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MURAKÖZ
magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi 

__ h e t i l a p  -

$ Muraközt tiszti önsegélyző szövetkezet'
pentvlolegtzisi osztályának

a l a p s z a b á l y a i .
1 §. A szövetkezet czége és szék

helye.
A szövetkezet .Muraköz tiszti

önsegély ző-szövetkezet- nevet visel s 
czége e néven a nagy-kanizsai kir. tör
vényszéknél jegyeztetik be. Székhelye 
Csáktornya ; meg nem határozott számú 
tagokból s üzletrészekre alakult

2 §. Czélja
A kölcsönös segélyzés, a takaré

kosság hajlamának fejlesztése, tagjai 
szám ára az általuk befizetett üzletrészek
ből, a lehető legcsekélyebb kamat mel 
lett előlegek engedélyezése. 8 végül őz 
vegyeik és örököseik számára a lehet 
séghez képest segélynyújtás

3 §. Megalakulás és belé és.
A szövetkezet megalak ült nak csak 

akkor tekinthető, ha legalább 100 üz
letrész aláíratott, az alapszabályok a 
közgyűlés által elfogadtattak és a szö
vetkezet czége a nagy kanizsai kir. tör 
vényszéknél bejegyeztetett

Tagja lehet minden állam', köz
igazgatási, községi, pénzintézeti, oktatási, 
közlekedésügyi, gazdasági tisztviselői és 
szolga kinek fizetése rendszeresített 
állandó illetményt képez.

A felvételt az. igazgatóság eszközli 
belátá a szerint a kérelmező által ki
állítandó nyilatkozat alapján, melyben 
ennek ki kell jelentenie, hogy a sző 
vetkezet alapszabályait egész terjedel
mükben elfogadja.

A fölvettek névreszóló könyvecs 
két kapnak, melybe a beiratási dij és 
az alájegyzet' üzletrészek beíratnak;
1 ejegyeztetnek az időről időre eszközölt 
lerovások, felmondások, az ületrészek

részben való kivétele, szóval minden az 
üzletrészeket érintő változás

A beiratás felvétel) dija tagonkint 
egyszer s mindenkorra 1 frt 50 kr 
o. é -ben állapittatik meg Ez összeg a 
felvételnél azonnal befizetendő 

4 § Üzletrészek ké ződése 
Az üzletrészek öt (5) o é. forintos 

öszegekben állapitatnak meg, minden 
tag (tiz) üzletrészt előjegyeztetni s azt 
havonkint az általa meghatározott ősz 
szegben törleszteni tartó :ik  ; több üz 
lelrész aláírása és befizethetésére azon 
bán nem kötelezhető

A részletek egy (1) o é forintnál 
havonkint kevesebbet nem tehetnek és 
csak egész forintokból állhatnak.

Minden tag köteles folytatólagosan 
mig az 50 irtot e 1 nem érik, minden 
hónapban betét ciímén befizetést telje
síteni s ha az 50 frt lerovatott, jogá
ban áll újabb üzletrészeket tetszés sze
rinti számban előjegyezni s azt az elő 
irt mód szerint törleszteni.

5. § Befizetés
A fizetés az árjegyzéseknél azon 

nal megkezdendő A havi i észletek be
fizetésének helybeli tagok részéről min 
den hó 6 ig. nem helybei ek részéről 
(legczélszerübben — postautal vány nyal) 
minden hó 10 ig meg kell történnie a 
szövetkezet pénztáránál, ki a befizetett 
összegeket a helybeli tagok által egy
idejűleg bemutatandó tagsági könyvbe 
beírja —

A ki a határnapok letelte alatt 
havi r szlefeit meg nem fizeti, három 
ti napon át havonk ni. egyszer posta 
utján saját költségén kötelezettsége tel
jesítésére felszóllittatik s az első hó
napra az esedékes részletek minden 
egyes forint a után 1 kr késedelmi ka
matot tartozik fizetni : ha még a máso
dik hónapban is hátralékban maradna

úgy minden egyes frt után 2 kr kése
delmi kamatot, tartozik megfizetni, ha 
pedig a harmadszori intés után sem 
fizetné be a hátralékát, akkor egyrész
ről a szövetkezeti igazgatóság, fel leend 
ugyan jogosítva ötét a 6 §-ban em 
lített igényei épségben hagyásával kilé 
pettnek tekinteni, de másrészről a fel
vett előlegből eredő kötelezettségei a 
kiállított adóssági okirat értelmében a 
szövetkezet irányában teljes épségben 
szintén fenmaradnak é- ez k erejéig és 
biztosítására a szövetkezettől járó illet
ményei vis?zatartatnak és a tartozás 
kiegyenlítése előtt nem követelhetők.

6 §. Felmondás
A befizetett üzletrészek az üzleti 

év végére felmondhatók, de csakis az 
esetben, ha esetleges kölcsön előlegét 
már teljesen törlesztette

A telmondás mindig Írásba fogla
landó és az üzleti év végét azaz decemb 
hó 31 napját legalább 28 nappal meg
előzőleg az igazgatósághoz benyújtandó; 
későbben beérkező felmondások nem 
vétetnek tekintetbe.

A jogérvényesen felmondott üzlet
részek a felmondást követő év febr- 
ha ában a reáiuk eső oszta ékkal együtt 
kifizettetnek, e'lenben a tartalék tőkéhezi 
igényei a 9 § érteimében különben 
is elenyésznek

Ha a felmondott üzletrészek a fen
tebb említett határidőtől számítva egy 
fél év lefolyása alatt fel nem vétetnek, 
a felmondás hatályát veszti s az illető 
tag előbbi jogaiba és kötelezettségeibe 
visszalépettnek tekintetik.

7. §. Átruházás
A teljesen valamint a csak rész 

ben befizetett üzletrészek szövetkezeti 
tagra, vagy azzá lehető más egyénre 
átruházhatók, az átruházás szándéka 
azonban mindig írásban bejelentendő

az igazgatóságnál és csakis ennek hoz- 
záiárulása által és napjától lesz jog- 
érvényes

Ha az átruházás szövetkezeti tagra 
történik, az átruházott összeg minden 
egyes forintja után egy (1) o é kr 
átiratási dij, ha nem tagra, ezenkívül 
még az 1 frt 50 kr beiratási díj is meg 
fizetendő A jogérvényes átruházás a 
könyvecskébe beírandó, s általa a nem 
tag a szövetkezet tagjává lesz ; tartoz
ván azonban mindazon kötelezettsége
ket is viselni, melyek elődjéé voltak, 
minthogy azok az átirattal ő reá á t
szállnak .

8. §. A tagság megszűnése.
A tagság megszűnik, ha az il

lető ta g :
a) minden üzletrészét felmondotta, 

ki is vette, vagy a 7. §. értelmében 
n ásra átruházta.

b) Az 5, §«bau megállapított felté
teleknek az ott elrendelt intézkedések 
Után sem tett eleget.

c) Ha valaki hivatalos lakását más 
városba teszi át, jogában áll leszámolni 
és a szövetkezetből kilépni

d) Ha hivatalából véglegesen kilép, 
vagy attól elmozdittatik. Kivételes eset
nek tekintetik azonban ezen pontnál a 
követkeiő : ha valaki a belépéskor a 3. 
§-ban kőiül irt bármelyik hivatal tiszt
viselője volt és azt elhagyván oly állást 
vagy bivata't foglal el, minő a nevezett
3. § bán megemlítve nincs, a tagság azért 
az illetőié nézve nem szűnik meg.

e) Ha valamely tagtól a kiadott 
előleget törvény utján kell behajtani és

f) az illető tag halá'a által, mely 
esetben a hátramaradó özvegynek vagy 
örökösöknek az elhunyt tag befizetett 
üzletrészeinek 75°/.-ka, levonván be
lőle az esetleges követelést, előlegkint 
azonnal kiadható.

T&ECL2A.
A hervadt rózsa.

- Novella a ac.tbariaig harciból —

Horváth gyulától
IV.

—  rokkant ltonvrd — 
(Fljt.Ua)

Mátyás néhány nap múlva azon ese
mény után. midőn az „adOs fizess® csárdá
ban oly pórul járt, egv szép <lé!után bekö
tött fejjei felkereste Ödönt, s miután gyáva
ságáért elegendökep megdorgálta, égés* ön
érzettel hang-ulyozá, hogy majd érvényre 
lesz emelve a I e x t a I i o n i a, vagyis 
szemet szemért, fogat togérí. Hogy mi volt 
ennek oka eléged ünk meg röviden azzal, 
hogy őt, midőn a korcsma ablakából kiugrott, 
néhány utczai suhanez emberségesen meg
ütlegelte.

Ödönben a bekötött fej látása nem 
indított részvétet, mert e néhány nap óla 
nagy változáson ment át. Nem a Margit 
iránti »sereimét illetőleg, mert ez már eszén 
átcsapó, lánggá nőtte ki magát, hanem Má
tyást gyü'ölni kezdé. s ezt látszol »g érezteté 
is vele. Matyi éles szemét nem kerülte el e 
sajátságos állapota Ödönnek, de azon re
ményben volt, hogv ez tán csak a szeretem 
kórja, azért, zaklatá kérdéseivel:

— Hát voltál e már nála. kérdé cini
kus mosollyal.

— Igen.
— Nos ?
— Hiába minden erőlködés.
— Patvarba! És mit csinált- midőn 

nála voltál ? ugy-e sirt ?
— Nem, hanem egy rózsát öntözgetett, 

amelyről az éllitá. hogy hucsuzásakor adá 
neki Elemér azzal: ha hervadni kezd ő mar 
nem él. ,

— A h ! És .. és... hervad?
— Még virul.

— Így hát ö még él, hm, hm ' Hát 
szereted e Margitot még most is?  Ha igen, 
tervemmel czéít érünk, mert ez valószínűleg 
utolsó tanácsom .

— S az?
— Ál honvédnak Öltözködöm, s led 

tára adom neki. hogy Elemér nem él... szive- 
keze szabad .. és a győzelem ..

— Ne tovább, kiáltii közbe Ödön éle
sen E hamis vád megölné a szerencsétlen 
leányt Hagyj csak magamra, ne t isérts. hisz 
e pokoli kin úgyis megőrjít. Oh bár ne is 
élnék e ezudar vi'ágon

— Piha! V a n  ciánkáli, vitriól. gunyo- 
lódék bari t ja. Igen jó orvosság ez Lásd én 
is ép ezek egyikót választottam, mert — 
tolytatá örülte« arczkifejezéssel — öngyilkos 
akarok lenni .. 15.C00 irtot sikkasztottam, s 
e szégyen elő! csakis a halál ..

E pillanatban kinyilik az ajtó, s két 
fegyveres rendőr lép be kiknek egyike 
igy szólj

— Csutarfalvi Mátyás urat ezennel le
tartóztatom. s a törvény nevében felszólí
tom, hogy kövessen.

A másik perezben már ismét egyedül 
volt Ödön, s küzdött lelkének telkorbácsolt 
viharával.

— Hogy érzed magadat édes jó atyám ?
— Könnyebben leányom.
— Csak hagyja nyugodni kisasszony- 

mért erre igen nagy szüksége van. E csen
des beszed Komjáthy házának egy jó! el
függönyözött szobájában történt. A  Szol
noki ütközetben vett részt az öreg s már 
az első tűznél bokáját lőtték keresztül. A 
kórházban örökösen családja után sóhajto
zott, s haza szállítását sürgette, mit az ezred 
derék orvosa ki is eszközölt és most csa
ládja körében várja felgyógyulását. Álla
pota rr.ftr nemcsak hogy nem aggasztó ha
nem tetemesen javul hogy is ne, mikor az 
a szeretetreméltó leány éjeket viraszt felelte, 
lelki örömmel teljesítve annak minden óha
ját. Az öreg, Elemért csak tüzbe menetel 
előtt látta, de meglövetése óta nem tud te. 
iöle semmit. Margitban a remény és »ötét

sejtelem váltakoznak Majd felderül lelké
ben a jövő boldogságnak piros hajnala,majd 
beborítja azt egy néma fájdalom árnya. ... 
Egész napon át a rózsát nézi és öntözi, 
hia. amig az e! nem hervad, addig ö él ..

— De hát miért nem ir? kérdé szo
morúan.

— Csak légy türelemmel édes leányom, 
válaszol Zátonyiné, hisz kinek nehezebb a 
várakozás, mint — kívüled — nekem; ő 
volt reményem, boldogságom; de bízom a 
jó Istenben, hogy hazasegiti.

— Mint az én szegény öregemet egé- 
szité ki Komjáthiné.

— Csend I Úgy hallottam, mintha va
laki kopogna kívül

— Én is úgy hallottam édes anyám, 
majd megnézem.

Ezzel kiny'tá az ajtót, s nagy megle
petésére egy rongyos rokkant honvédet Iá 
lőtt ott állani aki bebocsájtá«át kérte. — 
Mindhárman vaUmi megrázó jövőnek néz 
fék elé.

A beteg édes álomban volt, hogy tehát 
ne zavarják, a mellék szobába mentek, hol 
a rokkant katona igy kezdé beszédét:

— Egy szakaszban voltam egy hozzám 
hasonló idejű fiatal emberrel, mikor Szolnok 
megtámadására mántünk. Borzasztó egy nap 
volt ez! Fütyölt a golyó, s az ember nem 
tudla. merre kapja tejét. Hullott az ember, 
mint sarló alatt az éíet. En a csataközben 
a karomon meglövetlem s csak akkor tér
tem magamhoz, midőn a csatának vége volt.

Itt egy pillanatra megállóit. A hölgyek 
izgatottan várták ajakéról a szót, s ő igy 
tolytatá :

— Először nem is tudtam, hogy mim 
fáj, de később észrevettem, hogv balkaro
mat nem bírom s amely meg akkor is vér
zett. Midőn sebemet kötőzé n, egy bajtársam 
nyögött mellettem keservesen. Lehajoltam 
hozzá és kit ismertem fel benne, mint jó 
pajtásomat — Zátonyi Elemért.

— Teremtő Isten, kiáltanak fel ijedten 
a nők Folytassa, késztették-

— De minek mondjak többet! 0  meg
kért. hogy mondjam meg menyasszonyának 
Margitnak, hogy a rózsát, ha eüiervadt is,

őrizze meg emlékéért és — befogtam bágyadt 
szemeit

Erre fdőrülten a virághoz rohant a 
boldogtalan leány és óh egek ! a rózsa her
vadt vala Tehát a jóslat teljesült.

Ravatalán fekszik Margit most is szép, 
mint egy szunyadó gondolat, mely »költö- 
kebel borongásában élt ; szép mint az álom. 
melyet a szerelem és remény teremt.« Sárga 
viaszgyertya vet körülötte ténvt. s a kedves 
virágok ékítik térítőjét, még az a hervadt 
száll is ott van a f.-je felett, mely elhervadt 
akkor, midőn vőlegénye lelke elhagyta a 
földet

Drága testét másnap már hideg hant
boritá de lelke örömmel repült a magasba, 
hogy kodvesével találkozzék a menyországban. 

*
A forradalom vihara kitombolta magát. 

A véres napok elmúltak, s a bujdogók haza 
tértek a számkivetésből. Amnestiát nyert 
mindenki; de amiért annyi vértanú elvéreze, 
teljesült, mert a szabadság ragyogó napja 
tündököl Magyarhon egén.

A Komjáthi — család is teljesen ki 
halt. Sirhalmuk is elpusztult már régóta, 
csak egy csinos kis domb áll még a temető 
kertben, teleültetve rózsákkal. A fejfa egy 
csinos márvány kereszt cypruszlotnbok között 
s rajtét e név : » Ma r g i t  1849 «

És ez ép. Ugyan ki viseli gondját ? — 
Egy ősz aggastyán, mellet verő torzonborz 
szakállal, aki nem más. mint Margit egykori 
szenvedélyes imádója, CJön. — El-ellálogat 
mindennap alkonyattáján a temetőbe- néhány 
zsolozsmát mormol, aztán előhúzza bö kö- 
pönye alól azt a kis öntözőt, a megitatja a 
szomjas virágokat. Nem egyszer történik 
meg, hogy több hull a könyhöl, mint a víz
ből egy kiváló szép bokor — rózsára, amely 
azon szálból sarjadott fel, mely Elemér ha
lálát megjósolá. Midőn erre kerül a sor, 
mindannyiszor keservesen felzokog az öreg :

„Ez a hervadt rózsa."
(Vége.)



A kilépés esetén a szövetkezet a 
tagsági könyvecskét véglegesen visszavess!.

A felsorolt esetek azonban a tör- 
vényszabta felelőség alól senkit sem 
mentenek fel

E pontban fe hozott esetben az igaz
gatóság az illető tag jogutódjának a szö- 
vetkrzetteli ügyei lebonyolít isáf a leg
feljebb egy évet enged. Nem ii tóz » dós 
esetén, az év leteltével az illetőnek üz- 
letiésiei és esetleges osztaléka a szöv t- 
kezet t artalék alapja javára esnek ; az 
igazgatóság azonban a szövetkezet érde 
keinek megóvására egyetemleges felelósgóg 
terhe alatt a szükséges biztosítási intéz
kedéseket megteuni előbb is köteles.

(Folyt. kdv.)

H i n t :  h .

—  Kinevezés. Fischer K ároly zág
rábi egy házmegyéi áldozárt h zágrábi bibor 
nők érsek u r  ő  K m inenc/iája S/.oboticaára 
pegédlelkészmek nevezte ki.

Dr. Lázár Gyulát a Csáktornyái 
áll tanitóképzö-intézet volt tanárát a nm 
vallás- és közoktatásügyi ••». kir. miniszter 
iir megbízta a kolozsvári áll tanitónöképezde 
vezetésével.

—  A zagoriai icsáktornya-zágrábi) 
vasút egy részét a múlt ugrókban megnyi
tották F hó 4-én indult meg az első sze
mélyszállító vonat Varazsdról Egy szemtanú 
állítása szerint, a megnyitás semmiféle ünne- 
lyességgel nem volt öss^-kötve. A magyar 
vonat-kalauz harsány hangon e!kiáltotta ma
gát, hogy : kész! mehet' s az első vouat el
robogott Zágráb-feló A vuraxsdi hid épí
tése. mely hivatva van a délivasut Csák
tornyái állomásával összekő'ni e vasúti v o 
nalat már ;i beiejezés a'ádiumáboz közéig

—  Lolopas Légin, Csáktornya kül- 
iárai toldmiveló a múlt héten Ludbregbe 
ment vásárra. A vAsár előtti éjjel szekerére 
feküdt aludni; lovai a szekérhez voltak kötve. 
Egy Hórai alvas után észrevette, hogy mind 
a két lovát ellopták. Még nem jöttek a 
lókötök nyomára.

—  Jegyzővalasztas volt f. hóGán  
A Kraljeveczen Erős küzdelem volt a pá

lyázók között. Legtöbb szavazatot Verban- 
esi«  Náudor Csáktornyái l<ir. közjegyzői 
segéd kapott, kit az elnöklő szolgabiró azon
nal megválasztottnak nyilvánított.

—  Cirkusz Csáktornyán a  lefolyt 
héten Löwe Arno'd cirkus - igazgató tartott 
4 előadást Csáktornyán. A terjedelmes he
lyiséget különösen a t. hó 7-i előadáson meg 
töltötte a közönség. Jelen volt mintegy 
6 - 7t)0 egyén A* előadott műsor meglehe 
ősén kielégítette a közönség' t.

—  A Csáktornyái városi képviselő 
testület tu hó 26-án tartott gyűlésében egy
hangúlag elhutáruzta, liog\ a nagyvendög.ő' 
el fogja adni. Az eladás rendezésére Prus »t/. 
Alajos, Molnár Elek, Wollák Rezső, Hoch 
singer 8ándor. ifj. Novák Ferenoz Megla 
István és Czveikovics Aulai küldettek ki.

— - A Csáktornyái városi képviselő 
testület a helypénzszedő kérelmére megen
gedte. hogy a csikók után 10 kr. helypénzt 
szedhet. A kérelmező főkep azzal indoko.ta 
kérelmét, hogy nem csak szopós csikók, hanem 
‘elévesek is szabadon hallatnak a vásárra s 
ez által a helypénzfizeíés alul sokan kibújni 
törekszenek.

A muraközi hivatalnokok önsegély
ző szövetkezet« végkép megalakult s műkö
dését f. hó 8-án megkezdette. Az igazgató 
tanács ii éseiben megbeszélte s elintézte 
teendőit- a tagok szorgalmasan fizetik rész
vényeik után a havi járandóságokat s az ige 
testté Win- Lapunk más helyen közöljük a/, 
egyesület alapszabályait. Felhívjuk Muraköz 
összes hivatalnoki s tanítói karát az alap
szabályok elolvasására s az egyletbe való 
belépésre. E szövetkezet nem a nyerészke
désen, hanem a kollegiálison alapszik s 
mint ilyennek főczélja a segélynyujtá«, köl
csönadás kis kamatra, később fogyasztási 
szövetkezet letesilése s a takarékosságra 
való ösztönzés ; nem kis számítás alá jő az 
erkölc-i czél : a muraközi hivatalnokoknak 
szövetkezetben való egyesülése. A legkisebb 
befizetés havi I trt s egyszer * mindenkorra 
I irt 50 kr. részvéti illetek Újólag felhívjuk 
Murattö< összes állami-, megyei- s községi 
hivatalnokainak figyelmét e szövetkezetre 
es az alapszabályok elolvasására

— Aprotolvajlasok. D e  r g  György 
podtureni lakos kárára pad'ásá'-öl 2 mérő 
óuzát és 1 mérő árj>át iopiaU el. — E la 
pok szerkesztőjének pedig hídjait dézsmál* 
t&k ineg ismeretlen tolvajok f. hó 8 án éjjel

— A petróleum maidnem végzetessé 
váll Satfarics Anlal Csáktornyái asztalos; a

nézve, aki feldöntvén lámpáját.— a kiömlött 
égő petróleum után kapott s oly súlyos égési 
sebeket ejtett kezén s karján, hogy meg 
máig is kénytelen az ágyat őrizni. Csakis 
a gyors orvosi segély mentette meg é ’étét.

A beiratások inindefelé befejez 
tettek. Örvendetesen kell tudomást vennünk 
a város minden intézetében tapasztalható tö
meges iskolalátogatásról- Legnépesebb minden- 
eseti e és te. uh »szelesen az e'emi iskola, 440 
tanuló nem megvetendő szám. Pedig ennyi 
gyermek iratot! inár oda be. De, hogy ellér- 
nek-e mind. az ismét más kérdés. Nagy az 
iskola épület, de csak látszatra. A sok apró 
folyosó az iskola termeket apró szobákká 
törpili és mindössze két terem van csak 
mely a paedagogia követelményeinek telje 
sen megfelel. I .'»grosszabbul áll azonban min* 
annyi között- az I-sö leányosztály, me'y 
eltekintve attól, hogy szabálytalan alakú és 
a legfélreesöbb helyen van, még a legné
pesebb és hozzá a legrosszabbul szellőztet
hető is. A város sokat költ iskolai czélokra, 
igyeaszik azt a modern paedagogia kívánal
mainak megfelelően berendezni és ép azért, 
mivel ludiuk, hogy az elöljáró-ág ott- hol 
orvoslandó baj van annak gyógyításához 
azonnal fog fölhasználjuk ez alkalmat, hogy 
az illető közegeket erre figyelmeztessük. A 
gyermekek édes véreink. Nem lehet tehát 
köz >nyös dolog, hogy azok iskolai életük 
első évei hol és minő körülmények közölt 
töltik ? Nem az az egyedüli hivatása az is. 
kolüiak. hogy sjükséges és üdvös ismere 
leket nyújtson, hanem az is. hogyha a gyer
mekek egészségén nem használhat, legalább 
ne rontson. Pedig hasznára válhatik-e az ama 
79 gyermeknek, ki naponkint 4—5 órát kény
telen tölteni oly helyen, hol tényleg 43—50 
g erőieknek volna csak helye! Az okt ü. 
törvény elrendeli, hogy minden gyermeknek 
0-80 — 1 *20 j mnyi terület és 3 8 4 6 J
m levegő mennyiség jusson. Az első osztály 
területe pedig mindössze 51-84 in köb- 
tartalma csak 162 5 ( m l lesz ki. lg  a
területből, a mostani létszámot tekintve, 
minden gyermeki- ■ 0.65 in a levegőből 
pedig csak 205j | m esik. így a tanterem, 
ben az egészségügyi követelményeknek mog 
felelőleg a területet illetőleg 64 43 a le
vegő mennyiség szerin' pedig 43—36 tanuló 
férhetne csak el. A  számítás tehát nagyon 
k dvezőtleu arányt tüntet ki. Ezé; a bajon 
gyökeresen segi'eni egyhamar nem lehet,mivel 
az nagyobbszabásu átalakításokat igényelne. 
Tűrhetövé azonban úgy lehetne tenni ez

állapotot, ba a mellel'e lévő zugfolyosónak 
egy darabját hozzá vennék az említett ősz 
tályhoz, mi által az szabályos, némileg tá
gasabb és némileg szellöztetheíőbbé is vál 
nék. Megvagyunk győződve hogy a városi 
elöljáróság sokáig nem késik eme intézke
désevei. annál is inkább, mivel az igazga
tóság helyszűke miatt néhány jelentkezőt 
már is visszautasítani volt kénytelen az át 
alakítás pedig egy falnak lebontásával es/. 
közölhető, mi mindössze csekély összegbe 
kerü oe csak. E g y  t a n ü g y b a r á t

Köszönetnyilvánítás- F. hó4-én
t. Molnár Elek iskolalátogató úr szives vo'l 
intézetükben megjelenni és a magyárnyéiv 
elsajátításában legtöbb eredményt í'eltü ile- 
tett nőve. dékek között — Hirschler testvér 
urak által e czélra adományozott 16 irtot 
személyesen kiosztani Jutalomban részesül 
tek Germán Emil. Novák Janka. Baier Ka
talin és Vrbaniča Matild 1 sö os/.tálybe i nö
vendékek. Gáspár Ign »ez Novák Erzsébet 
és Trombitás Matild II o. u Benőnék Ri- 
hárd, Kopjár Mari, Komár Fám Bohin 
Anna és Schlé/.inger Gizella III. o n, 
Kopjár Hermin és Csávlek Anna IV. Novák 
Matild V. o. növendék. Fogadják úgy a 
nemes lelkű adományozó urak intézetünk 
és növendékeink irányában tanusi’ott meleg 
rokonszenvük é-» becses adományukért vala
mint a szives kiosztó fáradsága és Személyes 
megjelenéséért a tanu'ó ifjúság és a tan
testület legforróbb hála kife ezését Csáktornya 
18S6 szept. 10. Jeney Gusztáv ig tanító.

—  Eljegyzés. B a u e r József csák 
tornyai polg. iskolai tanár m. hó 3Uén je
gyezte el Szepesváraliáról Holéuia Sándor 
kápt. ügyész kedves leányát M a r g i t o t .  
Sok szerencsét s boldogságot kívánunk a 
kötendő frigyhez !

— A z  , U r a m b á t y á m “ czimü 
magyar humorisfikus lap f. é szept. 5-j ,36 
száma a következő érdekes tartalommal j - 
lent meg: Az előzékeny lo képpel', az al
ispán zsidaja (képpel), kétértelmű tejtegetéi 
(képpel', az önérzetes c/ipész a félreéri,' , 
kapaszkodjál uram Jezus ' (képpel), nagy
szerű állomás (képpé1), a jövő képpel), nem 
nyitja ki (képpel), a vendéglőben (képpel), a 
komoly ellenvetés (képpel) az utolsó schwarz- 
gelb krónikás adoma, mit tanultak (képpel), 
virsli dráma 10 képpel', magyar klassziku
sokból (képpel) s több neve'fetö költeméuy 
«*■» adoma. E magyar -Fliegeride' elöfi/.e- 
tési ára évnegyedre 2 frt. Kiadóhivatal t 
Budapest hatvani utcza 3. Szerkesztő.- Bar* 
tók Lajos.
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Nebeška duga

Nezdavnja govoril sem v jednom 
krat kom članku od „blude ih svečicah" 
a ufam se, da je svaki zrelo misleči 
Medjimurec razmel, da to nisu nikakve 
Strahe, kak to nezvu»'eni ljudi pripove 
daju, nego su čisto naravsko i nedužno 
zraTno pojavlenje. Denes felim opet j 
par rečth pregovoriti od jednom zračn m  
pojavlčuju, kojemu e samo n »5 medji- 
murski puk, nego i drugi narodi svako- 
jačka praznoverja pripisuju

To je uebesk duga. Naši Medjimurci 
zovu ju „rodicaw, drugde pak je poznata 
pod imenom puga

Neznanstveni ljudi puni prazno
verja pripovedaju, da nebeška duga iz
pije ra ake, potoke a  i i9to morje Da 
pak to nije istina i da to niti moguce 
mje, otom se bodemo osvedočili ako 
zaznamo, kaj je nebeška duga, o kud 
postane i ima li kako v upliv na zemlju 
i na tu na laze e se >tvari. Anda kaj 
je ona?

Nebeška duga je svetlost, k»ja se 
na nebe kom s od i (firmamenta) za 
deždjovno vreme pojavlja i vu više 
f;»rbah na formu polukruga tam gori 
lepo titra. Zrok njezin jesu sunčani 
traki, kapljice deždjovoe t. j oblak 

Da vidimo, kak to biva! Zem lj» 
dobiva svu svetlost od sunca, svaki 
soočeni trak j  • svetli i beli anda s; n 
č ni traki čine na na'oj zemlji svetlost, 
ovu svetlost z vemo drugač „beli dan“ 

čudnovito a skoro i uovenjatno 
je to gospodin Bog stvoril, da usuprot, 
tmnu, da nam se trak beli vidi, ipak 
se vu njem naliadja vile farbalil

Svaki najme sunčeni trak stoji iz 
sedem tlakov, a svaki od nvih ima avoju 
p >si bnn faibu. Jz svib tih sedem tra

kov a k o  Be s k o p i  p o m e š a j o ,  
s post- ne jeden beli a tri neopažamo, da 
sc vu tom belora traku nahadja zelena 
črlena, žuta, modra, moarasta, ijubič»s»a 
(fiolicna) i naranč»sta Iarb>.

Ako na obruč namalamo ovili se
dem farbah, ter obroč jako naglo za
vrtimo, te niti jedna ovu faibu in  poseb 
n« budeino opazili, ar sve skupa pomeša 
nc čini le budu jedna jedin&tvenu i to 
belu faibu.

Pcglednimo samo fatbe vu štacunu 
kupljene! Sto bi rekel, da vu /.elenoj 
farbi ima ftute i u odre? Pa ipak je 
tak; jer ako iutu i modtu skopa pome
šamo, te dobimo, lepu zilenu. Anda više 
farbah skupa pome anih, daje jednu sta- 
novitu jedinstVenu, a gori spomenutih 
sedem daje belu.

Ova jediostvena bela faiba sunče- 
nih trakov, ako črez pr..vidljive kaplje 
viue prebija, se reztvori pred našimi 
ojmi vu sedem gori spomenutih farbah.

Svaka svetlost lama ne (pretrga) 
na vodenih kapljicah i daje nam videti 
sedem farbah, to je dokazano.

Za próba vzemimo bezgnvu Spri 
caljku, uapunimo ju s vodom, stan mo 
tak da bude sune za na i stalo i to 
vu odo doba dneva, dok se jod nismo 
mi od sunca daleko odmeknuli, špricajmo 
vezda vu vis i taki budemo vu padajučih 
kapijic.ili opazili dugu.

(Drugiput dalje.)

Od pozojov.

Starinski nevučeni ljudi veruvali 
su ne samo vu copernice nego takaj i 
vn poa«je.

Rekli sn, da je pozo j tako v kak 
j dna valika, kača, koja ima na glavi

ružu kak kokot, četiri noge, krila i 
Strajno velike lampe. Takva strašna zver 
nije nigdar bila. Ali starci su verovali, 
da su je pozoji, koji svu vodu popijeju 
i suju napravi ju, drugi pak ognja rigaju 
pak da nekoji poaoji imaju sedem glav. 
Dendeuesnji se več malo tak bedastih 
Ijudib najde, koji bi vu pozojc veruvali.

Pred jedoo deset iet su se itak 
nagli takvi bedaki, k«>ji su vu p »zoje 
veruvali. Leta 1876 su nekoje novine 
pisale, da je vu gornjoj Magjarsk<»j polek 
jednoga sela na bregu vu jedrn>j ljuknji 
pozoj. Ali tko vetuj*, ali ue, bilje bogroe 
pozoj! Jed  ia stara baba je  n k la , d.i ga 
jc vidla, samo nežna kak zgledi, kajti je  
skotom vmtla od straha Veli, da je 
vidla, kak je poz j  iz oblakov zigel. 
Takov je  bil kak je l na Strajno velika 
bunda. S glavom se je tijam do zemlje 
spustil a s zadnjimi nogami sé je za 
oblike zahačil, pak se je  nuhal. Najeden- 
put se je doli spustil, pretvoril se Vu 
malu /ivotinjicu i vu luknju se je 
potegnul.

Bedasti ljudi su drhlali od straha 
kad su to tuli. Nitko nije vupal blizo iti. 
Ták su se bo ja * onoga mesta, kak vrag 
tenjena. Koji su imeli malo kuraža 
iš>i su samo onak iz daleka gledat, ali 
su laki pobegli, kajti je  pozoj srdito 
počel mr četi.

Nekoliko tjednov su Stanovniki vu 
najvekgem strahu bili Na zidnje je več 
i poglavarstvu 7adosta ga bilo, zato je 
bila vun dana zapoved, da svaki človek 
naj zemc vu ruke r&suhe krampa ili 
pusku, pak naj toga pozoja pretiraju- 
lilo jih je prek dvesto ua breg. Streljal* 
su, kak da bi vu taboru bili Najedenput 
hop! i iz luknje skoši jedna grda divja 
mačku.

Et<>! kak more jedna baba celo sel 
zanorjti. I  di.ju mačku su za pozoja 
držali, i tak su se je  boj&'i, kak ovca 
vuka.

Pozoja nije bilo nigdar na svetu.

ZABAVA.
Ljubezna dolina.

Vu Zempléu varmeg ji ji, gde neiz
merna ravnina se počunlje: Od Oestelja 
se mala gora zdtže. koja pri Meg) aszó 
jenajvišiša , ikoja vu Magjarskom, med Ju 
dolinah najlepsu Heinad dolinu okružuje,

Na dve strani gore, šume, vinogradi 
i vočujaki se vidu. Izpod gorah zviralnSče 
se žure vu Sajó potok.

Krasna okolica je  to. Vugodnešt je 
tu zrak, dišeče cvetje, lepše pevaju ptice 
i zitad toga puk ovu doliuu za Ijubez- 
nu dolinu zove.

Lepo je ovdi biti. Sve mišlenje 
mi prej e, ako ovdi hodim; osobito ako 
poslušam dogodjaj ove ljubezne doline.

Jeden degodjaj govori od staro vre 
me, jod za kraljuvanja I V .  Bele kralj i 
magjarskoga. Vu ouoin vremenu ova 
dolina stoletna drevja je  hranila. Samo 
jedua hižička je bila, vu kojoj jedua 
mlada, siromašna i kruto lepa djevojki 
stanuvala. Ime njoj Etalija bilo, koja jc 
bila kči Jezde iz pokolenja Bojtavoga 
Ljubeznoga otca i majku, ona i hr t 
su pokopali. Brata je kralj pozval, d i 
voj uje vu boju proti Fr:gyešu austri- 
anskom bercegu, odkuda vifie nazaj nije 
do^el Lepo Eteliju ravnina s kruhom-, 
šuma pak s v ugodni ui ^adim je od-I



hranila. Sunce i veter njo vučilo na veru, 
evetje pako na čutenja.

Lepi protuletni den bijaSe, kad 
jeden vitez tak zvani Seren (iz poko- 
lenja Kenérovoga) na Inv došel. Njegov 
grad je daleko od ovoga n esta bil. Zato 
da bivola, kojega je tiral i ni mogel 
do ruk dobiti, tak truden i mučen polek 
potoka ai aedne.

Potok njemu ovak počel govoriti:
— Mi dobro poznani ) tebe, ako uprav 

zarad toliko taborov, gde si ti avek prvi 
vitaz bil, si uas još nigdar nepogled&l. 
Poznamo mi tvojo srdce, i pamet i 
tvoja dobra éinenja. Poznamo, da tvoje 
srce je čisto, koje još nepozna, kaj e 
žalost i ljubav. Vreden si, da ljubih i 
blaten budei Hodi odpeljam te k jednoj 
lepi, dobroj i mladi djevojki.

— Noé je nastala. Grad je daleko bil, 
mladi pozabi puta i samo »šel je tam, 
kam ga je potok zval.

—  Lepa devojka je još šušfala okolo 
bitičke i onda se te li e Piemidlavala 
je na uegdatnja vremena, kad jo8 s milimi 
roditelji bila i kad se Bvojim bratom 
igrala.

— 8eren zami*leni stoji i blaženi 
se čuti, na pogled iumenoga lici devojke.

— Mon-bit nisi zemeljski stvor! Od- 
prosti mi, da te bantujem ovdi vu miru 
Zsbludil sam vu šumi, Zapoveč slugam, 
da mi ka/u puf.

Sum.sk a devojka smeje se, da kak 
moči ovdi zabluditi, gde ona svaki grmič 
pozna.

Mladič zgledne taj smeh, vužgc se 
srdce od ljubavi.

Bludiš gospodiče! jas nisem on, kaj 
ti od mene misliš, več sam sirota nit 
sloge neimam. Ételi ja mi ime i odpeljani 
te na pravi pot.

Mesečni zlatni traki obsuli su šumske 
grane- Tibi vetrič poiipubaval je po 
cvetja, kak da bi se čula reč zbogom 
ostajmo, i točenja sráca se čulo, koje ne 
daleko jedno od drugoga bi’o. Vu devoj 
kinom srcu novi svet se odprl. N i je 
ziialn zakaj ali tak lepo se njoj vidlo 
govoriti s onim vitezkim inladičom, koj 
tak zamifileni i bia eni polek nje stal 
i sreču imel vu rukab njeziuu malo 
ruku driati.

— Ovdi vodi put, reče devojka skorom 
Žalostno. Bog te naj Čuva!

Seren žalostno zdigne njezinu ruku 
i stisne k svojam pisani.

— Etelija! Neraoj, nemoj me progonitil 
Pollušaj . . . Vu boju, kad i po Sum ah 
za divjami zvermi hodeč najviSe let 
svojega življenj« sam sprovadjal. Dvajsti 
i gest let mi več za hrbtom, brez da 
bi poznal koju devojku ili da bi zual za 
ljubav. Zagledal sam tebe, koja si mi 
taki vužgala srce moje, koje neizmemo 
blaženstvo čuti vu sebi! Ljubim tel Ti 
bi sirota. Primi me k sebi za brata.

Etelija ga pogle dnes lepimi očima, 
onda pak kak spla&eua šepne: Bog s to- 
bom Seren.

Mala devojka pak po gusti šumi 
k domu ide. Čuti vu svojem srdcu sve 
drugač kak predi bilo. Pita od trave 
drevja, da kaj to mora biti, kaj ona 
vezda čuti i lepa pesma ptice pelice njoj 
povedalo, da Serena ljubi Etelija na 
ovo znanje niše srdila.

Mladič pako iz daleka gledi odpu- 
tujuču djevojku i na onoj mesti, gde je 
devojka s njim stala, čelu noč je skoz- 
nuval.

Vu jutro mladi vitez, kak dete 
boječi se pribl žaval k maloj hiiički 
da ljubav i blaženost izprosi od devojke.

Eteliji mladič nit jednu reč ni reke), 
nit od ljubavi ni govoril ali ipak čutila 
je, da sve ono, kaj-Seren reče, istina je. 
Devojka zagili mladiča, koj od vezda 
vu gumi ostane, svoje pak lope palače, 
mile roditelje i priatelje pozabi iostavi.

Ljubili su jeden drugoga i blaženi 
sn bili Misel samo med ju njima od
ljubavi je bila. Nieu se bnuulj na ono 
kaj se dogadja preko Šume ua velikim 
svetu.

Ali veliki viher je obstrl našu 
domovinu.

Dodi su mongoli (tatari). Ugodai 
Khana puk. Dva sini Khana Batu i 
B&idar prek šumah i gorah su vdrli vu 
uašu milu domovin j . IV . Bela, blagos
lovljen i dober kralj, po navadi krvavo 
sablju je nosil sve okolo.

Vnožina puk se ziiel, samo gospoda 
su ue fliela se gouuti

Progovarjali su se s kraljom. Nišu 
verovali uesrečnom dogodjaju.

Krvava sablja nije našla puta vu 
sumu k maloj hižički.

K dvojam blaženam niše čul glas 
javkanja

— Vunevolji domovina, konec Ma- 
gjarora.

A li za kratko vreme, množina os- 
lobodjeui od Mongolov, su došli vu šumu 
k hižički k dvema blaženam i pripoved&li 
su veliku nesrečo naše domovine. Mali 
flereg kralja IV. B*le poleg Sajó poto
ka pri Mohi selu se zišel vnotiuoin ta
bora Mongolov Naši Mongole za barbar 
vojnike su držali i bez svake zle misli 
su mirno počivali. Vuoči od sve strani 
obkoljeni, ni moguč njim vu jti. Nišu poz
nali meju, poleg koje je mlaka bila. i 
mislili su, da budu mogli pregaziti. Ali 
vkanili su se. Od kriča mongolov prebu- 
divfli se, šatore pobrali i hoču, da prek 
ovc mlake vujdu, ali žalostno. Njih je 
vekša stran notri ostala, dinge pako su 
neizmerno počepali. Vidivši mongoli, da 
Magjarov je vnogo opalo, mislivši da 
ves svet je pokoften i zarad toga na*u 
domovinu med sobom su rezdelili-

Vu Serenu se zavrela krv i na 
orožje je prosil one, koji su k njemu od 
Mongolov pobegli

— Ove brežuljke nesme neprijatelj 
bez kaštige gaziti! Na oružje prijatelji!

— Bez tebe, kaj bude s menüm? i 
ja idem s toboraveli Etelija.

Vu ovim času iz guste šume su 
vdrli mongoli, kojim vodja Khan Csobád 
bijaši. Seren kuštie ljubeznicu.

Stani za hrbet. Jas te obranim.
Pribl ižavajuči Khan, kad spazi 

magjersku devojku, zakrikne:
— Za boga! takva lepa devojka se 

još ne rodila uiti ua izhodu, nit’ na zahodu. 
Moja mora biti.

čujete mala vojska! Dajte meni 
ovii devojku, ostavim vara vaše kinče i 
/ivlenje.

Vu Serenu vri krv, strelicu pusti na 
Khana, boja je uprav vu prša bila 
namerjena, i koja vu prša bi iila, ako 
nebi železni poaaj zadržal.

Seren, kak i njegovi drugovi sablje 
oU prijeli vu ruke. Seren kak ti oroslan 
se hrval; s telora pak ljubeznicu čuval. 
Svi su se branili, kak najbolje proti 
B-otinom Mongolom. Više nisu cikaj imeli 
na ovim svetu, samo jedeu kinő, život 
kojega su drago dali.

Vec sam Seren je bil.
Cuješ vitez magjarski, daj meni Ženu 

tvoja, pol orsaga dobiješ od mene.
Ništarija! odgovori Seren i smrtni 

vudarec nameri sabljom tataru po glavi.
Krv je oblejala vodju tatargkoga’ 

ali ov hip jedna kugla se zapilila mla' 
diču vu prša Omedlel je  od boli, al* 
zato devojka jo bolje stisne prsam svojam

Vmori me! reče tugujuča Etelija.
Vidi Csobád, da njegov neprijatelj 

vumira, sramotno se norca delal, govoreč:
Je! da, vidi*, ipak ova Ijubeznica 

bude moja.
Seren s pajžom se brani, kušne 

devojku, onda landžu porine tu njezino 
srdce, ona pak ako uprav je sva vu 
krvju oblejana bila, prime vu ruke 
poleg le cču sablju i vudri Csobád a 
tak, da se odmah zrušil.

Tatarski Sereg za jeden čas se pre
seneti; onda pak sto ruk se zdigne. da 
mladiča na falaté scepaju. Kesno je bilo. 
Za hrbtom tatarov trobentanje i bubnjanje 
se je  čulo. D oji su Magjari iz Megjasa 
i iz one okolice. Tatarski vodja kak i 
svi drugi poginuli sn. Seren obrne se 
k ljubeznici. Vustnice su se još nasmeh 
držale. Zagrlil i ku*nul jeden drugoga, 
zatira šepta uč se čulo:

Oh kak blaženo je tak vumreti!

Zatim branitelji sabljami grob sko
pajo i dva ljubezna srca nuter položijo.
Ješ vezda je mesto, gde kažeju grob dveh 
mladiča; potle na grob jednu kapelicusu 
podigli, koja dugo vremena ni stala 
nego se uni‘tila. Još pri je, dok kapelice 
ni bilo, ono mesto puk za sveto je 
držal Bila je navada, da svaki svetek J

se mladež skup spravil i doö'i su k grobu
gde su lei c lj.,bežne pesrne popevali.

Mladiči, koji se žeuiti hoču i drugi 
njim krače, još dan danas idu k ovi 
mesti naj mre „Ijnbeznoj do lin i/ da pn- 
segneju ljubav jeden drugomu

Prevodih Štingly János

Kaj je novoga ?

—  Streljeni poštarski kočiš. I« 
Rac Ali kitica iBacs varra.) pi&eju, da bu 
4. o m. iz Dorosla dojduča poštam a 
kola med golicami tol vaji napali. Stri- 
cevič zvanoga koriša su streiili, spre- 
vadjajučega stražuia avega izprebili i s 
koli proti firestovcu pobegli. Kuliko 
penez i vrednih pošiljkah je bilo vu 
kariolu, još se uezna.

Vu Novom Sadu (Uj Vidék) su 
jednoiru zaklanomu vohi vu želodcu ce- 
tiri prave pravcate cekine našli. Kak 
su cekini vu volovjki želodec dospeli, 
nežna se

— Sam se je strelil Vu Csórni 
se je ove dneve vu uoči jeden husarski 
kapro] iz herceg Lic lit ̂ estein regimenta 
s pu-kom vu zube strelil. Kugla mu je 
glavu čisto reznesla, tak da mu doktori 
ž<v jenje na vure b rojijo Vu listu, kojega 
je nesrečnik ustavil, bilo je napisano, 
da se je zato strelil, jer su ga premestili 
k fuhrweserom. To ga je tak razžalostilo, 
da si je sam živleuje zel.

— Vmorjeni poštar Vu Bruuecku 
tu ove dneve po noči poštara St.einera 
Z) klali, i iz po<te tri pa k Icce, vu ko j ih 
je bilo 1460 frti, odnesli. Mrtvo telo 
su taki zakopali. Krivci su : jeden 
/eljeznički činovnik iz Sv Lovrenca i 
jeden ž*‘)je/.nički pomočnik, koje su več 
v lovili. Krivca je razjareni puk skorom 
zntukel.

—  Amerikanske ženitbe. Trideset 
let staii par t. j. od kojega je svaka 
osoba samo 15 let stara, to je bormeš 
velika redkost. Vu Ameriki je bilo pred 
uekoliko let moči najti takvoga para, ali 
sad se je več i to premenilo. Vu Ame- 
riai su zaljubljeni samo odifili k popu, 
povedali svoje ime prezime i starost, 
pak ih je pop, brez svakoga roditeljskega 
dopuščenja zdal. To je uajduže vu Peo-

i Silvani ji trpelo. Predi kak bi se to bilo 
premenilo, dopustili su još dva dneve 
ouim, koji bi se hoteli ženiti. Brzo su se 
poiskali zaljubljeni i odišli k popu, koj 
jih je taki zdal Ove dva dneve pohas- 
nuval je i jeden skupa računajuč, tride
set let stari par t. j. svaka osoba 15 
let- Pobegli su od hi£o i oženili su se. 
Zabadav jih roditelji rastaviti hočeju, 
uje bude samo smrt razstavna, Otiflli 
su iz Greeuburga vu Pittsburg, i tam 
>u se jednomu popu tak dugo molili 
d>k jih nije zdal. Sad se borme ima 
cela Amerika nad čim smejati

—  Potres Vu Csai lestouu je ve
lika nesreča, mungo ljudih je vumrlo 
a kvar je jako veliki, Varsáké vulice 
su sve s porušenimi zidi pokrite. Posle 
potresa je ua vi*e mestih ogenj postal. 
Stanovniki su na vulici sprevadjaH noč. 
Do sto ljudih je izgubilo živleuje. Varaš 
je od sveta Cisto oddeljen, jer su se 
svi mosti i željeznice potusile. Ljudi na 
stotine hočeju ostaviti varaša, ali nemre- 
ju vu i. Dve nfljzoameniteše cirkve su 
se zrušile. Posle prvoga potresa je ua 15 
mestih ogenj postal. Komaj ima 100 
hi/., vu Koji h je moči staouvati. Stacuni 
su svi zapiti, ter se bojiju glada. Vu 
sredu v jutro je opet bil poties, ali 
kvara nije uikaj više napravil. Najviše 
je trpel Broadstreet. Zemlja se je razpo
čila. Žene su s tolci na giavaj iflle k 
porušenim tržam, da nesrečnike oslobo- 
bodiju Na zemlji su velike pukotine iz 
koje fini pesek ide vuo. Žveplena duha 
se ta kaj čuti.

—  Vu Bulgariji se je od prošiu 
nedelju, slede e pripetilo: Sándor odbit- 
jeni kuez bilgarski* kak smo pisali, ua 
radost puka se jo povrnul iz Lemberga 
vu Soflju (glavni varaš Bulgarije) i tara 
su ga s velikom paradom i s radostjom 
prijeli njegvi ljudi. Ali radost pukova 
nije dugo držala. Š&ndor, kada je doiel 
vu Sofiju, telegrafiral je ruskomu čaru 
i prepoiučil se je uj<-mu Ali on mu je

I nazad telegrafiral, da bi bolje bilo, ako 
bi on ostavil svojega tronu'a. Zbog 
toga, i zato, kajti Austiijo-Magjarska 
pak Nemška ga nisu bitnveli, da naj os
tane i na dalje za kneza Bulgarske zem
lje, odlučil se je, da bude odputóval it  
Bulgarije i ostavil svojega troouša. Za
badava su ga prosili njegvi vojniki i 
puk, da naj ostane, pak naj vlada i 
nadalje Bulgarsku zemlju: on nije hotel 
ostati, sr nije hotel, da bi zbok njega 
ruska voiska došla vu orsag. Odlučenje 
svoje je dokončal 7-ga o. m. i je na 
žalost Stanovnike Bolgarske zemlje, od- 
putoval prek Bulimpešta vu Neratku 
zemlju. Njegovo odputovanje je bilo 
žalostno. Oficiri, činovniki i celi puk Be 
je plakal, tak takoj i sam odputojuči 
koez. Kaj bude se na dalje pripetilo vu 
tem siromažnom orsagu, kojega je vla- 
davec ostavil, to se n^zna. Za vezda 
tri glasoviti bulgarski ljudi kormaniju 
orsaga, dok bude Be orsa ko spravi-če 
skup zišlo i novoga si vlad&ra izebralo. 
Lehko se pripeti, da budu iz nova 
Šandnta si izebrali za kueza svojega, 
ako bude jim to ruski car dopustil. Oni, 
koji su kneza v a o. i vkrali, pak vu 
Ruaku zemlju odpeljali, su još zaprti, 
ali je uedopusti ruski car skončati.

— Tolvajstva. Vu Ludbregu ua 
sejmu su Légin zvanomu mibovljansko- 
mu Stanovniku konje vkrali. — Derg 
Gjnri vu Podturnu su iznajže 2 drvenek 
pšenice i 1 drvenek ječmen vkrali tolva- 
ji. — Uredniku ovih novin pak su 8-gr. 
o. m. nekakvi zločesti ljudi iz kotce 
goske odnesli.

— Notariuša su izebrali vu D- 
Kraljevci 6-ga o. m. Izbirauje je težko 
išlo, ar ih je više bilo, koji su prosili 
za ovu notarijašiju. Največ votumov je 
dobil G. Verbanesies Nándor čakovečkog 
kr. notariuga pomočnik. Zato je on pos
tavljen za kraljevečkog notariuša.

—  Imenovanje G. Fischer Karol 
je za kapetana vu Sobotica imenavan.

—  Občina Cikovec je odločila, 
da bude od vezda na sejmu i za žre- 
biče pobiral 10 krajcarov mestariju. — 
Na dalje odlučilo se je vu 26-ga prošlog 
meseca obdižauom spravitču, da budu 
prodali veliku ošrariju, da si varafi duge 
izplati.

—  Obiteljska nesreča. Vu Maroa- 
vaš&rhelju (Erde’jskoj) je Segedi Károlj 
svoju ženu Molnar Žužiku iz osvete 
zaklal; a sebe pak je iz jedne revol- 
ve obstrelil. Toga človeka, koj je komaj 
SO let star, je na taj gadni čin njegovo 
nespretno i durno živleuje vpelalo. Nje
gova žena, koja je  reda ljubila a dru
gač je sirota navek betežljiva bila, mu 
je več kak se veli: puta dala. Ali zna
la je ženska, da oslobodjena zato nije 
od njega i da mira nebude imala pred 
njim: odlučila se je, da celo Ijeto vu 
toplicah piebavi. I za istinu odiila vu 
Sovatu, gde je daleko od mufa si sretoo 
i zadovoljno živela do augustuša 20 ga 
kad je vu Maroiva*arhelju uazad »e po- 
vratila vu ouem sietnem ufan|u, da bude 
i dale tak mirno sama živela vu svojoj 
hiži. Prilika ovu je več zdavna njeiin 
grdi muž čeka) doma; ar se je ove dneve 
k njoj dotepel, gde ju  pita1: .Je li Žuži- 
ka pak za istiuu se več Dešeš • menőm po
miriti?* Ali ona mu je odgovorila, da 
ne. Vezda je još i nekaj penez prosil, 
ali takajše n ije dobil. Na to si je on 
još onaj dan jeduu pištola kupil, koju 
je t<n ua siroma*ku Ženu si sprožil, ali 
prva kugla je vu stcuu odiila. H itro 
je i drugu kuglu spusti), ua koju je 
odnaah vumrla siromaška /.ena. A tre tja  
kugla je njega vmorila.

V E S A  Ž IT K A .
Pšenica 8,— 8 . 2 5 -----H rš 6 — 6-50
------Kuruza 6- — 6 10 - — Ječmen
5.26 7 . --------Zob 6 20 6.80 —

L O T T E R U A .
Gradecu 5. septembra 1886.
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Brünni szövetek
egy elegáns

őszi vagy tavaszi öltönyre
3'1U uietrr lio«»zu riari>b*l<b:iii.mindegyik egy tel' 

f ó r  f lo t t  <M»> r f  elegendő fiuom 4 írt SO ki" 
igen finnrn 7 M 75 k>'■ » legfinomabb 10 frt

5 0  kr. v a l é d l

°:yapjiiszövelböl
P n l m e a  « (< > n  é «  b » J  p o a x i A l  té li ka-
b a tok ra  ii:eterje  2  ö t  50 k rtó l 5 ö t ig  D .iróci-
p o a ttó t m eterje  1-25—2 50 kü ld  l-arkin*k pó ita i 

utánvéttel a poMtnjyarrtktár

BRÜNNBBN.
F iir y e lm e z te -té s -  Fenti cég szövetei 

kitűnnek sOlid és izlésteljes kivitelük, 
valamin' különös tartóságok által Ismert 
szilárdsága és nevezetes szállítási képe 
esége kezeskedik arról- hogy a legjobb 
anyagok és pontosan a küldött minta 
szerint szállíttatnak. Kívánatra a lenti 
cég küld m in t á k a t  inyryen  é *  b é r -  
in*-nt v e .___________________422 1—20

y  ' x
3 VttágpoM fa s z á llí tá s .  ^
I  Legolcsóbb Legjobb s Jegpontosabb szolid Í5
5 ___ aral< megrendelesi forrás szolgálat
K ------------ ~  K ö z v e t le n ü l  H a m b u r g b ó l .  ■■ ■ ■■ ■— X

\ Kávé, tkea és csem egék n agyb an i e la d á sá t  8
J  ajánljuk az alábbi árakon, mint ismeretes, legjobb árukban, postadijmentesen,
 ̂ utánvét vagy az összeg elöleges beküldése mellett : ^

|  Kávé p irita tlan , 5 Kilós zsákokban, plombozva 10 vámfont.
£ 5 kg. BAHIA, kellemes izü . . 3 001Ö kg. JAVA, zöld erős delicat . . 5.10 W
3 « RIO, finom erős , . . . .  3 60 „ AHANYJÁVA, kiv. fin. enyhe 5.30 w
(  ,  SANTOS bőfizetö zöld . 4 00 » PORTOlUCO, jó szagu erős . 5*80 £
I „ CUBA, zöld erős, briliáns . . 4 3 >' (iYÖNGYKÁVÉ kiv. fin. zöld,. 6 75
\  „ GYÖNGY-MOKKA, atr valódi tüzes 4 20 „ MENADO, kiv. finom nemes 6 50 as
* „ CEYLON, kékes zöld, erős - 5.00 ARAB.-MOCCA, kiv. nemes,tüzes 7 20 g
'  Lozzel p iríto tt Kény kávé Thea eleg. chin d  csomagolásban J f
9 naponta friss nettó 4*/4 kilónként . 4.65 CONfíO légiin, jószagu 1 kilo o é. 2.60 ö
|  5-10, 5-40. 5 9 6 .6 8 0  '1« évnél tovább el- SOÜCHONG kiv.fin. „ 1 „ o. é. 3  70 X

tartható, nagyon kiadós. CSALÁDI THEA Melange I o. é. 4 .20 Q
I D TJM Guba igen finom 4 liter 30 5  IIATJES legujj. körülb. 30 db 2 ,0 6  w  
{ „ Jamaika kiv. fin. 4 .. . . 4 20 "llERlNGEK i 5 ki. hord. „ 25 db. 2.ti0 Q
3 „ „ ör. superfeiu 4 „ . . 8.30 -Különleges: sósheringek „ 400 db. 165 ^

HMt- Nagyobb megrendelésnél megfelelő árengedmény. q
|  Hamisítatlan legjobb minőségű áruért kezeskedünk es csak egy kiser- S
* letet kérünk. %
)  Kimerítő árjegyzékek éa vámtarifák ingyen bérmentve. 399 10— 18 Ju

j ssST (E^TLiNG<MB és társa Hamburg. o

e < x x x x < « < x < x x x < » a < x x x  ?  S X X < X X X < X <

/ , I T ( . \ 0  M IX Ö

budai vörös borok
Bberling 3'oz.set isméit nagy-szőlőbirtokos pinczéjéból 

kaphatók Csáktornyán ki:árólag

S z e i v e r t A n t a l  vendéglőjében
Á R A K : S 'shegyi: egy liter . . .  80 kr.

Kabinét: „ „ ..............................................1 f r t -------------
gerle (gyöngy) ............................................ 1 frt 20 k i.

K a p h a t ó k  fé l  l i t e r e i  p a la c z k o k b & n  is . 411 7— 10

Q r iin qí ő ltö a y -s z ö v e te k
egy teljes öltönyre, 3 V, 0 meter

» I  I r t  ér megrendelhető

W r is *  J á n o s n á l
Brünn ifei dinandgasse 7.

M m tik  p '« t i  bérű ién  te»en é* uiirjrf*n k i lü i f tn e t . ... 
L eguj.tbb  íVlAltflk es A tiiölM hiy-iitavetek A f n -  

já v . l  r ak tá ro n  vaunak.

Ktry d a r a b

h á z i  v á s z o n
*, széles, teljes 29 róf.

1 darab 4  frt 20  1 darab 5 , széles 5 frt 50 kr. 
M im iik  in g y e n  é s  b é r m e n t v e .

415 5— fi

Radeini savanyukut-gyógyfürdö
2 órányira Luttenbergtöl A Radeini viz és fürdő a legjobb gyógy hatással 

bir: kösz vény, epeitőlyag  ̂ vesebaj gyomorba/ mirigy daganatok és nobantalmakra 
A Radeini savauyuviz összehasonlítása más savauyuvizekkel 

R a d e in i  0 1 7 0 7 .  P e ta n e z i  8 0 4 4 0 .  G ie s z h ö b l i  4 3 - 7 0 3 .
Egy fü rd ő 30 kr. f j l e l e l e  és H itlerié  jó és olcsó áron. Szobák napúnként 

30, 40 . 50, és 60 král ért.
\ radeini savanyú viz friss töltésben kapható Csáktornyán : Todor József nél 

Vara/.sdon IVIoses M--nél.

Radeinska kisela voda i kupeliste
2 vure daleko od Luttenberga

Radeinska voda i klipedbe ima ui|bolfiu lekovitu jakost proti: ulozi 
(giht.) ikrofelom zuCnom betegu, bubrežnoj —, teludaónoj -  , i ienskoj 

b o l e s t i .
Sravnjivanje radeinske vode s drugemi kiscii vodarni;
Radeinska 91 797 Potanczska 80.449 Gis/.büb!enska 43 793.
Jeduo kupeliste 30 kr. Pitje i jelo je dobio i fal.

_________ 80ha na dán po 30, 40. 50 í 60 kr._______________388 15— 20

Nyom. Fiüchel Külop laptuiajdonosnái Csáktornyán.
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