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Létesítsünk segély egy leteket.
Hitelt a gazdáknak ! Ez a m agya

rok imádsága mai napság. Mert a hitel 
mindennapi kenyér, mely nélkül egy 
kapavágást sem  tehet pénzes gazdasá
gában a s: orult gazda. Olcsó pénzre 
és könnyen hozzáférhető hitelre van 
szüksége a kereskedőnek, az iparosnak 
és a földm ivesnek. csakhogy az utób
biak mindkettőt nélkülözik Pedig a 
hitelre léplen-nyom on rászorulnak és e 
nélkül boldogulni nem lehet, mert a 
gazda nem adhatja el azt. ami gazdasá
gában nélkü özhetlen igavonó marháját 
vagy a takarm ányát; az iparos sem  
prédálhatja el félig ingyen a készítmé
nyét, s ha ezt teszi, okvetlen tönkre
jut. -

Hát hiszen van pénz özönnel De 
h o l?  A pénzintézetekben. De a váltó 
Intel nem gazdahitel A gazdának egy 
esztendőben nincs négy aratása, gyap
jút vagy marhát sem  adhat el négyszer, 
úgy is kevés van neki, —  pedig a váltó 
a legtöbb pénzintézetnél, taka ék- 
pénztárnál annyiszor lesz esedékes, 
annyiszor kell a váltót megújítani és  
kamatot Űzetni- A 8 százalékhoz m in
den negyedévben irásdij, bélyeg és uj 
váltó czim én m ég 5 0  krajczár jön. te 
hát a gazda m inden száz forint után

< t fizet; ehez jön a négy nap. 
mit az aj váltó prolongálásával eltölt, a 
mi szintén felér 2 írttal, mert az i fö 
pénz.

S vájjon a mostani viszonyuk m el
lett boldogulhat e az iparos és  föld mí
ves ilyen hitel és ily drága pénzzel ? 
o  csoda-e. ha sokan kiadósodnak és 
tönkre mennek ? Pedig mezőgazdáink 
birtokviszonya még nem m ondható 
igen kedvezőtlennek, mert a földbirtok 
még nincs igen feldarabolva, *1, telke
sen alul alig van birtokos, tehát a föld
birtok feloszlása még nem oly k étség
beejtő, mint ezt a »birtok minimum« 
hivei sötét szem üvegen át látják, s ha 
a kellő hitel és olcsó pénz rendelke
zésünkre állna, daczára annak, hogy 
a m agyar földm ivesnek és iparosnak a 
külfölddel kell versenyeznie, közép  
term ések mellett is fenn bírná magát 
tartani.

Csakhogy nálunk ép az a nagy bab 
hogy azok, kik ezt elősegíthetnék kik 
a pénz árát leszállíthatnák, ezeknek az 
ilyeshez nincsen kedvük); mert a tőke
pénzesek nem azért helyezik el p én 
züket a takaréktárakba, hogy a hitelre 
szorulóknak olcsón nyújtsanak segélyt, 
hanem, hogy ők minél nagyobb o-zta- 
lékot kapjanak

Ezen visszás állapot kifolyása, hogy 
azuzsoraalattom ban m ég mindig grassál 
úgynevezett szívességi kölcsön alakjá
ban, mely rövid i lőre, de annál nagyobb  
kamatra adatik é s  az ily kölcsönök  
minden uzsoratörvénnyel daczolnak.

Ez okozza, hogy a középosztály  
a helyett, hogy megerősödnék roharno 
san fogy és  pusztul, pedig az állami 
életnek ezek egy k legnélkülözhetlenebb  
faktorai, s a kik ezen válságos időben 
eleviczkélnek is azok is erősen küzde
nek, hogy magukat föntarlhassák. A 
gabona és bor kereslet lanyha, legjobb 
és legnagyobb p iaczunktól ki vagyunk 
zárva; amit a földm ives produkál, az 
olcsó, és ami keveset eladhat, azt po 
tóm áron veszik m eg tőle, de.eladn*  
kénytelen, mert az a váltókamat igen  
kényes portéka, mi könnyen von m a
ga után lőkefelmondást, iia a napján nem 
lesz fizetve; ebből pedig p erp atvar  
lesz , mi a  szegény gazdának az egész

birtokál elnyelheti ; e m ellett csalá lót, 
községet, megyét és országot is kell 
hordoznia.

A magyar közép és kis birtokosok 
léte é s  nem léte csak egy szalm aszálon  
függ. Ha tehát nem akarjuk, hogy ezek 
végkép elm erüljenek, meg kell ragad 
nunk ezen szalm aszálat és nekik olcsó  
hitelt kell teremteni ezt pedig csak a 
segély-epyletek alakítása által érhet
jük el

A segély-egyletek a mellett, hogy 
a részvényeseknek o lcsó  kamatért ad
nak kölcsönt, a takarékosságra is ösz
tönzik a népet. A kölcsönvett össze  
get heti részletekben fizethetik vissza, 
nem is oly szigorúak az eljárások, mint 
a takarékpénztáraknál ha valaki né
hány hétig hátra marad is a fizetéssel, 
m ég nem akasztanak port a nyakába, 
s időt engednek neki hogy tartozását 
tisztázhassa és befizetett pénzére minden 
részvényes megkapja a kamatot. De 
mint föntebb em litve volt takarékos 
sagi szem pontból is ajánlatos a segély  
egyletek alakítása, mert még a szegény  
napszám os ember is vehet egypár rész
vényt, mire hetenkint 3 0 -40  krt kell 
befizetni, s  mily jól esik az ilyeneknek, 
ha esetleg megszorulnak és ezen inté
zetnél ugyan sajátjukat a leszám olásig 
kólesönképen felvehetik. Mily sokszor  
megtörténik, hogy ennél több is le lesz 
eresztve a garaton a korcsmában és 
ivóhelyeken ! De a segé'yegyletek m el
lett szól az is, hogy az ország azon vi
dékein, hol ezen üdvös intézm ény már 
régebb idő óta meg van honosítva, ott 
a lakosság nincs úgy eladósodva, mint 
ott. ahol ezt a nép m ég nem ismeri.

Hiába várjuk a segélvt fölülről, 
ha magunk tétlenül marad mk ; s mint
hogy turítunkkal Muraközben sincs még 
segély egylet, — igen jól tennék amű- 
veltebb elemek, ha ódzhatnának, hogy 
ilyen egyleteket minél előbb életbe lép
tetnének és erre Csáktornya és Perlak 
volna hivatva, hol igen szép  számmal 
vannak az iparosok és kereskedők kép
viselve

Gazdáink és iparosaink m egm enté  
séi ól van szó, —  ne habozzunk tehát, 

és alakítsunk segélyegyleteket!

Lob Simon

Uj plébánia Muraközben.
(Levél a Sxerkeutóbö/.)

Az általam s becses lapja 47. sxám.V 
han „Uj plébánia Murakőzban" c/.ira alatt 
kö/Ze tett felvilágosító sorokra az 50. szám
ban C'.Afo alot o'vastam , amely valótlan
nak állítja az általam mondottakat s az uj 
plébánia székhelyéül egyenesen Ráez Karn
isát jelöli ki.

Első alkalommal a közérdek és c;:élsze- 
rüség, most pedig már ajat állításaim igaz
sága melletti érvelés kényszerbe:« arra, hogy 
meg egysser s ez ügvben utolszor igénybe 
vegyem e lapok hasábjait.

Amint a czáfolat soraiból kivettem az 
igen 'iszlell „J u s t i c i a“ áron All írásomra 
alapította érvei fősülvót, hogy Kácz-Kani- 
zsán a'.ért nem lehet plébánia,mert végpon
ton van és én Stejerhez még közelebb eső 
végpontra viszem a dolgot : Stanetinecz 
begyre ? ■ 8 est ö. amint értettem nagy dia
dalnak magyarázza saját Állításai előnyére, 
pedig hacsak egy kicsit gondolkozott volna 
is a »végpont« fogalmáról, rájött volna arra 
hogy végpont és végpont ez alkalommal nem 
ugyanaz. Mert Rácz-Kanizsa a fára végső 
határán van, am«Jy keleten, délen <ss nyu
gaton, a tára egyes részeire északon pedig 
a Mura folyóra támaszkodik innen tehát ve
szély nem lényégét, inig Sztanetinecz (ha 
bár nem is közvetlen csak közvetve) a stájer 
hat.-'ir szélén fekszik, ahonnét ami á< szivá
rog, az mind magyarellenes, s mint előbb 
is u tam, — az ott lak<“) határszéli n»spek az 
egyházi dolgok kiszolgáltatása r< gett kényte

lenek Stejerba fordulni, ami pedig épen nem 
kívánatos

Jó lelt volna Justiciának egy kissé fi
gyelmesebben elolvasni soraimat, mert én 
nem csupán a II. hegykerülenek akarok f'.- 

I rái — amint »Justicia« irta — hanem eh
hez kívánt un csatolni- még Sztanetinecz 
községet, az I. és IV. hegy-kerület közel 
fekvő dűlőit, amelyek együttvéve csinos kis 
tárát képeznek, úgy terjedelem, valamint 
népesség szempontjából is. amit elléggé 
igazol, hogy saját fegyverével verjem meg. 
— tanköteleseik száma, mely az idei össze
írás szerint 350. Amíg Rácz-Kanizsa, Sa!- 
farskó Vescsioza é s  (iibina községekéi alig 
tesznek 200 at együttvéve.

Hogy Rácz Kanizsán templom- van az 
igaz. hogy 16,<M)0 frt tőkepénz szántóföld 
és 2 szőlővel is rendelkezik, az meglehet , 
de ez mind nem argumentum arra, hogy a 
plébánia ott legyen ! Mert ami a templomé, 
az nem a ieendő plébánosé s az ebből befő- 

, lyó jövedelem a lár:i estél jaira nem fordít* 
' ható. templom pedig Sztanetinecz begyre is 

épithefő. Annyival inkább is, meri ha a ezé! 
a lelkiekben va’ó könnyebb vezethetés, 
akkor egy templom építési költsége nem 
riaszthat vissza s nem követhető el, hogv 
négy egymásba forrt községnek, melyei 
Síridéhoz 'I, órai távolságra vannak, állít 
sunk uj plébániát, mig a 2—2 *|a óra távol
ságú fára felső s elszórt hegyvidéki közsé
geket és dűlőké hagyjuk a régi plébánia 
körében

Csak azért fogtam toII«L hogyha ő  
Eminentiája kegyessége a lelkiekben való 
könnyebb vezethetés magasztos olvénél fog ra 
a siridói (árában még egy plébániát szán
dékozik felá'litani, akkor az ne Rácz-Kani 
zsán a szomszédban, hanem oly ponton ál'it- 
tassék fel amely Slridótól oly távol fekszik, 
hogy a* itteni lelkész uraknak bizon> o't 
az egyházi do'gok tejesítése sok nehézségbe 
és nagy fáradságba kerül mig ellenben ae 
em'i'ett falvakban azl könnyen elvégzik.

Ezeket voltam bátor megtámadó!> ál 
litásaim igazolásául és a he'vzet tiszta meg
világításául elmondani. Egyébként pedig 
döntsön Érsek ur Ö Eminenciája bölcs és 
migas akarata! Isten ve'ünk !

Stridón, 1886 deczember hó lf-én.
E g y  kathoiicus

CS A R N O k.

Örökösödési szabályok hazánkban

([J o ^ fő r t i n t i m i  t a n u lm á n y . )

(Vége.)

Az orökösödésnak egy külön nemét 
képezte az úgynevezett leány negyed, mely 
az I. r. 6 czimének 3. és 4* §§-ból kilet - 
szőleg csakis a tiszta adomány utján szer
zett fiági javakból járt m>-rt szerzeményi 
es mindkét ági vagyonból a leányok is nem 
negyed, hanem arányos osztályrészt nyertek.

Ezen negyedet a leányok összesen és 
együttvéve csak egv szer és pedig az I. r. 
7J-ik czimének 5. §-a szerint az elévülés 
kizárásával — de az örökösödés rendjének 
megtartása mellett — bármikor követelhet
lek még pedig a 89- S ezimo szerint akként, 
hogy minden atyai biitokjog minden haszon
vételével « bár ídnemü larto/.mányaival együtt 
négy egyenlő iészre elkülönítendő volt, «bból 
egy résznek becsű utján meghatározandott 
értéke képezvén a leányokat tulajdoni jo
gon illetett leánynegyedet- minek aránylagos 
részéi mindegyik leánygyermek akár külön 
is kivehet le s a l ü l .  § czime szerint csakis 
lovakat — mint könnyen értékesi'helO dol- 
goLat - tartozott készpénz helyett elfogadni.

Különps intézkedések által nyert sza
bályozást az özvegy és a hajadon nöjoga.

Az özvegyi ailapol magával hozá a 
tu'ajdont szülő, özvegyi örökösödést és az 
özvegyi jogot, a hajadoni állapot pedig a 
hajadon i jogot.

A mi az özvegyi jogot illeti, a már érin
tetteken kívül ezen a c/imen illette az ö z 
vegy nőt egy gyermekrész a léi j összes 
ingóságaiból.

A 102. czim szerint, ha a térj zálog
javakat hagyott maga után. keletkeztek lé
gyen azok a házasság előtti vagy az alatti 
időből, s habár a feleség neve a zálogos le
velekben nem is foglaltatott, ily javakból az 
özvegy mégis egy gyermekreszt nyert. f-jj

Megillették végre az »»zvegyei a pénzen 
vett azon birtokok és birtokjogok is, me
lyeknél a felvalló levélhen a nő neve is be- 
igt altat ott.

Az özvegyi Örökösödéstől megkiilönböz- 
telendő a hitvestársi örökösödés, mely jog 
a nőt férje s a férjet neje után illette. Ezt 
tüzetesebben az 1687. évi törvények sza
bályozzák, s ezek sze int a visz»»nt örökösö
dési jog az ingóságok és a szerzemény! á 
tagos javakban a hilvestérs részére bizto
sítva lett.

A hajadoni jogot tekintöleg. ez lénye
gileg ugyanaz volt. mi az özvegyi jog. a 
mennyiben holtig tarló lakas, tartás és ru
házatból, férjhez menetel esetében pedig ki- 
háza-itásbó1, s ezen felül még önmagától is 
értetődő neveltetési igényből állott. azonban 
e jog igen természetes, hogy a leányokat 
csakis azon lávákból illette meg. melyek ben 
nem nrökösödiek, vagyis az úgynevezett 
fiági javakból, miként az I, r t*7. czimének 
fentebb már az özvegyi jognál id izeit s a 
hajadoni jogot i-̂  tárgyszó 2. §-böl kitel 
szik előre bocsájtván ugyanis, hogy »ha a 
meghalt atyaii leányokat és feleséget hagyna 
maga után. és birtokai a leányánál nem 
illetnék, akk<*p t. i. hogy előbb az az előtt 
meghalt at\ afi életében és elődei idejében 
is. azon birtokban valamely asszony valódi 
birtok lás-al nem birt.«

Megillette azonban ezen jog a leányo 
kát a javak jogi természete és szerzési mód
jára való tekinte' nélkül minden jószágból, 
lettek légyen azok akár adományiak akár 
pétiig szerzeményiek vagy ősiek meg pedig 
az oldal-rokonok és a kir- fiscussal szemben 
azon hatással, hogy a haj időn e javakat 
férjhez meneteléig birtokolhatván, anna 
minden használ húzhatta. Apáczát azonban « 
jog meg nem illetett

Örökösödési jog alapjául szolgált to
vábbá még az örökösödési lény is, mely 
lény azonban csakis törvényes örökösök hiá
nyában bírt foganattal éa törvényeink e 
viszonyt csakis nemesi javak tekintetében 
szabályozzák. Egyébként pedig az örökbefo
gadás leheteit egy oldalú vagy kölcsönös, 
fiúvá, vagy testvérré logadás. De ősi jtiszá- 
gokuál feltételül követelletett meg a törvé
nyes örökösök hiánya esetleg pedig kir. jó 
váhagyás is.

Szerzeményi vagyonra nézve más in
tézkedések állottak fent Erre vonatkozólag 

- az ősi vagyon szembetűnőbb jellemzése 
érdekében röviden és ismételve megje
gyezzük azt, hogy az szabad intézkedésnek 
tárgyát képezte, »te fö különbség teendő 
első sorban is nemes é* nem nemesi rendű 
osztály között. Mert nemes vagy nemesi mó
don szerző tetesege ingatlanokra nézve Wöz- 
s/erzönek csak akkor tekintetett, ha neve a 
szerzési okmányba be volt vezetve. Az in
gókra nézve pedig azon elv állott, hogy 
azok mind a térj tulajdonát képezik.

Nemeseknél tehát a feleséget a sserze- 
ményi vagyonnak fele részi- megillette ugyan, 
de csakis azon esetben, ha a* elhunyt térj 
másként nem kötelezte magát vagy másként 
r.em végrendelkezett a szerzeményi vagyon
nak m á s ik  fele része pedig a törvényes le- 
s/árinazókat illette, minők ha nem voltak, 
reá szállott a feleségre.

Ellenben jobbágyok,.ál vagy polgárok
nál a fele-ég már a házasság ideje alatt 
minden szerzemény őt illető fele részének 
k o r l á t j á n  tulajdonosi* lett és peiig  
oly hatállyal, hogy erről a fé j nem rendel 
kezheteit mivel az a nő kizárólagos >ulaj- 
donát képezvén. az róla törvényes leszár- 
mázéira és csakis ilyenek és védrendelet 
nem létében szállott a túl élő férjre.

/ /  # í i  ÍJ A

Felvilágosításu l Lapunk múlt
számának „Nyiltterében" egy közlemény je
lent meg Találkoztak Csáktornyái olvasóink, 
különösen az érdekeltek között olyanok, 
akik nebesielésükuek adtak kifejezési afölött, 
hogy ama nyílttéri közleménynek lapunkban 
helyet adtunk. Ezen t. olvasóink nincsenek 
tisztában egy hírlap kötelezettségeivel a 
közönséggel szemben, azért szükségesnek 
iátjuk a kö etkezö felvilágosítással szol
gálni: Egy hírlap, tehát a „Muraköz" i», 
nem egyes személyek, családok vagy klikken, 
hanem a nagy közönség szolgálatában áll, 
tehát abba írni mindenkinek joga van. A  
rendes rovatokban köslöttek tartalmáért a 
törvény és a társadalom előtt a szerkesztő 
felelős. A közönség magán ügyei és baiai 
számára fenn'van tartva a „Nyílttéri rovat" . 
amelyben a beküldő saj^t felelősségére bár
mely ügyét-bajá: szellőztetheti. E közlemé
nyekért a szerke ztő uem felelős, n beküldő 
adózik értők az állampénztárnak s felelős



k törvény e’őtt a szerkesztőnek úgyszintén 
a kiadónak a közönségttel ■ emben nincs jopa 
as ily közleményt visszaút?.silam. sem pedig 
kutatni, vájjon való tényt tartalmaz e a köz
lemény vagy sem ?

Voltak ugyan esetek hogy e lapuk szer
kesztőjéhez és kiadóiéhoz a törvénynyel nem 
ismerős egyszerű f ö I d m i v e I ő k hozlak
„Nyilttérbe“ való köz eményeket bíróságok, 
közs. elöljárók felől a szerkesztő vagy a kiadó 
mint embertárs figyelmeztette őket a aulyos 
felelősségre s volt eset, hogy az i l le tő k  vagy 
».állottak a közlemény köztesétől vagy 
más lapnak küldték be. De törvénytudó s 
tanult emberekkel szem b en  ily íigyelmezte- 
tesre sem a saerkesztő s ím  a kiadó  nem 
vállalkozhatik, mert fel keli tennünk, hogy 
az illetők meggondolták, am it Írtak  s latba 
vetették a teielösség terhet, a z tá n  hn a 
„Muraköz« n«iu venne tel ily n y íltté r i köz
leményt, elküldenék a sértett lelek más 
lapnak s  a közlemény mégis csak m eg je len 
nék s utó végre a kö zö n ség  részrehajlással 
vádolhatna bennünket s b iza lm a tlan  lenne 
lapunk irányában.

Ha valaki szer éti a beké . úgy lapunk 
igen ' De ha valaki mindenáron háborút 
akar viselni mással, abban mi öt nem aka
dályozhatjuk meg. Azt tartjuk, hogy mégis 
csak jobb itthon mosni a szennyest, mint 
másutt.

A békés közönség meg lehet győződve, 
hogy a szerkesztőség és a kiadóhivatal soha 
sem örül annak, ha Nyílttéri közleményt 
küldenek a lapba, mert az ily esetek rende
sen a megtámadott fél neheziele<ét vonják 
maguk után, de hát a nagy közönségé lévén 
a lap, annak szolgálatára nyitva kei! tarta* 
mink a „Nyiltteret.0 A neheste őket még 
arra kérjük csak : kísérjék  figyelemmel az 
összes megyei s naj>i lapok „Nyílt.éri rova
tát14 s győződjenek meg. vájjon ama lapok e 
rovatát nem használja-e fel a közönség még 
sokka' »ékesebb« nyílttéri közleményeknek, 
mint a milyent lapunk múlt számában olvas 
lak Nem hittük, hogy szükségünk legyen 
felvilágosításra! Tisztelettel

/ f  s ie rk  és kiadó 
— A csáktoriua-zagrabi vasúi-

A m. államvasutak igazgatósága értesítése 
szerint acsáktomya-zágrábihelyierdekü vasút 
zapresic-varazsdi vonalának fo ly ta tá sá t ke
ltező 10.8 km hosszú vara/ed-osáktornyai 
vonalrésze mely általa üzembe vételeit, t. 
hó 13 án a nyilvános forgalomnak tényleg 
átadatott. A személyszállításra berendezett 
vonatok a következő menetrend szerint köz

TeCaj III.

lekednek : Csáktornyáról Varazsd-felé indul 
reggel: 7 óra 10 perczkor é s  éjjé’ 10 óra 
‘27 perczkor- Csáktornyára érkezik: réggel: 
4 óta ö0 perczkor és este 9 óra 43 percz
kor. —

A Muraközben megtartott mull 
heti körvadászatok uj-ibban igazolták Mura 
köz vad-dus voltát. Szabó Imre puszlákove- 
czi birtokosnál ma egy hete 8 puskás 44 
nyulat lő tt .  — 13-án és 14 én a C sák to rnyá i 
vad ászt ársulat nedelic/i területén 26  puskáa- 
sal 219 nyulat, 2 fáozánt s sok foglyot lőtt. 
A Csáktornyái uradalom e héten két körva- 
dászatot tart.

A Csáktornyái kisdedóvó egye
sület választmánya f bó 12-én Ziegler K. 
elnöklete alatt gyűlést tartott. A választmány 
kimondot’a, hogy Sylvester napján az egye
sület pénztárának gyarapítására estélyt ren
dez, Elnök jelentette, hogy a Csáktornyái 
dalegyesület három darabbal vesz részt a 
müsorozatban, lesz ezenkívül felolvasás, ki 
sorsolás és táncz. A nemes czél iránti lekin 
tétből külön felhívásban kéri a választ 
mány a t közönségei, hogy a kisorsolásra 
tárgyakat szíveskedjék küldeni. A gyűlés 
megválasztotta az estélyt rendező bizottságot 
is. BízolImányi tagok : Ziegler KálmáA" 
Zrínyi Károly, Vollák Rezső s a pénztárnál 
Ángyán Kálmán és Dr. Schwarz Albert. A 
kisdedóv.»-egyesület Sylvester-estélye előre 
láthatólag jól fog sikerülni.

Karacsonv e lő tt A karácsony 
küszöbén állunk. A legszegényebb úgy, mint 
a legga/d'igahh most avval a kérdéssel fog 
latkozik : mivel lepje meg kedveseit ? A sok 
gondolkozás végre rendesen az. hogy alap 
iában véve értéktelen dolgok vásároltatnak 
össze és a j»énzt oly tárgyakért dobják ki 
az ablakon, melyek habár tetszések csak
hamar elvesztik érteküket eltekintve attól, 
hogy az ily tényüzési czikkekért kiadott 
pénzből közérdekű czélokra mi sem jut- — 
A napokban lesz a hazai lótenyésztés eme
lésere alakult társaság Altat alapitól! Kincsem 
sorsjegy húzása. Eltekintve ezen sorsjegyek 
csekély Arától és előnyös sanszaitól, talán 
időszerű arra utalnunk hogy e sorsjáték a 
hazai lótenyésztés emelésére tordittatik és 
igy azok akik ily sorsjegyeket vásárolnak, 
nemcsak azon kellemes reményt táplálhatják, 
hogy az 50.000 frtos főnyereményt vagy a 
többi magas nyereményeket, melyek a húzás 
után azonnal készpénzben fizettetnek ki 
nyerik meg hanem egyszersmind egy ha/a 
tias czélt mozdítanak elő

V u Č a k o v c u

— Jegyzőkönyv- Felvétetett Csák
tornyán a városi építészeti bizottságnak f. 
évi deczember hó 13 án tett vizsgálati szem 
léje alkalmával : Pruszácz Alajos város 
bírája az építészeti bizottság tagjait moghi- 
vatván- megkeresést intéz arra nézve, hogv 
tekintettel arra- hogy a helybeli dalárda a 
kisdedovoda részére egv kedélyes estélyt 
kívánna rendezni — kéri a bizottságot, nai-

1 szerint a „Hattyúhoz ‘ czimzelt vendéglő nagy 
! terme, minthogy egyes hangulat szerint tár

saskör részére nem alkalmas és veszélyes
nek kinyilatkoztatva van, — az bizottságilag 
szemléltessék meg. A fenti előadás folytán 
az építészeti bizottság a helyszínén megje 
lenvén. az épület belső és külső részeit úgy 
falait megvizsgálván azt tapasztalta, hogy 
sem belső, sem külsőleg semmiféle ujabbi 
repedéseket vagy kitolásokat nem észlelt, 
szintúgy a kötővasaknál a sasok sem mu
tatnak ujabbi kihajlásokat miután a boltozat 
a leggyöngébb deszkákból van késeit ve s 
egész szerkecet vasrudak áltat van a tető
székhez függesztve; ennek folytán nagyobb 
baj elő sem fordulhat s igy ha ezen állapot
ban msrad és ujahb baj nem keletkezik, évek 
során ál ezéljainak megfelelőig használható. 
Ezzel a jkönyv bezáratott és aláíratott.

Kmt. Szakonyi Zsi^mond.
Rom. Morandini Rosenberger Lajos.

— Gyaszhir. Topl&k János drasko- 
veczi kántor-tanitó f. hó 6-én 44 éves ko 
rában elhunyt. Temetése a férabeli nép nagy 
részvéte mellett 8-án volt. Özvegye és 5 
árvája siratja. Béke hamvaira!

— Me y e i  bizottsági tagoknak 
megválasztattak az alsó vidéken : Perlakon 
Bánelly Sándor, Dr. Böhm Szidnaj. A.- 
Vidoveczen: Loncsarils Lipót, Kostyál Fe
renc* Kuzmics Ferenc/. Kottoriban ; Hirsch- 
ler Lipót. Rózsai Mór. A.-Domborun : Hirsch- 
ler Miksa. Ilodosáuban: Szmodits Viktor, 
Vizmathy Sándor.

Meghívó A Csáktornyái kisdedóvó 
egyesület Csáktornyán, a „Hattyú* 1 * ** szálló 
nagytermében a helybeli üilegyesület szives 
közreműködése meliett ének-, f'ölolvasás- 
es lánczből átló zártkörű Sylvester esték t 
rendez, melyre a t. csimet (és családján 
tisztelettel meghívja az egvesület. Belépiidi) 
személvenkinl 1 frt Fölülfizeté«ek kószö- 
netiel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztál- 
nak ‘ A tiszta jövedelem a Kisdedóvó Égve 
sü'el alaptőkéjének gyarapítására tordittatik. 
Kezdete 8 órakor. Az egyesület jóakarói 
tisztelettel kéretnek, hogy a sorsolásra föl

19. d e c e m b e r  1886.

ajánlandó nyeremény tárgyakat f. hó 29 ig 
bezárólag Ziegler Kálmán ur egyesületi elnök 
lakására juttatni szíveskedjenek.

—  Borzasztó szerencsétlenség
történt f. hó tö án Perlakon Vnkás..ovics 
F. rencz, Írnok Szebényi Lajos ügyvédnél, 
az esti órában Csáktornyáról hazatérve, fe
lesébe állal meggvujtatja a petróleum lám
pát. Meggyújtás uián észreveszi a nő, hogy 
a lámpában nincsen elegendő petróleum s 
lecsavarva az égő lámpa béltartalma felső 
részét, odatart) i az alsó részt férjének, dogy 
abba p3troleumot(önisön- A íérj meg is teszi 
ezt. de oly vigyázatlanul, hogy a petróleum 
egy része az égő hétre hull s rögtön meg 
gyulactva lefoly a lámpáról A nő erre elejti 
a lámpát s az égő petróleum szét folyik a 
szobában. Egy pillanat müve volt, hogy a 
nő s még 2 gyerek ruhája lángra lobban, 
s inig a lélekjelenlétet veszteti térj a szo
bában terjedő tüzet sikeresen oltja, a két
ségbeesett égő nő égő gyermekével az utcára 
fut ki magát a sárba veti s abban fetrengve 
segélyért kiált. A gyorsan összegyűlt sz.om- 

! s z é d o k  által a tűz rajtok csakhamar ei is 
fojt ttod. A szerencsétlen nő oly iszonyú s 
kiterjedt égési sebeket szenvedett, hogy fel- 
gyógyulásához kevés remény van, a 6 éves 
leány másnap meghalt, egy 9 éves leány 
kisebb mérvű sérülései nem veszélyesek.

N y H U é í •.*)

A „Muraköz-4 50  ik számának 
nyílt terében „több p olgár aláírással 
irányomban sértő és rágalmazó nyilat
kozat jelent meg.

Kötelességemnek tartom e helyen  
is kijelenteni, miszerint ama nyilatko
zat egész tartalma valótlan és hogy az 
ellenem elkövetett sértésekník az 1848, 
évi 18. t. ez szerint leendő megtorlása 
iránt a kellő lépéseket megtettem.

K elt Csáktornyán, 1886. d ec i 17.
Neum ann Vilmos.

•) E rovat a la tt költöttekért felelősséget nem 
vallsl magara a S Z E R K.

HIDJIMUHJE
K a j  j e  p o s e . ?

K bogatemu zemeljskemu gospodinu 
došel je j eden vandravec. .K aj tebe 
tuje sram prositi?- pita gospon „Prosim 
ponizuo nedobim posla, odgovori prosjak. 
• Pi i meni budi i  delal!" veli g. Baltav.>ry. 
„Tam je na levoj strani dvora knp drv, 
odnesi ta drva na desnu stran dvora, 
pak dobiš 1 Irta!" Za nekoliko vur 
zvriil je vandravec svojegt posla, i gos
pon Baltavary dal mu je forinta veleč: 
„ako zutra uedobiá posla, dojdi opet simi* 
Vandravec do el je drugi den, a g Bal
tavary rekel mu je, naj drva nasad znosi 
na levu stran, i opet mu je plató 1 frt. 
Tak je to trpelo vide dni, vandravec je 
samo prenašal drva iz leve strani na 
desuu i opet iz desne strani na levu. 
Človek je dobil peneze i najedenput je 
amo cti el, akoprem je dobru plaču imel.

G. Baltavary je na to rekel: „Nije 
pošteno plaču vzeti, ako ju nezaslužimo, 
•j prosjačiti nije sloboduo.

Na zadnje se je vaadravec itak za
dovoljil toga posla, koj nikvoga ii a sna 
nije donažal

Puno su od toga govorili vu selu. 
Svaki človek je priznal, da je posel po
treben, ter da ga iskati moramo, a ne 
da bi rune v križ deli i čubake tržili. 
Človek lehko i od igre truden postaue 
ler se negda i pri njoj napi mamo. Svaki 
posel i svako delo ima svojega Itasoa. 
Nekojt obdelavaju polje, drugi delaju iz 
dreva i željeza haanovitc stvari. To sve 
skupa velimo da tvoriju. Drugi paktrguju 
s svakojačkimi stvaimi. Nekoji ljudi si 
opet s sluibom i dvorbom zaslu/iju pe 
reze. Kak bi mi dobili kavu iz Brazilije, 
ako nebi trgovine bilo?
Pak kaj doprinalamo ■ poslom?

Kaj doprinalamo? Dijaki doprina-

šdju znanost i naobra/enost Samo s tim 
st budn mogli življenje sdižati, i hamiu- 
vati sebi i drugim. Navučitel navuča, 
doktor vrači, drugi ljudi pak sina < rugi 
način idčeju kruha.

Jedenput pital je Pavel svojega 
navučitela, jeli je istiua, da je negda 
žitek sam od sebe zrasel, prež da bi ga 
gdo posejal?

Istiua, veli srnejuó se navnčitel, to 
je onda bilo kad se je žito samo poželo, 
»mlatilo, samo je otifilo vu melin i dalo 
se je «*mljeti.

1 onda je iz zemlie postal Itruh, prež 
da bi ga tko zamesil i vu peóuici spe
kel bil.

Kaj ne, to je zlatuo vreme bilo? Pita 
Pavel.

Za sigurno.
Im drevje samo od sebe raste, veli

dečec
Naravski, odgovori navučitel, ali 

kakvoga sada ima? Maloga i nevtečuoga. 
Ako hočemo dobroga sada imeti,moramo 
drevo vcepiti, Ustiti i paziti na nje; ali 
to je sve posel.

Pak i žito vcepiju?
Ne, odgovori uavučitelj, nego zemlju 

pognojiju, poorjeju, onda izebrano zrnje 
posejaju nute>, i joS vnogo pos'ujeju, 
ako hočeju zdravega i dobroga kitka 
dobiti; dok si na zaduje človek iz zrnja 
kruha napravi. Ako nebi obdelavali polje, 
morti bi i tak kaj raslo na njem, ali 
to nebi bilo eloveku dosta.

Pak niti hiže, oprave, knige nebi 
bile, ako je nebi napravili, veli Peter.

Vidite dakle, zaključi navučitel, kak 
je posel potreben, prež posla nebi imeli 
uiti opravu niti branu niti nikakovu has 
novitu stvar.

Iz povesti Magjarske.
Zavzimanje nove domovine

(Dalja.)

Do ti čes nije niti Arpad spal, 
nego je ikel do Marosa, Baš je delil 
zemlju, kad su podaniki nemškoga kralja 
Aruulfa došli i ponudili mu pomoč proti 
moravskomu vojvodi Bvatopluku.. Arpad 
je to s radostjum poprijel, • jakom voj- 
skom potukel moravce, i zadobil zemlju 
polek Nyitre, Garau i Vag vode.

Dok su se magjari s Svatoplukom 
bili, štel Si je Zalan tu priliau na svoj 
basen obrnuti. Buduč je dobil p^moč 
od grčkoga cata i bugarskoga vojvode, 
poruóil je Arpadu, naj se taki odnese 
iz orsaga. Arpad vu naglosti skupi svoje 
soldate i išel proti Zalauu. Na alpar- 
skom polju bila je bitka. Magjari jofi 
nisu pozabili, kaj su jim bugari krivi bili. 
liano v jutro ob&trivel je Arpad svoje 
i ona k hrabre i sigurne ljudi. Bulč 
zdigue zastavu, Lehel puhne vu truben- 
tu i magjari se s svum snagom oboriju 
na ueprijatelja. Bitka bila je strašna; 
bugari su pričeli bežati a za njimi pak 
i Zalan, koj se je vu Bolgár-Fehérvár 
skril. Arpad poslal je Lehela, Bulea i 
Botonda za njim. Ovi tri vodji iili su 
ti jam do Adrijanskoga morja, prevzeli 
Horvatsku, i s velikim blagom i bogat- 
sivom povrnuli su se nazaj. Bili su takaj 
pri Koušt&utiuapolju, gde je Botoud s 
s svojim strašno velikim buzdovanom na 
'araških /eljezuih vratih tak veliku luk 
»ju prebil, da je glavu uuter porinuti 
mogel.

Dok je Arpad Zalana preobladal, 
gospoduval je nad zetuljoui med Tisom 
i Dunavom. Sada je dozval Arpad vodje 
i poglavare vu Pustascr i tam je zakone 
za svoj narod napravil.

Zatim idei je Arpad na Čepel otok 
tam si je palaču zazidal, i tu se je na- 
todil Zoltan Aipadov uajmeujái sin. Z&- 
tim prevzel je Arpad i na drugoj strani 
Dunava ležeče zemlje. Sada sa vidli 
m a g j a r i  negdašnjega Attilovoga 
varaáa, deuetojega Staroga Budima.

Kad je Marót biharski vojvoda pre- 
v i del, da su magjari jaki i več vnogo 
zemlje zavzeli, podložil se je i on. Prosil 
je, Arpada da bi ga vu miru pustil do 
smrti i velikodušni magjarski vojvoda je od 
srca rad včinil. Marotova kőér postala 
je Zoltanova tuvaruiica, a po smrti Ma- 
rota zudobili su čelu zemlju. Spametni 
hrabri, jaki i vitežki magjari su si za 
kratkih sedem let stalnu domovinu pris
il i beli.

Starinska vera magjarov Iredjivanje 
nove domovine i smrt Arpadova.

Krščanska vera nemilostivo je uoU- 
tila svakoga Spomenka ua staru veru Od 
starinskih oltarov niti jeden kamen, niti 
j dna pobožna pesma nije nam ostaia za 
^pomenek. Veliki je to kvar za nas, kojega 
nadomestiti nije moči. Kaj bi dali za 
jeden falaeec kamena, na kojem su na«i 
starci alduvali bogu; kaj bi dali za jeduu 
pes mu s kojom su negdajuji popi boga 
dičdi, kaj bi dali za jednu popevku s 
kojom su negdašnji popevači na boj uukali 
ua«e starce.

Od vere i navade starih magjarov 
malo znamo. Poganini nisu bili, jer su 
samo jednoga boga veruvali. Poituvali su 
ognja, vodu i zraka, ali žrtve su samo 
bogu prikažuvali. Za žrtvu zebirali su 
cisto bele konje. Popi zvali su se taltoši 
koji su klali konje za^irtvuvauje, iolnača 
davali puku i popevali. Puk je talto*e
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z« vojvodom najbolje postaval. Oltare su 
postavljali polek vodah, vu Samicah, i 
s drveuimi i kamenitimi kipi su j« naki- 
tili. Taltoii su na svečanostih viteike 
Pešute popevali. Magjarska srdca su n* 
vitežtvo vuiigali s pesinauii, vu kojih su 
od kakovoga viteza popevali.

Veruvali su vu iievmi telnost duSe 
i da posije ovoga života dospiino vu drugi 
bol*i svet. veruvali su da oni, koje vu 
taboru skončaju, na drugorn svetu budu 
jim slugi. Druge vere ljude bantuvali 
nisu, a one ki><čenike, koje sh vu novoj 
domovini ua&li, vu miiu su pustili, veru, 
narodnost i jezika su svakoinu odpustili 
Magjari nisu nig.iar bili nasilni, svoju 
veru su ljubili, ali na drugoga nisu ju 
nigdar naiiuuli. Uva s»rpl;ivnost i po
našanje su magjaié tak ljubljene vrinili, 
da su podloženi njim n r<»di čisto se 
prtobrnrli na magjaié. Svojega jezika 
i narodnost su si pridržali, ali srce jim 
je j*  raagjare tuklo.

Pri žeuitbi je navadno ot.ec zebiral 
Ženu za sina si, magiar pontúval je i 
ljubil 8vnju tuvarusicu, svoju ljubav i 
srce delil je samo s jeduoin Ženom. Vi8e 
žen si magiar n g<iár nija držal.

Stari^magjari nisu bili vučeni ljudi 
ali zato naobraženi Svedoči nam to, da 
su si znali predstaviti boga, a za sebe 
napravili su dobre zakone. Vu taboru 
bili su spretni i vi težki, s svojim vitež- 
tvom piiskrbeli su si domovinu.

Prisegu su navek obdržavali. Pri 
prisegi razrezali su si žile, i krvvu jednu 
rosudu pustili govoreč: .isto  tak naj se 
pieleva krv onomu, koj bj piiaegu pretrge'.

Znali su i pisati. Zakone zarezali 
su si na knmenitu tablu.

Kad si je  Ai pad domovinu priskrbel, 
vur< dil je orsaga, dal je zazidati grade 
i varale, i izeb>ai je ljudi, koji su mu 
pravi soldati bili.

Arpad vumrl je leta 907. posije 
K iistuievoga narodjenja. Mrtvo telo su 
mu po staii navadi vuigali, i pepela vu 
jednoj kamenjtoj posudi vu potoku poleg 
sl a toga Bi dima pokopali. Kad su podam 
magja> i kidčansku veru poptijelj, zmolili 
su se na njega i nad njegovim pepelom 
podigli su kapelu. Kapelu i pepela su 
vnoga leta vuništila, ali oisag i Arpadovo 
ime jo«če stoji, ter se nebude zgubilo 
dok magjar živi.

(Drugi put daj)«*)

No zaista Ambrušl

(IttiuiU hiátorin)
(Dalj«-)

Izgubil se je, pobcdastil je uegdo. 
Zgubile pobedastile su ove male devojke? 
A li ne, nisu pobedastile, zvau ako bi od 
radost), lica njim ge svet I i ju, oči su njim 
pune suzah, osv-močene su, da svu ovu lepu 
radost one piiskrbile. Nebi je razrnel 
uiti kolokau, ali da neprestano samo to 
tiraju, da Ambrui. bratič AmbruS je doma, 
oude je pri *u*jaku Valentu, i zna lepo 
pevati.

Kaj more učiniti, kaj li ne; stari 
iurjak Buz*3 stane se iz tronožnoga 
,to!ca. Morati je anda oditi k šurjak ü 
Valentu. To je  jala. badast"Ca je to? 
kaj li? A li morati je vre oditi, treba je 
videti, a i k a j  pak. Bog zna, da ne- 
mogučega ueiuia Da tom svetu, to dobro 
znamo.

Kak vu tamnu noč stupi, Bice 
mu ss strese, jo i podizanje lasih čuti 
od predstavah aelujuceg duha ide, ide, 
i Več s daleka <juje nepozu&ti jaki glas 
odugevljenoga pevanja, prebiranja, . ivah- 
ue volje larinu.

Šurjak ValeDt silno se zabavljs, 
gost mu s lepim zvonkim glasom možno 
pri pomaže k pevanju, uapev njim čuje 
se na vulicn.

Samo tu je lom a i polje tuguje, 
kaj je  ipak raztužujc Morebit njim tavno 
starodavni Mavro Percei konjem poskakuje.

Prvlje postoji, naglede nad oblok, 
na oči si očali uatekue, érez toliko stek- 
lovja nernore prav videti, samo čuje, čuje 
ali to je anda dosta, da se preseneti, 
začuje Ambrusev glas. G las pozuancev 
ostane nam vu srdcu, more se razpoznati 
kakti zveketaflje s r e b r a  izmed os
talih kovinah. Zaista Ambrožev glas 
pred njim zvekeče za oduásom si nazal 
posegne to tak vž'va par öasev, par 
trenutkov, a oni pevaju.

Lep je on sam, lep mu je i konj
i njogvo prűdje

Domobranski vitez veselo s bori 
»a bojidče.

Onamo s« k vratam žuri, onde mu 
erce joi bolje stane drhtati, odpre ali ne 
do kraja, nego ravno tak, kak je rekel 
naluknul je; nato i on zakameui, krv 
mu stane, vu rukuh i noguh posuti Is 
deno trzanje kak onda, gda se človek 
prestraši i neprestraii, ali se ipak malo 
preseneti.

Ambrus Vu istinu Ambrui sedi 
onde 7,a stoloml Kak ga nebi namab 
spoznal, čim vidi! te ravno je onakov 
kak ga je pred 18 mi letini poslednjiput 
▼idei, nikaj se neje premeni].

Očmi si poput karikah premarj*.
Šurjakl zavikne mu Srnjak Valenti 

Atnbruž.. Ambruš je doma, prispel je i 
objimlje k njediam si silno privijajučega 
Am biuia, podaje starcu kupicu vina, 
hodite, hodite sim, budite delniki naše 
radosti.

Ali túrjak BuzaS nedűje, nevidi 
nikaj več; starec se najHenput trzne 
plačuč njemu vu čas, nekaj drugo sune 
vu pamet, ukrene van, stupi iz hiž** te 
se žuri, ravna se prama gori taborskoj 
i č*m bliže k njoj prispeva, s tim mu 
vetrna izčezavaju auze i razveseljenju 
mesto ustupljuju velikoj radosti, ar po
mišljava na t<>, kolika radost hude obu- 
zela sirOmaSku Stariču. Prispevši onamo 
zadušuje se, ali zato nikoga vu miru 
nepusti, nego se vu trenutek obrne, nazad 
jovleče. ze soboin nateže celo Surjačtvo 
koje Jo- nežna, jeli bi njega za bedaka 
držalo, ili pak ou »;e zanoiiti oče. Nez- 
naju joi, bili se srdi li iii pak sutijait?

Na vulici se vre na daleko čuje 
razveselenje Srnjaka Valenta.

Idu s velikom bitrinom. te k njemu 
zavrnu

Šurjak Buzaš vu istinu neje lagal, 
onde sedi za stolom túrjak Valent i 
njegov AmbruS i piju ljudski

Zeti vdovičini nisu poznali, priie 
nigdar joA nesu AmbruSa videli, nit 
nj:m ga noje bilo potrebno videti dosta 
je b»h tomu zrela pamet i od vina slo 
bodna glava, neograničena slobodna i od 
svakog upliva predstavah prosta bistra 
pamet, da videv*i vu gdodobi 17 letnog 
mladiča negdašnjega dobroga AmbruSa, 
nespoznaju najedenput pravu stranu st
vari, veliku na zabrinutost vrlo jako 
poticajuču bedastu ne zabludu, nego po
leg inagjarskoga slova najvekfiu či/.mar 
sku ovesnicu To. Kaj bi to Ambrus bil?
To ako bi Ambrus i bil n životu več 
bi vre dosta stari detič bil, i ako bi mu 
ge mustači i obradje obraza prijimali, 
vre bi mu na pedenj dugi morali biti 
ne pak ovakve komaj vidljive pavuljice, J 
obraz mu véé nebi ovak kakti rosi 1 
mladenački bil, nego bi mu okolo očiju 
i na čelu morebit več uaboii »e videli, 1 
ili ako bi mu i gladko bilo, to bi mu 
se vre ozgora plegivost opažala, ar smo ! 
vu tužm vremeni rano ostarili.. A  ovo j 
je pak zdavna, jako /davna bilo.

Zato pak, Šurjak Buzaš podajuč mu 
kupicu s velikom radostjo in i grmovito u 
vikom, od sedala g a  gore podite, te si 
AmbiuŠu podeva na objimauje urjaka.

Surjak Lacko več od zlevolje nego 
od smijauja n a z a d ga od sebe od
rine s Valentom skupa prkosuo govorec

To neje Ambroži
Sutjak Valent o tro rau zaviri vu 

oči, iz smijal ga.
Kaj je? Neli Ambrus? i smeje se 

neprestano poipotljivo. Kaj je?
To da ov<> oeje Am bug, i to, da 

si ti pečeni bedak.
Šutjak Valent neje izagel iz svoje 

flegme, jo* se bolje smejal, te je opet 
rekel isto

Zakaj auda nebi bil Ambrui?
Samo zato, ar neje ou. i samo zato, 

ar ai ti denes malo na svoj mlin uzel, 
i samo zbog toga, ar ti oči dauas od toga 
vinca pobliskavaju, sto si ga popil.

Ako pak ja ipak veli a, da je 
Ambrug

Ako ti velim da da neje Ambruš.
Negovori iurjak.
Negovorite vi iurjak, povedal sam 

i stopat isto izgovorim, da neje Ambrug.
Čuda je bilo, kaj je  čiida, ali kaj 

je vnogo toga niti gurjak Valeut nije 
mogel zdr/ati, vudril je čvrsto po stolu 
tak da su se kupice od toga prestraši 
i pod stol poskakale, te je jako saviknul 
itropotajuč pri tom.

Ali bormefl da je Ambroži 
A li neje Ambrus!

No borraeft da je Ambrud.
Siromašni primljeni Ambrui pak 

8luSal ovu zadevicu sponiknutom glavom, 
vrlo ožaloščeo žaleči podjedno, da ovoj 
Ambruflevnosti morebit nebude povoljen 
svrietek

Neje AmbruS, da ti velim!
Ali ako velim, bormež daje Ambroži
Ne inatite se 8 menőm iurjak!
Neinatite se vi iurjak s menőm.
No! jeli je s toboir m>či pametno 

govoriti?
Dakak da je.
Anda ti pametnjakovič! ako je moči 

s tobom pametno govoriti, onda ovamo 
gledi, gledi ovoga detič*, kojega budein 
takaj na račun pozval kako se poduhva 
drugoga poštenega človeka perlonu preu- 
zeti. Kak to moreš na našem Ambrusu 
opaziti? Naravski s opojenom pametjo m 
je to moguče! Pak kaj? Bar da bi tak 
inlad dečker bil AmbruS ako bi u životu 
bil, ne pako muž od 40  letah? Misliš 
ze svojom opojenom glavom, da je vreme 
postalo nad njim, illi zar misliš, ali mo- 
rebit si to eenjal, da si i sam tak mlad, 
da se 1849 piie, a ne 1867. Ja vre 
sve razumno kak si navadno ožaloščen 
u sebi peval, te ti je  kak uvek Ambrus 
bil na pameti, najedenput dopeljaju male 
devojke jednoga mladoga človeka, i ti se 
u tvojoj sanjariji uzuesc-, u kojoj ti je 
glavna spodoba bila Ambruš i koga 
najprije opaziš za Ambroža ga držiš 
Ha! ha! ha:

Na to su se svi gromovito nasrai- 
jali šurjak a Valenta silno su izsmehavali, 
samo šjrjak Buzaš je žalil, da je sve 
ovak izpalo.

Šurjak je to čekal, da se šurjak 
Valent ili razsrdi ili razsrami. Na mesto 
ovih se i šurjak Valent do suzenja očiju 
nasmijal Ha! ha! ha!

Nu iurjak Lacko vre ipak toga ne
je učinil.

Pravo ima& reče šrrjak Valent, ha 
hal ha! prav veliš, vu istinu snm to 
mislil ha, ha. ha, da kak da sam bedak 
bil, i to je istina, da sam malo pri vinu 
bil, čižmara sam uhvatil, dakak da niti 
mislil nišam, da bi vre Am brus tak 
stare spndobe moral biti, kak sam ja 
Hakak da od toga nišam niti razirifcljaval 
ha ha ha, znate Iurjak  samo tak kak je 
dosel, kak je dogel anda samo tak kak 
je no anda Ambrag, i zatirn je gotovo 
ha ha ha, nego

Anda vidite gurjak pamet bedaka 
i zanoril nas je sim.

Šurjak Valent najedenput opet za- 
migljeno lice pokaže, te si lakte obedra 
vupre i reže:

Zato ipak samo to velim, da je ipak 
samo Ambrug.

Naj bude vre jedenput kraj toj be
dariji.

Ali ako ja ipak samo to velim za
ista da je Ambruš.

(Konta »ledi)

Kaj je n ovoga ?

— Velika nesreča Vukasovič F e 
renc pisar iz P. iloka b'1 je v petek vu 
Čakovcu, pak kad je kesno na večer dimo 
došel, hotel je vu goreču lampu petróle
uma nalijati. Petroleum se je vužga', 
Vukasovič se je prestrašil i čelu lampu 
prehiti i. Goreči petróleum oblejal je nje- 
govu tuvarušicu i dvoje dece. Goreča 
žena bežala je  na vulicu i tam se je 
kakti goreči snop doli zrugila. Jedno dete 
je vre vumrlo, drugo pak menje ranjeno. 
Nesrečno) ženi čekaju svaku vuru smrt.

—  Škola za gladujuče „Iz jednoga 
norca postámé jih sto« veli poslovica. 
Succija gladujučega več öetiri novi nas- 
ladujn, Prvi je bil Merlatti, koj je (luže 
zdržal glada kak Succi. Na novo javil se 
je  iz Briisela jeden Simon zvani človek, 
koj se je pogodil, da bude 50  dni gla 
duval.Vo Algiru se je Saveney odlučil 
na 60 dni gladuvanja. Vu Londonu pak 
je fraucuz Aleks Jacques sada započel 
svojega posta koj bude mesec dni trpel.

Cepljenje bobinjkah prisoidačiji 
Nj. Visost princ Rudolf odredil je, da 

I se svakomu soldatu moraju bobinike c:- 
piti, kaj se je za kratko vreme i črnilo 
Hasna tomu vidimo več, jer vu Bpe&ti 
vnogi beteguju od bobinjkah i vu spitala 
leži več 350  betežnikov, pak jih joi 
svaki den 30  - 4 0  doneseju, a sóidat jo€ 
niti jeden nije dobil bobinjke.

—  Zlicitirana cirkva. Vu Nüttei- 
| dorfu (Dolnja Austria) su občinsku cirkvu

na licitaciji prodaH. Samo pet gazdih 
je bilo na licitaciji, koji su cirkvu zev- 
sem kaj je natri bilo, za 266 0  frti ku
pili. čudnovito je to, da je ova cirkva 
starina iz četrtoga stoletja, pak su ju 
itak dopustili prodati. Cirkva se je zato 
prodala, ar se bude druga na mesto nje 
zazidala.

— Odgriznjeni nos. Vu Üzbégu 
j je dovica Kailiuay dala ekžekvirati i 
i licitirati Uugar Moricove stvari za dug.

Kallinajičin zet išel je s ekžekuturom 
tam. Najpredi se je Ungarova žeua & 
onda Ungar posvadil s zetom. Ungar 
pristupil je k zetu, prijel ga za žiujak i 
nosa mu je čisto odgrizel. Ekiekutor je  
taki svoje papire spobral, i nesrečnoga 
mladoga človeka vu Nyitru k doktoru 
odpeljal.

— Na nemirnom morju. „Mexico* 
zvana ladja iz Hamburga je na onom 
mestu, gde se Mersey voda vu morje 
8tiče nasela. Iz Scuthporta, Litbama i 
Saint-Anneea igli su s tremi čuni na 
pomoč. Putem su se dva čuni prevrnuli 
i ljudi vu vodu popadali. Devet jih je 
vun splavalo, a 24  su se vtopili. Tretji 
čun dolel je do ladje i zveličil ladjare.

— Vu Perugiji se je jedna vu 6r- 
ninu oblečena gospa sto lirah krivih 
p e n e z tak redila, da je za pokoj- 
noga si muža dala meže sluziti, pak je 
navek prave peneze dobila vun iz krivih 
lirah, ali su ju vlovili.

— Nori sóidat. Vu Nieblo (6pa- 
njolska) je 7. o. m. na večer jeden žau- 
dar s pajdaši polek kupice vina sedel. 
Najedenput skočil je gori, i odbežal vu 
kasarnu. Tam je doli zel z klina pudku, 
spotrl sve kaj mu je na p: tu bilo i na 
zadnje doSel do hiže regiments-doktora. 
Doktorova dekla ga je stela zastaviti, da 
nebi iflel nuter k spavsjnčemu doktoru, 
ali on ju je strelil. Na to se je sbudil 
doktor i vun bežal, ali komaj je vrata 
odprl, strelil je žandar i njega. Zatim 
su se svi soldati sbežali, i komaj su mogli 
noromu človeku pusku iz ruk zeti.

— Na veliku žalost obitel ji, farni- 
kom i navučitelom je Toppl k Janoš 
vredni navučitel vu D. Draškovcih posle 
dugoga betega vu 44  letu dobe svoje 
6 o m vumrl. Zasztavljeua dovica i

' pet neobslrrbljene dece oplakuju izgub • 
ljenoga tuvaroša i otca. Telo pokopano 
mu je 8 o ra. na dra^kovskom grobju. 
Naj počiva vu miru!

Gopodarstvo,
Hraneuje guskah vu Pomerauiji.

Vu Pomerauiji nekoji Stanovniki 
povaju /.ibide, koje onda prodaju trgov- 
com a ovi opet piftarom. Hranenje ili 
piftauje ovak biva: Žibiče zapreju vu 
ogradjeno mesto gde se alobodno moreju 
gibati. N a takovom mestu je lebko hra
ni ju i vu čistoči držiju. Vu tesnim i 
kmičnim mestu šopane guske nemaju niti 
tak dobro meso niti maflCu, kak one, koje 
na takovom slobodnom mestu hraniju; a 
guska čista ostane, Najbolša brana za 
takove guske je zob, ali od nje je raas - 
ča redka, pak to je i draga hrana. F a 
leše je piftauje ako guske prvi tjeder 
iz mrkve i krumpira kuhane žgance 
dobiju; zatim 3 ili 4 dni dobiju kuba- 
noga i obhiadjenoga jermena; od jede- 

I najstoga ili dvanajstega dneva dobiju 
ječmenoga Šrota g kuhanim krumpirom 
zmežanoga. Zadnji osem dni dobija graš- 
ca ili graba vu kopanji, gde je nutri 
tuliko vode, da se grah nadune. Meso i 
ma»ča tak piftane guske je fina, perje 
jako dobro.

C E i\A  ŽIT h A,
PSenica 8 .20  8 .5 0  -  H rt 5 .5 0 - 6 - 2 5
Ječmen 5 .5 0  6 .5 0 — Zob —  6.-----------
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Fisz á r v e r é s i  h ir d e tm é n y .

A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság részéről közhírré té
ti tik, miként F á b r i  Máiia férj. Kra- 
8zoYics Ivánné varasdl lakosnak Fábti 
József s neje Vukoviča Terézia podtureni 
lakosok mint késedelmes vevők s végre
hajtást szenvedők elleni árverés ügyében 
a nagy-kanizsai kir. törvényszék 8 a csák 
tornyai kir. járásbíróság területére levő 
Podturen községi 121 sz. tjkvben A 
151 brsz. alatti ingatlanok, tartozékai 
tigy a legelő s erdő illetmény 612 fit 
50  kr. kikiáltási ár mellett

1887. évi január hé 5-ik 

napján d e. 10 órakor

Podturen község házánál megtartandó 
uyilváuos árverésen a megállapított ki
kiáltási áron alul is eladatni fognak.

Az árverezni*szándékozók tartoznak 
az ingatlanok kikiáltási Arának 1 0 \  vagy
is 61 frt 25 krt készpénzben vagy az 
1881 évi 60. tcz. 42 §-ában előirt óva- 
dékképes papírban a kiküldött kezéhez le
tenni, a többi teltételek a bíróságnál 
megtekinthetők

Kelt Csáktornyán a kir. járásbíró
ság mint tkkvi hatóságnál 1886. évi okt. 
hó 16. napján-

514 1 - 1

2443  tk. 886

Á rv e ré s i h ir d e fm , k ivo n a t

A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság részéről közhírré té
tetik, miként K r a i n c z  Má r t o n  
Csáktornyái lakos végrebajtatónak képv. 
G r és z Alajos ügy ved által előbb Csák

tornyái jelen leg perlaki, Koczián Imre 
es neje Varga Anna mácskoveczi lako
sok végrehajtást szenvedők ellen 85 frt 
50  kr. tőke s járulékai iránti végrehaj
tási ügyében a nagy-kanizsai kir, tör
vényszék terü etéhez tartozó, Csáktornyái 
kir já’ásbiróság területén lévő, Mácsko- 
vecz községben fekvő s a mácskoveczi
19. sz. tjkvben felvett A II 20':t hisz. 
ház és belsőségre 68ia hrszámu szántásra 
a Begnecz düllóben, 1141c hrszámu szántó 
és erdőre a karascsáki dűlőben és 2931b 
hrszámu szántóra a Bregben úgy a le 
gelő s erdő illetőségére összesen 509  fit 
kikiáltási árban, továbbá a mácskoveczi 
128. sztjkvben foglal! 158 b hrszámu 1 
hold 1575*1, [ j ó l  szántóra aSzlem eni- 
czában 154 írt kikiáltási árban, a sen- 
koveczi 108 az. tjkvben foglalt 68'c 
hrszámu 996 Q  ölnyi rétre a Globetká- 
ban 102 írt kikiáltási árban, végül az 
időközben Seszták Bálin t tulajdonául 
átirt 60ía hrszámu 350  ölnyi rétre 
ugyancsak a Glob-tkabau 3 Í  írtban ezen
nel m egállapított kikiáltási árban be 
csült ingatlanok s tartozékai

1887-ik évi január hó 9-ik 

napján d. e. 10 órakor
a Mácskovecz község házánál s u g y a n 
a z o n  n a p  d é l u t á n  3 ó r a k o r  
pedig a Senkovecz község házánál meg
tartandó nyilvános árverésen a megálla
pítandó kikiáltási áron alul is eladatni 
fognak.

Az árverezni szándékozók tartoznak 
az ingatlanok kikiáltási árának 1 0 ° . ,  
vagyis 79 frt 60 krt készpénzben, vagy 
az 1881. évi L X . tcz. 42 . §-ában elő
irt óvadékképes papírban a kiküldőt! k e 
zéhez letenni, a többi feltételek a biró 
ságuál megtekinthetők.

K elt Csáktornyán a kir. jaráBbiró- 
'ág mint telekkönyvi hatóságnál 1886. 
évi szept. hé 21 napján
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