hazáért s a legszentebb 
Szabadságért t

Vetóreijen a jó Isten,
Én szerelmes gyermekem i

Csatára szállsz ... s vissza se térsz, 
Jósolja egy sejtelem !

Följön ki hát piros véred 
A hazáért !

A hazáért s a legszentebb 
Szabadságért !

Egyetlenegy drága bátyám 1 
Vedd utolsó csókomat —

Virágokkal koszoruzom 
Szomorú szép sírodat :

A hol kifolyt piros véred 
A hazáért ;

A hasáért s a legszentebb 
Szabadságért i

^Bálintffy ^Bálint.

Fürdői levél
%eszff>ely, 1 8 8 6 . jul 25.

Kedves Barátom! Képzelem, hogy meg 
leszel lepetve »pár sor írásom« által; de 
tán nem azért, hogy mint .saját külön tu-

dositó4* kopogtatok b* a „Muraköz44 szer
kesztőségébe. hanem különösebben azon ok 
mian, hogy én; a I ü r d ö-v »* n d é g, egy
általán íróeszközt is veszek a kezembe akkor, 
midőn mások csak ivóeszközl hordanak 
nyakukban. De én nem jöttem savókurára 
Isten m ents!

Nem is könnyű „ebben a nagy meleg 
ben“ okosat kifundálni hanem mivel meg
ígértem, hogy a dolce far niente e pnlia ké
nyelméből szaiíi’ok ki egy órácskát levél
írásra is, hát hozzálátok, mert az idő még 
fürdőhelyen is elég gyors lábakon jár s ha 
késem veie, könnyen úgy járhatok, mint IIo- 
ráciuB paraszti«, aki nézte, míg leíoly a viz, 
hogy száraz lábbal kelhessen át a folyón. 
S igy megszegném az adott szót.

Levelemhöl bizonyára azt fogod kér 
dezni először is :  hogy mulatok? -  Hát 
erre a kérdésre igazán kategorikus (eleletet 
adni, csaknem lehetetlen. Nincs finyásabb 
teremtés a világon, mint egy fürdővendég. 
Ennek semmi sem tetszik, mindent gáncsol, 
ha mindjárt nem látott - hallott - Ízlelt is kü
lönbet Amit más emb«r fia megdicsér, az 
a fürdőzö közönség előtt csak bliklri. po
t o m  haszontalanig Ez a hetyke bizalmat- 
lankodó, de mindamellett bőbeszédű, kül
sőségekben kapva-kapó, földszint népség 
nem ismer méltánylást, élvezeteit nagyúri 
negligentiávab szeretném mondani: megve 
téssel, örömeit holmi kicsiklandozott mosoly- 
félével fogadja.

No. de ebben is akad kivétel. A lel
kesebbik része leikéből örül még a legutolsó 
vizi bogárnak is. Aztán mindig Jól mulat, 
ha mindjárt nem tombol is hozzá. -- Hopp! 
ad vocem : mulatság! Aliból itt bőven kijut 
annak, aki nem vtti meg. A minap olyan 
occidentólis dáridóban vettem belsökúrái, 
hogy bátran egybevetheted egy diszkiadású 
bácskai i v o d a l o m m a l ,  s hogy a gyom
romat megint hasznavehetö állapotba hoz
hassam egy tuczat Seidlitz - port kellett 
bevennem katulyástól. Még az olvasás sem 
ízlik, hát mit növeljünk! - tegnap elővettem 
egy napilapot, de o ly  bolondokat olvastam 
benne, hogy kinevettem-magamat. A hirek 
rovatában böngészgettem. Két eliünt g y e r 
mekről szólt az egyik, a hasáb legalsó szé

lén, a kővetkező hasábra nézek s ezt olva
som ,,az egyik 8 éves. 14 markos, pej 
kanca., mi az ördög!.,, hát egy hasából 
á lugortam s ott versenylovakról volt szó

Most az időjárással csak ki volnánk 
békülve de a múlt héten barátságtalan, ze- 
gernye saisonunk volt No ilyenkor érdekes 
a lürdővendóg! boszankodva nyugtalankodik 
valamennyi s olyan képet vág a sáros utca 
fele. mint á feldőli fazekas, mikor a vásárra 
vitt edényeinek száma megsokasodik. Még 
csak a szép promenadon sincs kedve pro- 
menirozni.

Pedig hát volnánk elegen. Ennyi íür- 
dövendég - mondják máskor két saison alatt 
sem vergődik itt össze.

Különösen Csáktornya van itt dicsé
retes kontingenssel képviselve. S ezért ne« 
künk Keszthely kedvesen otthonias. Akár
merre mégy látsz egy-egy csáktornjait. 
Például szolgálok a kiváncsiak párbeszédei
ből Nini! kik azok ott ? milyen jó kedvvel 
mérik végig a föutczát . . . Felelel: csákior- 
uyaiak. - Hogy szidják a nag/ port! ezek 
bizon\ osan nagyvárosiak. Igen, azok csák- 
lornyaiak. — Milyen fanyalogva kóstolgat
ják a keszhelyi termésű söröcskét ! Jaj, azok 
csáklornyaiak. ott jobbat isznak (Színház 
bán): Ni, azok ott abban a három páholy
ban milyen fesztelen zajjal diskurálnak, az 
ember azt hinné, hogy mind lejtestvérek t 
Azok, kerem, mind csáktornyaiak. Kik ezek? 
milyen élvezettel csónakáznak . . . Csák- 
tornyaiak. . . . stb.

A napokban kinéztünk Hévízre is Maga 
e fürdő nem nyújt élvezetet, mint a saját 
levében fölt hús- De hatalmas garnirung 
hozzá a táj szépsége. Itt épen valami estély- 
torma készülődött a hévízi szegény fürdŐ- 
zők javára. Megnéztük. Szép volt. Ezt tánc 
követte. Ott voltunk Sikerült volt.

Az tetszik itt legjobban, már osak ki
mondom ebben a Janszky-generalisos világ
ban is, -- hogy sem Hévizén sem Keszthe
lyen nem hallasz más nyelven beszelni,mint 
ezen a barbár, foghagymaszagu magyar nyel
ven. Ez annyit jelent, legalább is, hogy- 
nincs pénzünk külföldi fürdőkre, llát bizony 
mi csak a keszthelyi levegő és a magyar 
tenger egészséges hatására bíztuk üdülésün

ket. Meglássuk, fölér-e Ostende«val: - De 
olyan ez a Balaton! aki bizalommal hozzá- 
folyamodik annak odadja üditö cseppjeinek 
a legjavát, a legédesebbjét aki meg elfor
dul tőle, ha magyar; azt fájdalmas hábor
gással könnyezi meg- Édes szép magyar 
tengerem ! Drága jó orvosságom • . .

Igazán én úgy megbírálnám vala- 
menn i honi fürdőket igy nyáron. Mennyi 
honfitársunk feletkezik meg ilyenkor arról, 
hogy van itthon minden tájtáju fürdőnk ! 
De hát magyarok azok is. Itthon pedig 
sokkal kedvesebb az idegen-

Eh de minek téved hát a toliam ilyen 
tremolo tónusba ! Ez nem kedvez a szoro
sabb dieta hatásának. Legyünk itt örökös 
vidám hangulatban. De tán sokat is Írok ?

Miről is »saját külön tudósítsalak* 
még? Igaz biz az! érintettem a színházat. 
Balogék játszanak itt, ugyanazok, akik Csák
tornyán is hu/.gólkodtak nem rég. Kérdezed 
tán, hogy megy nekik ? Bizony gyengén. 
Szivrehatóiag csekély publikum szokta őket 
nézni. Ritkán van ,zsúfolt ház1.

Vétenék az igazságos méliánylás ellen, 
ha elmulasztanám kiemelni az itt éldelhető 
kitűnő és mégis olcsó borokat. Az ivóvíz 
rossz, de éppen egy okkal több, hogy itt bort 
kell inni. Ez is a kúrához tartozik. ... Olt 
ugyan nincs borhamisító, akit ki kellene 
átkozni. Mert egy ol»sz nemzeti zsinat a IX. 
században a borhamisítást hasonló bűntény
nek minősítette- mint a vallásnak lévtanok
kal meghamisítását és ilyenformán okosko
dott i ,Jó bor egészséges bort csinál, egész
séges vér egészséges lelket ád ; az egészsé 
ges lélek jó gondolatokat ébreszt ; a jó gon
dolatok jó cselekedetekre vezetnek , és a jó 
cselekedetek mennybe juttatnak A jó bor 
tehát hatása által mennybe vezet, és igy a 
hamisító megakadályozza az emberek menny- 
bejutását*. Ebből kifolyólag az olasz püspö
kök átkot mondtak a borhamisítókra.

Jól tették!
Ölellek benneteket ott a zöld Mura

közben '
A tevoir!
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— Zivatar lfura-Sxt.-MArtonbanjul. 
22 én délután 5 óra tájban nagv zivatar 
égiháboru következtében jéggel kevert 
» mezeinknek, kiváltképen táránk felső 
zeben jelentékeny kárt okozott : a kukori- 
it, kendert, káposztái úgy elvágta, hogy 
azdák abból negyedrész hasznot sem fognak 
>ni Ezenkívül ugyanakkor a villám be'e- 
itt a tanító istálójába, a mely istálóban 
yanakkor a legelőről haza*ért 3 drb szar- 
i-marha és velük foglalkozó egy nöcseléd 
f A cseléd éppen abban a perczben akart 
inni az istállóból a mikor * villám leütött, 
ölhette őt is mert azonnal a földre ro
jil es jobb lábának lábikrája poszto vő- 
sé lett. t.ölönösen pedig szerencse, hogy 
villám az istáló legvégét érte, s igy 30 40

t. b. tégla zsinJeiy ée egy drb. tölgyfából 
őszült szárfa össaeroncsolásán kivül, egyéb 
v erenasetlenség nem történt, ámbár az is- 
:áló padlása félig szénával van fele.

— Nem hírlapi k a c sa  Csáktornya 
kuliárához tartozó Mibovlján faluban a na
pokban a vendég ős cselédje egy csoda gyer
meket szült, kinek az egyik kezén 7 s a 
két lábán 6 . 6 ujja volt. A gyermek egész 
'este fekete volt kivévén íejét.a csoda gyer
mek az nap meghalt.

— Lopatkolási tanfolyam Muraköz
ben. A Csáktornyán m. lió 23 án meg
ejtett lószemle s díjazás alkalmával Tanffy 
N. minÍ8teri osztálytanácsos ur hibásnak 
s czélszerütlennek találván a felvezetett 
mnraközi lovak patkolását megígérte, 
miszerint legközelébb a muraközi ková
tok számára lopatkolási tanfolyamot állít

evégbőf egy katonai állatorvost küld le.
— Kukoric*-phyloxera pusztít Mu

aközben Kursanecz és Nedelicz ha tat á
ján. Vrancsits Károly szolgabiró és Lu- 
erszbek József tisztartó urak a múlt 
léten megtekintették a vészjelzett földe
det s intézkedtek.

— A muraközi lótenyésztés eme 
lé-e czéljából julius hó 2 2 . 23 25 én 
Tanffy N- ministeri osztálytanácsos, Svas- 
tits Benő alispán, Arvay István me
gyei gazdasági egy elnök urak Mura
közben,Csáktornyán és Perlakon időztek. A 
megválasztott ló ten yész tési bizottság tag
úival s a székesfehérvári áll méntelep

képviselőivel egyetemben megbírálták a 
kiállított anyakanczákat s ca kókat. A 
Csáktornyái szolgabirói járásiján 405 ló 
és csikó vezettetett eló. Megjutalmaztat
tak : egy C9recsáni földmivelő kanczája 4 
drb,, egy hlapicsinai főlmivelóé 3 drb., 
egy dobni és egy ferketineczi földmivelőé 
2  -2 drb,s kilenczeu 1 - 1  drb. aranynyal.

— A t. rauraközi jegyző urakat 
bizalommal felkérjük, szíveskedjenek köz
ségükben levő vásárokat, amennyiben 
a tavalyi muraközi naptárban hibásan 
közöltettek, levelező lapon értésünkre 
adni, hogy a hiba az ez idei naptárban 
kijavíttathassák ! Tisztelettel a ,M ura  
köz* k i a d ó h i v a t a l a .

— Iskolai zárvizsgálat Rác.-Ka* 
nizsán. Az állami iskola zirvizsgálata 
jaliua 26 án tartatott meg Jelen vol 
tak : Vrancsics Károly szolgabiró ur, 
mint eluök. Kutuyák N. stridói a. lel 
kész ur, Kozma Márton gondnoksági el
nök, a gondnoksági tagok teljes számban 
és számos szülő. Az iskola csinosan fel 
volt lobogózva, a mozsarak a közel Sta 
jer szokásnak raegfelelőleg szóltak, ami 
külsőleg is emelte e hatá’ széli iskolai 
vizsgálatot. De a vizsgálat valódi, belső 
értéke is megérdemli, hogy dicsérettel 
emlékezzünk meg róla. A tanulóknak 
magyar s anyanyelvükön adott feleletei 
mint egy jelenlévő elmondd — általában 
oly szépek és értelmesek voltak, hogy az 
ott működő két tanító (Danitz Sárid >r 
és Iloivát János) a jelenlevők háláját, 
elismerését, méltán kiérdemelték. Nem 
kevésbb« lepték meg a vendégeket a 
tanulok 1 által készített háziipar munkák, 
a rajzok s térképek. Éljenek a derék 
tanítók 1 (Szerk ) Vrancsits szolgabiró ur 
a vizsgálat befejezőkor meleg szavakban 
adott megelégedésének kifejezést s kiosz
totta a legszorgalmasabb tanulók között 
a jutalmakat; (8  frtot a Hirschler test
vérek féle alapítványból s 2 frtot Kozma 
ur által ajándékozottat) A rácz-kani/.sa 
sáfá’skói áll. iskolát a lefolyt évben 1 2 0

gyermek látogatta. Öröm töltheti el min
den oépbárAt keblét a magas kormány s 
közegeinek amaz intézkedése, hogy itt 
a btajer határon lehetővé tette a nép 
gyermekeinek a tanulás és ismeretgyüj- 
tés áldásos gyümölcseit élvezni. E vi
déken ugyanis a nép századokon keresz
tül ne o részesült az iskoláztatás áldá
saiban.

— Zárvizsga. A stridóvá» ősi m. 
kir áll. el. népiskola ez évi zárvizsgá
latai augusztus hó 6 -án fognak megtar
tatni; és pedig d e. 9 — 12 óráig az I. fiú
I. II. III. és IV. leány-osztályokban;
d. u 2—4. pedig a II. III. IV. fiú és 
az V. leány osztályban. Az ünnepélyes 
„Te Deiim" s a tanév bezárása a jutal
mak és „Értesítő* kiosztásával, ugyan 
e hó 9-An fog megtartatni. Amelyekre 
az igen tisztelt szülők, gyámok és tanügy 
barátok tisztelettejesen meghivatnak.— 
Stíjdén 1886 évi julius hó 31-én. A z 
i g a z g a t ó s á g

Szerencsétlenség A múlt csütőr 
tökön perlaki Kecskés István nejével 
(Glaviua Mária), ki már nagyot) is vá
randós állapotban volt, korán reggel ki
men: a rétre, szénát hazaszállítani K nt 
a réten rakodás közben a lovak nem 
voltak kifogva, a férj adogatta fel a szé
nát, és a viselés nó a féligrakott szeké
ren állott, e közben a lovak va'araitőj 
megijedtek, s szabadon rohantak a sze
kérrel. A szegény, hogy a lovakat csil
lapítsa előre lépett a szekér eleje fe!é, 
honnan a lovak közé bukott s rögtön 
meghalt.

— Ö n g y i l k o s s á g .  F ü l e s  
Jánost, llodosán község gyámját f. hó 
26 án reggel virradóra hozzátartozói halva 
találták, nyaka borotvával keresztül volt 
vágva. A mindenki által jóravaló ember
nek ismert egyén öngyilkos lett. Tettének 
okául a következőket mond iák : A Fü
les által kezelt árvapénzekből 80 frt 
hiányzott., melyet hihetőleg felhasznált 
8 a pénzekről most éppen bekellett volna

neki számolni, de az elkezclt 80 frtot 
előteremteni nem tudta s menekülést a 
következményektől a halálban keresett,

— E l i l l a n t  foglyok. A perlaki 
városház börtönéből f. hó 28-án virra
dóra két fogoly megszökött. Az egyiket 
mint fogházi szökevényt csak a napúkban 
csípte el a rendőrség, a további intézkedé
sek megtételéig a városház börtönébe 
zártád, ahonnan a fent itt éijel társával, 
aki pedig mint átmenőben levő toloncz 
volt a börtön vendége, búcsút vettek a 
városháztól. -- Már körözik ókét.

Gunyirat jelent meg Csáktornyán 
f. hó 25 én mintegy 15 20 példányban
német nyelven E gunyirat városunk köz- 
tiszteletben álló több polgárát s azok 
csa(ádját a legocamányabb s legalávalóbb 
módon sértegeti. Nincs megfelelő szavunk 
ama gunyirat, írójának kvalifikálására. 
inkább kérjük városunk polgárainak nvu- 
galma érdekében, hagy on fel ily tolvaj 
támadással s lépjen fel nyíltan, férfiasai), 
ha kifogásai vannak s ne törjön rab é* 
módjára a családok szentélyébe. Ez alá
való boszj.

— Dr. T e r s á n c k y  G y u l a  
perlaki ügyvéd lapunk t. munkatársa Ne- 
zsiderbe helyezi át irodáját.

Szerke»ztói üzeneiek.
C s á k t o r n y a .  A e s c u l a p .  

Kérjük, szíveskedjék velünk becses nevét 
tudatni Kivételt nem szabid tennünk, 
valódi nevét, (habár csak nekütik) tud 
dunk kell Tolla megérdemli, hogy fór 
gassa Tárcza czikke jönni fog. — T á 
p o t  c z a. H. „A hervadt rózsát* nem 
engedjük elpusztulni. — K o t t o r i  G. 
A küldöttekért köszönet! Levél megy.—  
N e d e l i c z '  G. „Várom, várom, de 
hiába váró u !“ — V a s h e g y. V. A 
tárczát felhasználjuk, a verset kérjük. A 
meghívást köszönjük, de ne n mehetünk 
e l , nem érünk reá.

M E D J I M U H J E
M agjarsk i odgovorni m inisterium .

Delovanje zakonodavstva izpunj ije 
ravnajuča vlast, koja se briguje za 
over-ivanje zakonov i avnoga ravnanja. 
Eiekutivnu vlast vu na'oj domovini 
Nj Vel kralj po odgovornom ministe- 
numu upravlja, ter koja god odredba 
kraljeva) odluka i imenovanje kra jevo 
amo onda ima vrednost, ak • bude od 
otičnoga ministra podpisano, potvrdjeuo. 
v rodpis dotičnoga ministra daklem to 
lamenuje da dotični minister na se 
«eme svu odgovornost pred orsackim 
uraviööem za one cdredbe odluke 
imenovanja, pokehdob se njih Velican- 
vo nemre na "dgovor pozvati. Vu 
nih stvarih pako. koje su po zakonu 
ijedničke vu Magjarskoj i Austrijii 
ih vel. exekutivnu vlast po Austro 
agja skih zajedni ki ministrih uprav 
i, a ovi ministri su delegacijam dužni 
tčun dati

Mnistra presidenta. kanoti glavu 
iade, sam kralj imenuje iz one stranke 

orsačkoga spravila, koja je vu \ek ini 
zatem pak na preporuku ministra presi
denta >menuje ostale ministre

Ministri imaju tu vlast, da vu 
svojem delokrugu moreju izdati odredbe 
i pod njihovu mo'* s podaj čemu činovnič- 
tvu naputke daju glede na ina. s kojim 
se imaju zakoni overšivati. Vise’c vla 
dine činovnike Njih. vel na preporuku 
ministra. niže*e činovnike pak sam mi 
nister imenuje

Ministri su več po njihovom zvanju 
kotrig vlade te imaju pravo govoriti 
vu obed veh hižah ors. spravila Ali 
pravo glasa imaju samo onda, ako su 
kotrigi koje hiže. Redovito su kotrigi 
3r3 . spraviš'a. isto tak kaki  svak* 
zebram ablegat.

Pojedini ministri.
Minister preaident sazove ministre 

na vCčanje, pak ako neje nazočno Njih. 
veličanstvo, njega ide piedsedanje; on 
podaBtire vu ime vlade sve stvari Njih. 
veličanstvu, kano |to i sve piedloga 
orsaékomu spravii u. Ali minister preši 
dent redovito j<>8 i jeduu minister sku 
listnicu upravlja (n. pr. listnicu nuternjih 
poslov) ter je tak i on minister jedne 
listnice. Pojediuj rninisteri sve stva i 
koje vu njegovu oblast spadaju po 
svojoj uvid javnost*, ali taka; na svoju 
odgovornost upravljaju. Magjarska vlada 
sastoji se od devet ministrov, koji su 
sledeči:

1. Minister oko osobe Njih. vel čan- 
stva, koji je posrednik za sve one stvari 
koje na odluku Njih veličanstvo spadaju 
i posreduje vu odlikovanjih, kanot. 
plemstva.

2. Minister nuternjih poslov pazi na 
sudbene uredbe, vu okrug njegvoga de
lovanj) spadajuiander marija i sudbene 
stvari. Pod njim su veliki župani 
(főispán)

3. Minister financije Vu okrug 
njegovaga delovanja i moči spadaju svi 
državni dohodki: pore/, (fltibra), prodaja 
d uho ti a i pazka nad svimi državnimi 

j imanji
4 Minister za bogo-tovje i nastavu 

vodi sve stvari cirkvene i školske, 
rukovodi upravu svili SkoLkih i ostalih 
za napreilak odred jenih fondov, pod 
njegovom pazkom su aveužM ta, akade
mija znanosti, narodni mU'.ej, zavod 
slepih i gluhonemih, ú obče sve dolnje 
srednje i gornje škole, na njegov predlog 
imenuje kralj rimo- i grko katoličke 

j velike svröenike Njemu »u podvtženi 
I in'-pektori školah.

5. Minister provosudja pazi na 
sudstvo.

6 . Minister javnih poslov i prometa 
pazi na javno grad jen je i promet: pod 
njegvim nadzorom su orsačke ceste, 
Željeznice, kabali, mo3ti; poSta i brzo- 
jav. —

7. Minister pol,odelstva, zanata i 
tergovine upravlja javne gospodarstvene 
posle i marinarske stvari.

8 . Minister domobranstva uredju e 
sve po9le na domobranstvo epadajuče.

9 Napokon bez listni ce, ali kotrig je 
magjaiskoj vladi, horvat -slavonski minis
ter, k)j je posrednik izmed kralja i 
hrv. slavonske vlade, te zastupa interese 
hor. slavonske vlade, vu magjarskom 
minister iumu

B. Gj.

Velikodušnost
Veliko dujuost je jedna od najlep8ih 

krepostih človečanskih. Več vu najstare- 
ša doba kinftila je veliko dušnost vnoge 
glasovite Ijnde i dične junake Dogcdov- 
S»iua stara pripoveda nam, kak je David 
svojemu neprijatelju Saulu, njega progo- 
nečuma vedko dui'io oprostil, ter oa&av- 
si ga pod Sátorom v ti dom snu, vzel si 
je njegov meč i kopje vu znak, da bi 
g& bil lehko skončal, da je hotel.

Naš junak Szapáry zarobljen od 
lurskog baše i zapiežeu pod plug 
krvoločm ga bage, velikodušno oprostil 
je mrzki taj čm istomu baši, kad se je 
vuze turske rešil ter istoga basu vezda 
on zarobil i na slobodu pustil.

Sto i sto lepih ima peldah od 
uajstareSih vreme i sve do dana s, vu 
kojih se veliko duáaost kak uaj'epla kre
post, kak kinő du*e človačje pok a/uje; 
srečen, koj si toga kinča pribaviti zua 1

I vera naga vuči na tu lepu kre
post; sv. pismo veli: „Nema lepšega i 
Bogu vugodneSega čina, nego je oprostiti 
neprijateIj n 1“ A i sam KristuSopmstil 

je svojim mučiteljem veleč na križu 
„Oiče oprosti jim, ar oezuaju kaj delajuD

SviDimo se malo ua uemu živina e 
opazili b demo, da je i pri njih veliko
dušnost menje-vise v njihovu uatav 
usadjena i da se ta pri nekojih vu toli- 
koj meri nahadjal, da se čuditi moramo a 
vnogi ( love1-: mogel bi si peldu vu tom 
pogledu od njih peldu vzeti! Jaki n. 
pr. mesarski pes velikodušno ide polek 
maloga ščenjeta, koje na njega laj’, vu 
njega zabada i srdi ga; uiti se negledne 
ua te grožnje, misleč, sramota bi bila 
tak slabi stvor zbok malenkosti bantovatif 
Oroslan ležeči pod hrastom, sgrabil 
je misa koj igrajuö se s pajdaj na 
hrastu, opil mu je na nos. Ali vide i 
Blabost, strah i ponižne molbe migeve 
pustil ga je na slobodu misleč: „Grdo 
bi i mlad* šuo bilo da kralj svih iivin 
ovak slabo stvorenje bautujel*

Koliko neuiilosrdnih i malodugioh 
ljudih moglo bi si od ovud peldu vzeti!

Ja sem imal silnoga mačaka taj 
se s nikakovon živiuom pa jdaditi n ije 
h* tel, znal je pak i najjakšega psa vu 
škripce uatirati. K toinu douese moja 
kčerka malo šč^nje, ovo mačak niti pog
ledali za vreduo prenagel uije.

Sčenje ostalo je malo nu za koj 
čas nastal je iz njega veliki nemirnjak 
pravi mučitelj velikoga mačaka. Usupiot 
svojoj slabosti tak je ja koga mačaka 
nametaval, po celom dvorišču navlač'1 
skubel i grizel, da je mačak 0 1 boli 
mijavkal i bečal, pri svem tom pak 
uije mu na pamet do»lo da ua vlastitu 
obranu ogtro svoje orožje gcenjetu po- 
kaše. V najvek|<jj sili vu8el je n orehovo.



Nevidi li se tu velikodušnost pri I 
nemom živinčetu?

Jaki mačak rajši je trpel sramotu 
i bol, npgo da bi slabečega bil bantuval 1 
abok njegove bedastoče.

O koliko je ljudih, koji bi se v 
ovu pelin zagledati morali! Koliko jih 
je, koji slabeše, siromaikiše s nogami 
gaze stokrat nekrive i nedu/ne!

O vi nemilostivni! vi malodugn', 
gde je vam kinő velikodu9nosti? Zag- 
lednite se v življenje neme živine, tam 
vam je knjiga, v kojoj najdete, kak se 
ima bližnji ljubiti i kak se oprasča ban
tu j uOe mu!

Verujte, nema vekšega greha pred 
Bogom, neg je rcmilosrdnost. gnjetenje 
slabečih. Premislite, da su i vam daDi 
prebrojeni, da i vi budete račun polagal* 
Pred onim velikim sudcem, pred k«»jiro 
»e nikaj zatajiti neda ter koga nebudete 
svojim blagom tak zaslepiti, mogli, kak 
ovai svét zaslepljujete!

Drhtajte pred onim sodom! a znajte 
da vas mimo'gel nebude.

G. Gy.

ZABAVA.
V r a ž j a  é pü l  a.

Ui
Tolpanjska copernička pripovest

Dva puigaii pak bitov su je p*i- 
jeli, pak su dovicu i vnuku zvezali, a 
a na jedenput je tam postal Kazai 
Mikula, jer su tak zvali mladega dok
tora

Kaj se ovdi piipttilo? pita srdito.
Odnesemo ovo na kraj sela. Jer 

pogibel donašaju na nas, ako je vu občini 
stavimo Ej, veli mladi zemeiski gospon: 
vas je ne sram? Imate vi vu sebi krš
čansko milosrdnost, da tak delate s dvemi 
slabimi ž Maka mi? Erž^a ga je suzn -mi 
očimi zahvalno pogledala: „Bog vas 
blagoslovi" veli pomalim. Ova reč je 
utopila mladoga gospona kr v, ali na- 
jedenput je zakričal na prisežnike: 
„pustite na jedenput ove dve ženske, 
jer koj se je tekne mrtev hude. S tem 
je vun zel revolvera i na stol je del. 
Neftteri boječi rauii su vkraj igli, ali 
signmeši s tem bolje kričali: „Tak je 
to, veli špotlivo birov,- ako je mlajáa 
opernica gosponova ljubezni.
Erzika se je nato počrlenila. Miklo-a 
pak je 'potuo smeha vanje bolelo. Sobom 
te od nesem vu kaštel, veli devojki. 
N ikaj se ne boj. Ali kaj pak moju 
siromagku babicu? kričala je devojka 
prež nje neidem, živa ali mrtva d njom 
očem biti, ako me je prem ue pod sicom 
nosila, ali ona me je odli^anila vu B žjoj 
radosti I babicu odnesem—je tekel 
mladi gospon. — Pijani kuiuar, 
koj je takajše tam bil i puntal je 
ljudi, ar se uvek puntarov najde, je 
napre stupil i rekel je: Oni gospon bi 
odnesli, ako bi mi pustili, ali ne pusti
mo. Copernice rnoraju našu občiuu os* 
tavi ti, punktum Zato govorite vi tak 
ar ate več napre dobili pol letuu rendű 
za hižičku Ka ne, radi bi bili vezda. ako 
bi se spraznila, da bi mogli drugomu 
vun dati.

Srbi vas gut kutue krznar. ?
Razsrdil se na ove reči krznar 

kakti sr-en je k devojki skočil pak ju 
je vudril! No, samo, to je trebal gospon 
Mikloft Kak je to videl, kak ti srditi 
oroslan, zdignul je svoje ruke i hitil ga 
je doli na zemlo, v ruke je zgrabil jedno 
stolicu, i sve je vun stiral. No, tko ufa 
joi jedenput nuter dojti? je kričal, gor 
si je pod suknul rukave, da mu je bilo 
videti ujegve debele ruke. Sim n aj  
ide, tko se na volil življenja. Tko oče 
jod iz mojih rukah zeti ženske? naj se 
javi, da ga poglednem? Ja! zakriči jedeu 
iz vana, po tem se öulo, kak da bi tko 
dojahal na dvor. I več je počel i uliti 
na ganjčeni vrati Miklós je gor poteg- 
nul od revolvera kokuta. Pustiteme nuter! 
kriči zvunašoji glas. Odprite vrata! 
Vlrgni gor predi, odgovori Miklofl, ovo 
pak tvoju g'avu zdrobi.

Pustite me nuter vu ime varmegjije, 
veli zvunašnji glas zapovedno, Nate reči 
je Mikloi taki odklenul vrata i reče: 
.Poslohnem zakone, Svaki človek mora

posluhnuti to.* Tri varraegjinski panduri 
su nuter stali, zvuo potegjenami sablami. 
Dovica Kadar i Kadar Eržika su vu 
ime slavnog vartr.sgjinskoga zakona vlov- 
leniki Mikloi je vu križ del si ruke 
i z leimül se: „Zakon je gospon svakoma. 
Odnesite je, ako je varuiegjija zapove 
Gala.* Onda je k devojki stupil i rekel 
joj j«:* Oslobodil te budem i babicu 
tvoju, jer ti povem, da te . . .  ljubim. 
Na uovo su je zvezali, stara babica je 
omedlena ležala, sve je trpela kaj god 
su š njom delali. Eržika pak se tak slatko 
smejala, kak da bi ju z mandalicami 
hranili, mesto toga da su ju vezali pak 
mučili, nije čutila bol koju su vojke 
njoj delale, samo onu srečno reč, koju 
njoj jo Mikloš rekel, ar je to svako bol 
po lehkotilo, ona reč je: ljubim te.

II. Poglavje.
Jako stari ljudi se moreju setiti 

na ono vteme, gda su joi i sudei tak 
malo znanost ima li, da su eoprije vem 
vali, zvilo toga, da pred viáe sto letini 
muder naš kralj Kalman rekel, da 
copernice nega.

Ne samo da su veruvaii, nego i 
vi e ženske su obeigali vu onom vreme
nu, Segedinu i vu Nagy Eujedu.

Tak je prijela vermegjija Kadaricu 
i vnuku, ar su glasi i vu varai do li, 
zoseb su zaprli babicu od vnuke.

•Spitavali i mučili su je, ali one 
su nikaj ne rekle Kadarica je sve taji
la, prisegla je na živoga Boga, da je 
ona ne copernica, verje veru, verje vu 
Boga i Eržika tak.

Svakojaéki svedoki su se javili, koji su 
jako vnogo govorili proti njoj ali ova 
laž je vraóuu išla naj bolje, jedna kri
vica je bila ipak, koja joj je pogibel 
donesla, koju su ne mogli dol oprati 
I to je bila vražja -Dula, s kojote je 
vuoge betežne izvračila na tini okolici.

Svigdi vu varanu su se spominali 
«la njim glavu zemeju: No, takovo lepo 
glavu j 1 jug ne vsekel budinski galgar 
\u svojim življenju, kak Erž kinn

Varmegjiuska gospoda su na sve 
odgovorili: Jer ona s vragom drži, ar 
drugač nebi mogla špula vračiti, ako 
nebi imala vrafju moč Mladi doktor 
je zabadava polek uje držal, da su se 
sami od sebe zvračili, jer je natura 
nejbolši doktor, vuogim pak je mi leuje 
pomoglo. Naj se zmisliju na dušno 
spoznanje i nato, da pred nebeškim 
sudeom budete morali računadati, od dve 
pogublene duše. Za smehavali su Mikloga. 
Onda mu je došla dobra misel i ovak 
re e gospodam:

Dajte meni jednoga človeka, s koji m 
ono včinim, kaj hočem. Ako ne verjete 
vu moju znanost, budem vam očigled 
pokazal, da kakva čudesa včini mišlenje. 
Vicekomuš smešno veli: Dobro je, vu 
regtu jc na galge obsudjeni reštant, 
Kondor Š*eUn, koj je triput umorstvo 
vöinil, ako si tak veliki vu tvojoj zna
nosti, ne maram pokaži nam radi te 
pogleduerao Slobodno delaš s reštantoin 
kaj hočeš Mikloš se je tomu jako raz
veselil. Naj vidiju i da se usvedočiju 
tlojdite s menőm k obsudjenomu i gledite 
dobro, kaj budem de.al. Gospoda su d njim 
išli vu rešt, ali tam su culi, da reštant 
vre pod galgami stoji, zutra ga budeju 
obesili. Ifili su auda ta, tak kak su bili 
svi skupa Kondor Stefan je vu žroehkih 
lancib sedel tam i pugil je s dobrom 
voljom. Mikloš je jeduako k njemu iiel 
i pital ga je;

Jeli si vre pripravlen na smrt? 
Smrtjom sam se več pomiril veli 
pristragen razbojnik. Nemam nikaj čekanje 
na ovom svetu, nego ona velika sramota 
me ipak žalosti, da na galgib budem 
vumrl zbog moju siroraašnu Ženu i decu, 
za obegenog človeka dece je budeju 
imenuvali (zvali). Hej, da bi ja vezda 
ovdi imel moju dobru pi>tolu, ja bi se 
vugnol ove sramote. Mikloš ga je po
miril. Ne žalosti se siromašen človek! 
Ja sem več na tebi pomogel, žena tvoja 
me je prosila, da te naj oslobodim od 
ove sramote, da tc obesiju, ja sem zate 
govoril pri varmegjiji i dopustili su, 
da s tihoto smrtjom mine*. Bog jih done- 
sel slavni gospone, zahvalil je reitant 
i poklekuul se pred Mikloša. Mikloš je 
andagovak rekel: Odnesem te vu jeduu 
liižn, tam ti lepo odpremo žile, dragi 
moj, tak zaspiš, da niti nebude9 v pamet 
zel.Kondor Stefan je b veseljem k tomu

privolil. Mikloi je još dva doktoré dal 
zvati, one je predi uavčil, kaj hoče i 
tak je dal reStanta prek odpeljati vu 
jednu hižu, gde su sva gospoda komaj 
Čekali, kaj se bude pripetilo.

Gda je reštant nuter doflel, k stolu 
bu ga privezali i oči su mu zave/.ali 
da nikaj nevidi, kaj se pripet;

Onda je Mikloš jednu gombogiticu 
sel, pak je reatautovo golo telo na četiri 
mesti vpii il. Varmegjiuska gospoda su 
smešno čekala, kaj bude s ove šale? 
Mikloi je rekel, da niti jednu reč nesme 
uitko reči, samo oni, koji su nato nav 
čeui, kaj budu govorili. Gda ga je Mik
loš na četiri mesti vpičil grejuika 
i četiri male čebre je obesil na svaki 
vogel stola, iz kojih, ar su bili luknjasti 
je pomalim čvapkala voda potj, potj, 
potj, . . . .  Gte9.iik koj je na hrbtu 
ležal ua stolu, ar da je čutil četiri 
vpičenje, mislil da njegva krv čvapka.
I vu onim mižlenju je čutil, da mu 
jakost pomalim pomalim prejde. Tiho 
je bilo sve ru hiži, samo doktori su se 
spominali, tak da je greauik čuti mogel. 
Ali lep krv ima! tak je rekel jeden 
doktor kvar da su ga na smrt obsudili, 
ar ov bi još mogel dugo živeti. Citt, 
veli drugi doktor stiha, još bi čul, ar 
je krv jo9 pol vu njem. K tomu jo* 
jedne.vure treba da sve steče. Onda su sc 
stiha nazaj potegnuli doktori, kője je 
Mikloi tak navčil. Vu hiži je bil veliki 
mir i tiha, voda pak je uvek samo 
čvapkala Ona misel, da več ov vmira 
tak je oslabi 1, da je več i pomalem 
pefel dihati i vifiekrat se je jako zdeli- 
nul kad je jedenput samo obrnul oči, 
glavu je zdignul i vumrl je Ali niti 
jedne kaple krvi je ue steklo od ujega! 
Doktori so k njemu iáli i samo mrzlo 
telo su našli: No, pripozuajete vezda 
gospoda, kričal je Mikloš s veseljem, da 
mislenje veliku čudu napravi pri člo
veku.

Ako je ovaj mogel vumreti, da je 
to m islil, da je krv zgubil, zakaj nebi 
mogli ozdraviti Kadaričin: betežuiki 
iz samoga mlatenja, da vračtvo sigurno 
hasuilo bude. Gospoda su se nadtem 
jako čudili, vicekomui je pohvalil Miklósa 
i ovo jo rekel: „Ziignem škrijaka jred 
tvojom znauostjum. od vezda budeg ti 
vannegjinski doktor, kaj si ovdi vezda 
pokazal to je ne prosto delo, ali coper- 
ničko delo si ne mogel čisto dol opiati 
jer kaj ti znaš, to je stara ženska ne 
mogla znati, ona je ne hodila zvan or 
saga vu skolu, kak bi ona ufala gpulu 
hasuuvati, ako nebi držala z vragom, koj 
je njoj dal ovo čudno stvar? Vidiš, ja 
sem vannegjinski vicekomuš, naj spamet- 
ne.v človek ovdi i ipak nebibil znašel 
svojom pametjum takovu mudro delol* 
Mikloi je jako žalosten postal. Videl 
je ve vre, da je iijegvu stvar ✓ gubi 1 Ve 
samo Big more pomoči, drugi uitko ne 
po nore. Samo Bog oslobodi.

(Konec »ledi.)

Kaj je novoga ?

— Vu tvanovci ovoga leta juliusa 
22-ga popoldan se je obdržal ispit. 
Na izpit su došli: Veličastni gosp. 
Zabivnik Alajoš škotski predsednik. Pošt. 
občinsko Poglavarstvo s škotskimi odbor
niki, izvan Cekorič J. školskoga skrb
nika, dalje Vreszk Juraj iz Priviszlavec. 
fikolska deca su jako lepim brojom 
tak zdrava i čista na ispit doda, da 
njih je bilo veselo gledati. Deca su 
horvatski i magjarski odgovarala na 
pitanja gosp. učitelja Stingly Januša. 
Ispit se je s horvaUkimi, magjatskimi 
popevkami i s molitvami dokončal. Na 
zadnjič su Velifi. gosp. Zabavnik Alajoš 
škotski predsednik opomenuli onu vekšu de
cu, koja više nebudu vusvakdanešnju školu 
bodila, naj sve ono, kaj su se vučila, 
opetuju i na dalje se za život priprav
ljaj u.

— Vu Štrigovi budu se 6-augus- 
tuša obdržavali školski ispiti, na koje 
poštuvane roditelje pozove — ravna
teljstvo gkoltth.

— Vu Mihovlani se je jedno dete 
n arodilo ove dneve, koje je na jednoj 
ruki 7-, a na svakoj nogi 6 prstov imelo. 
Prsti su bili svi jednako dugi. Dete jo 
vurorlo*

— Pri Sv.-Klartinu je 22-ga o.
m. veliki viher bil. I strela je vudrial 
vu ökolnióku štalu, na sreču brez kvara. 
Dekla koja baš onda, kada je strela 
vudrila, je dojila i morebiti od straha, 
omedlela. Sre a da nikaj nije vužgala, 
ar je na stali dosta krme bilo,

— Na konjski viziti vu Medjimur- 
ju, koja se jc 23-i 25-ga juliuši obdr- 
pala vu Čakovcu i vu Priloku, su gos
poda to spazili, da nisu mediimurskt 
konji dobro podkovani, zato budu od 
visokoga Ministeriuma jednoga soldač- 
koga kuršmita prosili, koj bude vu 
Medjimurje došel na nekoliko tijednov 
i medjimurskim kovačo n pokazal, kak 
je treba dobro podkovati konje.

— Vu Rac Kaniži i Š farskoj bil 
je 26 ga juUa&a školski ispit Nazo ni su 
bili tam i G. Vrauc^ts Károlj varme- 
gjijski sudec. Celi svetek bil je ov 
deu vu onoj okolici, iz mož ire su str« lali 
zastave su sc vi jate na žkoli. Buditelji 
moreju zadovoljni biti, ar su jim deca 
tak izvrstno odgovarjala vu korva^kim 
i magjarskim jeziku, da bolje ne treba. 
Bog poživinjihove marljive navučitelje 1

— Velika nesreča vu Hercbrok 
zvaaom mestu (Nemška). Jeden poljo- 
delavec je dopelal dimo seao, pak je 
metal na škedenj, gde su žena njegova 
i kčer phale seno. Medtemtoga je jeden 
mali dečak šibice našel, pak je jeduu 
vužgal i goreča šibicu med seno hitil. 
Seno se je hitro vužgalo, muž je skočil 
doli iz kol, ali žena mu, pak kčer su 
gori ostali i zgorele. Kada je ognju 
kraj bilo, onda su med zgoretom senom 
zgorete telo žene i puce na li vu parim.

— Bitka s žandari Vu Gyali (bli- 
zo Szegedina) su se dečki 26.g& juliuša 
svadili na sejmu. Zandnri su zato jedno
ga vu rešt odegnali. Ali pajdaši ujegovi 
su ga hoteli osloboditi, pak su se grozi
li žandarom. Žandarski stra/amešter 
jih je opomenul, da naj idu vkraj, ali 
oni su se još bolje grozili i počeli ian- 
darski stan rušiti. Na to je stražumeiter 
nad obiok vun strelil i 2 pog>dil, 
iz med kojih je jedeu taki na mesti 
mrtev ostal. Ljudi su se zbog toga svi 
na stražameštra taitilt i njega strahovito 
saoueali Drugi Žnidar je pobegel na 
občinske Itiže. a p ik zajim i njega su 
skončali. Stem to se razme tomu nebude 
kraj, ar budu ubojoiki jako kaatiguvani 
kaj su si i zaslužili.

— Iz Priloka nam pišeja. da je 
tam predli četrtek Kecskés Štefan «vo- 
j un ž-mom seno išel nakladat na sen )- 
kosu. Žena bila je na kolab, kam je 
mul seno gori metal. Najedeuput su se 
konji splaši i kola cuknuli, pak žena med 
konje opala. Sirota noseča žena taki je 
mrtva ostala.

— S a r a o u b o j s t v o  Füles
János občjnski tuloriz Hodosan rí jc 
26-ga juliuga s biitvom v Vinjak vrezal
pak vum 1. Velijo, da je zato to včioil 
kajti Je 80 frtov sirotinskih penez za 
s voj bar at potro6ii, pak Dije mogel po 
vmuti. Navuk: Občinski poglavaii, dajte 
mir občinskim penezom!

— Iz  p r i l  oč k o g a  varagkoga 
rešta su 2 lepi ftiči vn<$li 28-ga juliuša. 
Jeden je tolvaj bil, drugoga su pak ,per 
šub“ gnali od mesta do ujesta. Ve je 
iščeju po orsagn.

— D r. T e r s a n c z k y  G y u l a  
P’ilo ki fsikaliu bude20-ga augustuéa íz 
Prjloka vu Moionjskn varmegjiju prene
sel svoju kancelatiju. Odputujuči liškali- 
us, kak nam piše, se lepo zahvaluj ■ svim 
Medjimarcom koji su se k njemu povrniili 
zaradi navuka i pcgtuvauomu puku 
Medjimuiskomu želi srečen ostanek i 
blagoslov Božji!

ČESA ŽITKA.
PSenica 7 30 7*60 Hri 5- 6- -
----- Kuruza 5 75 — — -  Ječmen
5 . - 6  50------- Zob 6.----------- • -

LŐTTE HI J  A.
Gradecu 25. juliuša 1886.
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1 laa»J Alulirt kir. bir végrehajtó nz 1881T  I r  f i P T  P  N P  K évi LX . t. ez. 102. 103. §-a érteimé-
I l i i  U U I W W w I X b  ben ezennel közhírré teszi, hogy a Csák

tornyái Kir. járásbíróság 26401886szán«
------- --------- --------------------------------- ~ “ i végzése által M a y e r ^ c s á k  L a u r a

A « * A A A M A A n n n n n  végrehajtató javára hátralékom K <> z 11 k
; O Q O O O S O O O O O O O O  j  f  no  s elle.: 263 frt 14 kr. t őkés

,  1_ ,r , _ rT, f o  n  ennek járulékai en-jéig elrendelt kielég,-
1  E S E T L E G  2  o  téBÍ végrehajtás alkalmával brojlag

2  lefoglalt és 355 írtra becsült 85 kereszt 
) h i | 4 n i * n 7 n H  8  zab, bükköny szalma, bükköny mag, 10
;  U U I U l  U a U L I  W  I|lérö búza és 9 mérő rozsból álló ingó-
* ságnak nyilvános árverésen leendő ela
3  -  O  datása elrendeltetvén, ennek a helyszínén
^  L  0*  2  vagyis Csáktornyán leendő eszközlésére ̂S Z V  D vi O  *886-ik év augusztus 7-ik
§  O  napjáuak délelőtt 9 órája
O  azonnal kiadandó. O  határidőül kitüzetik és althoz a venni
Q  O  szándékozók ezennel oly megjegyzéssel

______ »  — —  O  hivatnak meg, hogy az érintett mgosá-
r j  O  gok ezen árverésen, az 1881. évi LX

> Bővebbet a k i a d ó -  O  t ez 107. §-a értelmében a legtöbbet
)  O  Ígérőnek becsáron alul is készpénzfizetés
I hivatalba. O  inellett eladatni fognak.
\  O  Mindezek, kik elsőbbségi jogokat
) O O O O O I O O O O O O O O O  vélnek érvényen'hetei kereseteiket, vagy 

________ szóbeli je'entésfiket az átverés megkez

h i T f y ó  H t \ ö s i ; t * i

b u d a i  v ö r ö s b o r o k

Í
%berling Rozsét ismert nagj-szölöbirtokos pinczéjéből

kaphatók Csáktornyán ki: utólag

g z e i v e r t  ( A n t a l  vendéglőjében
M é g -  Spshegyi: egy liter . . . . .  30 kr J

K abin et: „ , > 1 flt
g e r l e  { g y ö n g y ) ........................................................ .................  f r t  2 0  k i .

K aphatók  fél literes* palaezkokbOn is».

Az elárverezendő ingóságok vételára j 
az 1881. évi L X  t. ez 109 §-ában | 
megállapitott feltételek szerint lesz kifi
zetendő.

Kelt Csáktornyán 1886 ik évi julius | 
hó 26 napján.

Ulolnár József
kiküldött biróiaRÍ végreliüjtö. i

412 1 - 1

--------------------------------------— ------------------- - '

C sa k is  ta r tó s  gyapjU B sövetből e g y  
k ö só p te r m e tö  férfi ró ssére

f jó gv»pjuM *vetből 4 f r t  96 kr.
E tfr öltöi»tre<iol>b gyap ju izS vetb« ! 8  ................
8 10 méter (finom zyapjutzSvetbíI 10 „ „ „

(iegfiu. tjjiipjuriOTetbftl 12 frt 40 kr
ITAZÓ-PLMDKK drbJit 4< 5- 8- <*«•* 12 frt'«
Légiin, flltöiékekot. nadrág, fels*kabat éi een 
köpenyszövetek tnffel, Lódén, coinmis Kauimgtr, 
Cbeviot.Tricot ufii kendíket: tekeaeztel posztókat 

perwient: doeiiukot ajánl

A iapitV atotT  S T I K A R Q F S K I J  -  i m « ...

g y á r i  r a k t á r a  B r ü n b e n .  
MINTÁK po« t-bérm en te*e»  kü lde tnek . M intalapok 
a » /.abóm eeter a ra k n ak  bé rm en te tlenü l küldetnek  
10 írton  fe lü li u tánvéte l kfildem éuyek bériuen tve  
Á llandóan tflbb m in t 150 ,000 o. é. f r t  é rtá k b  rak 
tá ro m  van. ennél fogva term é**e»» , hogy nagy 
vilagüv-letemben sok 1 égés* 5 m éterny i poaztó-vé
gek m a ra d n ak , csak hogy ily  p o s itó v ég e k e t kény
telen vagyok jóval a  kéáaitési á ron  a ln l tovább 
adni. M iuden józanul gondolkodó em ber befogja 
lá tn i, . . .  hogy e kis posztó  végek bőt m in ták  nem 
k& ldheték, m iv^l néhány  száz m in ta  rendelésénél 
e végből mi sem m a ra d n a, ennélfogva te h á t való
ságos szédelgés h a  poastókereskedési ezégekbö 
m in tá k a t h ird e tn ek , m e rt ea esetekben  a m in ták  
egesz d a rabbó l és nem végekb5l valók, ily  e ljá

rásnál a snandékögineretes.

Mesnem felelő posztóvógek ki 
cseréltetnek, vugv a pénz vissza 
küldetik .

IR Y E L FZ E SE K  agyar, ném et. cseb. I t-n -l
gyei olasz és Irancz ia  ny e lten  fo g ad ta tn a k  el.

203 18 ...20.

c  f H ú y p o s ta  szu U itu s. ^
%  I Legolcsóbb I L e g jo lil)  s le g p o n to sa b b  I ----- ------------j *
O  1 arak I mogrendelesi ferrás j szolgálat |

— ■ -----~  Közvetlenril H am burgból. -■ -  ■ — X

|  Kávé. thea és csem egék n a g y h n i  e la d á sá t §
O  ajánljuk az alábbi árakon, mint ismeretes, legjobb árukban, postadijmentesen,
&  utánvét vagy az összeg elöleges beküldése m ellett: L
0  Kávé p irita tlan , 5 kilós z tikokban, plombozva 10 vámfont.
5^ •*» kg. I5AHIA. kellemes izü . . 2 9015 kg JAVA, zöld erős delicai . . 4.9-5 Jf
O  n KI(>. finom erős , . . . . 3 301 „ ARANYJÁVA, kiv. tin. enyhe 5.10 us
W n SANTOS höl iz »tő zöld . 3-701 - PORTORIOO, jó szagu erős . 52-Š *m

„ CUHA, zöld erős, briliáns . . 4 1  , (JYÖNííYKÁVÉ kiv. fin zöld . 6 30
7«  n GYöNüY-MOKKA, atr. valódi tüzes 3 90 „ HIÉNÁIK), kiv. finom nemes 6 30 aty n CEYLON, kékes zöld, erős 4 x5 ,, ARAB.-MOCCA, kiv. nemes tüzes 7*20 ^
Zí hözzel p iríto tt Kény-kávé Illeti eleg. ch im i csomagolásban 2
2  naponta friss nettó 4*/4 kilónként . 4.55 CONííO légiin iószagu 1 kilo o. é. 2.60 W
0  510, 5-40. 5 95. 6 80 ‘ 4 évnél tovább el- SnUCHONG kiv.fin.,, 1 „ o é. 3 70 X
l j  tartható, nagyon kiadós. jCSALÁI»I THEA Melange 1 . o. é. 4 20 Q
íA  fjlIM  Cuba igen finom 4 liter 30 5  jMATJES > uj legj. körülb. 3 0 db.2»05 w
w  [ \  „ Jatnaika kiv.fin. 4 „ . . 4 20 |*lHERlNaEK ' 5 ki. h o r d . 2 5 d b . 2 . ( > 0  Q
^  „ őr. superfeiu 4 „ . . 8.30 [Különleges sósheringek „ 400 db. 165 M

Nagyobb megrendelésnél megfelelő árengedmény. ¥
^  Hamisítatlan legjobb minőségű áruért kezeskedünk es csak egy kisér- S  
vj! letet kérünk. ^
^  Kimeritö árjegyzékek és vámt trifák ingyen bérmentve. 399 6—18 £

c  « r -  c m m m m  *  társa Hamburg. t  lg
Á\ Q

Radeini savanyukut-gyógyfürdó
2 órányira Luttenbergtöl. A R ideini viz és fürdő a legjobb gyógybatással

b ir : kösifény ,cpel}ólfagJ vesebaj gromorbaj mirigy daganatok és nobant almokra.
A ltadeini suvanyuviz összeliasonlitá<a más savanvuviz.ekkel 

Hadeini 91^V O V . Petanezi B O *-i-i9 . G iesziulbli 
Egy fürdő 30 kr. É te le it  Ós ita to k  jó és olcsó áron. Szobák napúnként 

3 0 . 4 0 .  5 0 ,  és 6 0  b á ré r t .
A radeini savanyu viz friss töltőben kapható Csáktornyán : Todor József-nél, 

Varazsdon Moses M nél.

Radeinska kisela voda i kupeliste
2 vure dakko od Luttenberga

Radeinska voda i kupeliste ima na|bol&n lekovitu jakost proti: ulOzi 
(giht.) skrofelom zučnom betegu, bubrežnoj — , ieludaónoj —, i ženskoj

b o l e s t i .
Sravnjivanje radeiuske vode s drugemi kiseii vodami;
Radeiuska 91 797 Petanczska 80.449 Giszbübleoska 43 793.
Jeduo kupelište 30 kr. P itje i jelo je  dobro i fal.
dedna soba na dan po 30. 40, 50 t 60 kr. 388 9 -  20

Nyom. Fisohel Fülöp laptulajdouosnál Csáktornyán.
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