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Föirir, Szt.-F«reucsi«k háza, s m - 
let, balra. — Szerkesztőre! ér la
ké vi ni lehet mindennap 11 4a 12 
óra között. — A lap Rzeltemi 
részére vonatkozó minden közle
mény H a r g ita i  J ó z a e f Mér

kőzz tő nevére küldendő.

K ia d ó h iv a ta l  t
Fim bel Fttlöp könyvkereakedéae.
Ide küldendők az előfizetési dijak 

nyiltterek és hirdetések

Hirdetések jutányosán számíttatunk.
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f i  <*£ j e l e n ik  l io te n k i i i t  e ^ y s i e r :  v a s á r n a p .
A ('sáltornyán etékM  „M u r a k ö z t  I t sz t t  Önsegélyző evdvetkezet*, a Ferinkön szőkéid „Aleó muraközé taka
rékpénztár“ és „ Önsegélyző szövetkezet* t  n Stridón székeld muraköz-hegyvidéki közmüveiddé*4 „Önképzőkör*

hivatalos közlönyt.

U iftia téd  árak:
Egész évre . . . * f r l  — ltr.

Félévre . .  . . f  firt 50 hr.

Negyedévre . . . 1 f r i  U  tor.

Hirdetések még d fvg vd tvén vk : 
Budapesten: Ooldbergar A. V. éa 
Kckstein B. hird. írod. Bécsien 
Schalsk H., Dnkes M., Oppalik A . 
Danbe 0. L. ée lAraAnil és Herndl 

Brtnben: Stara K.

N yiltlér petitesre 10 t i .

A hülyékről.
A Budapesti Hirlap egyik tavalyi 

száma Frimm Jakab könyvéből közölt a 
fennti czim alatt egy közleményt Az illető 
közlemény általánosságban is, de különösen 
azért keltette fel figyelmünket, mivel a mi 
muraközi népünkkel is foglalkozik.

Kimutatja ugyanis a többi közt, hogy 
hazánk némely vidékein kívül különösen 
Muraköz is, annyira szenved az ilyen elme
beli elfajzásban, hogy az, az idegennek, 
habár csak futólagosán utazott is keresztül, 
feltűnik és benne szív és elmebeli képzett 
sége szerint szörnyüködést, sajnálatot és 
gondolkodást szül, s leggyakrabban e sze
rencsétlen, eltompultságukbán a kunyhók 
elölt kuczorgó, vagy az utczákon kolduló 
embertársaik iránt, könnyelmű szavakban 
nyilvánul.

Nálunk — írja az említett közlemény 
— a hülyékre vonatkozólag még kevés 
följegyzés áll rendelkezésünkre A statis 
tikai adatok oly hiányosak, hogy nincs 
szükség valami mélyebb kutatásra, hogy 
megtudjuk, miszerint a hülyék száma lég 
alább is még egyszer annyi, mint amennyi 
ki van mutatva, mert a népszámlálás az 
1 —Ó éves hülyéket majdnem egészen te 
kintet nélkül hagyta

És mégis, óriási nyomorba enged ben 
nünket ez a staústika pil antani ! Az 
utolsó (1880.) népszámlálás szerint hazánk 
bán 15.042,102 lakos között 18 658 hülye 
van, tehát 838 lakosra esik egy hülye.

A „Mimii" tárcsája.
£  §zobránye az czkipcsazzioka

T. Szerkesztő ú r!
Becses lapjának t. évi 5 ik számában szives 

volt a Csáktornyái »Haltyu« czimü étkezdében 
fennálló, viruló és virító asztal -társaságot „ S z o b 
ránye® név alatt a nagy kö/ónsógnek bemutatni 
és pedig csupán * kedvező oldalról, mi által ma
gát azon gyanúnak teszi ki, hogy Ön is tagja a 
Szobranyénak. Rendese vagy rendeden ? egy
előre mellőzöm, talán alább megtalálja a quali- 
licatióját. — Hanem hogy én rendetlen vidéki 
tag vagyok, azt beismerem, de éppen azért, mert 
a Szobrányénak tagja vagyok, habár rendetlen is, 
annak ügyét szivemen hordozom, annak jó hírét, 
nevét mindenkor é* minden téren hallani óhaj
tom, szabadjon észrevételeimet megtenni.

v

D r. F e I s e n, a Szobránye ügyvezető el
nöke tiszteletre méltó jelenség. Jól cultivált ősz 
szakáiéval a török díván elnöki székének díszére 
válnék. -  Komoly, majesteticus, szigorú, de le
kötelező jóságu modora általános hódolatra kóny- 
nzerit. — Tiszteli és szereti is mindenki, velem 
együtt.

De hát én nem azért fogtam tollat, hogy 
a Szobránye tagjait rendre leldicsórjem, akár ér-

Az említett, közlemény Muraközre nézve 
még szomoritóbbnak mondja a viszonyt. 
Itt 300 lakóra egy hülyét, tehát tekintve a 
statistika megbizhatlanságát, 150 lakóra le 
hét egy hülyét számitani.

Mindenütt, ahova tekintünk észreve 
hetjük a felebaráti szeretet nyomait. Az 
árva- szeretet- é3 kórházak száma örven
detesen szaporodik. A szerencsétlenek csak 
egy osztályának nem nyújtotta még a mi 
időnk vé iő kezét: ezek a hülyék Érdé 
kükben még eddig majdnem semmi sem 
történt.

Addig is amíg a társadalom, vagy a 
törvény intézkedik, a községek figyelmét 
hívjuk fel e szerencsétlenekre ! — tíz 
közleményünk czélja.

Muraköz múltjából.
IX .

NEDKLICZ.
— Egy pálos feljegyzései nyomán -

Nedelh'z mezőváros minden oldalról jó 
termőföldekkel mintegy körülzárva, Trnava 
patak közelében. Csáktornyától nyugat felé 
fél órányira fekszik

A mostani (1750.) öregebb lakók álli 
fása szerint, akik őseik elbeszéléséből tudni 
vélik, Nedelicz mezőváros roppant nagy 
kiterjedésű volt melynek közepén a templom 
és plébánia épületei voltak elhelyezve; a 
Trnava patak a város egyik negyedének a 
közepén folyt. Hogy mikor és mily alka

demlik. akár nem. etlenke/.öleg a hiányokat szán 
(fokozom felsorolni, hogy azok, ad majoréin Sob- 
ranye glóriám tollaltassanak s a Szobránye a 
„H alt\uu sebeiében felviruljon.

Tehát elnökünk eljárásában kifogásolom 
annak határtalan jóságát A Szobránye fiatal tag 
jainak csintalansága iránt ’ulságosan elnéző, mi 
nek ö mai a vallotta kárát legelső sorban, meri 
Ízlelésre készített minta almái ily képen jutottak 
idő előtt czigány-utczára kifogásolom azt is, 
hogy önző, a tagok iránt bizonyos tekintetben 
irigy — Ugyaois a társulat tagjai által meghi* 
zaiotl, hogy mint a specialitások szenvedélyes 
kutatója e részbeni tapasztalatait bocsássa köz
használatra, mit b eddig nem tett. De inulaszlá- | 
sának. irigységének büntetése itt is utol érte, mi j 
dón Sófiából e g y  pulyka czombot rendelt, s 
onnét k e t t ő v e l  kínálták.

lommal romboltatott le, vagy pusztult el, 
azt sem könyvekből, sem mások elbeszé
léséből meg tudni nem lehetett.

Hogy 1547-ik évben Nedeliczen már 
könyvnyomda létezett, tanúskodik ugyan
azon évben horvát és tót nyelven ott 
nyomtatott: „Tripartitum Regm Hungáriáé1*, 
amely már kevés példányban létezik 
(1750-ben) Fáradságos utánjárásomnak — 
írja a pálos — sikerült az egész szigeten 
csak is egy példányt a vili szent györgyi 
plébánosnál, Mihanovics Jánosnál felfe
dezni

Jelenleg (1750 ben) semmi nevezete*- 
ség sincs e városban, ha csak ama két h í
res barom-vásárt nem említem, amelyek 
egyike szent Vitus vértanú napján a má
sika pedig szeptember hó 1-én tartatik.

Sem itt sem a város közelében ne
mesi birtokok nincsenek.

Ami különösen a plébánia templomát 
illeti, az elég díszes toronynyal és órával 
van ellátva, a Trnava patak irányában 
fekszik és nagyobb mennyiségű népet 
képes magába befogadni. A szentség 
helye góth stylusban van építve, és ha a 
templom tetejére tekintünk, megtudjuk azt 
is, hogy az a szent Háromságnak vala 
szentelve.

Hogy mikor épittetett a templom, 
nem tudatik ; csak is megközelítőleg lehet 
állítani, miszerint 1460 évben A jelenleg 
(1750.) 14 évtől fogva ott hvfl plébános 
Miloss Antal a boni egyetemen végezte a 
theologiát; nagy tudománya, kifogástalan 
becsületessége és fáradhatlan buzgósága

b ic  anser meus érit.« Egyelőre tehát h a l lg a t u n k  
felőle m várjuk be, mit süt ki a röhögő lo 
vászról ?

v

H i r n ö k y  uram egyik dísze a Szobra* 
nyénak, az üléseket szorgalmasan látogatja, de 
legközelebb múltban s t róf - ba esett. Mert lako
dalomért b r e n n e l t  egy diszülést, a diszelnök 
boszuságára.

A Szobránye k a v a s z a  folytonosan mo
solyog, de mellette a tagokat szidja, mit ezek 
megbocsátanak neki, mert leggyakrabban c s e n 
g e t .  —

•

A p é n z  t á r n o k  a Szobránye fennállása 
óta egy krajczárt sem purcipialt, nem is erogált, 
számadásra papirt, tintát nem pazarolt.

Dr. Ke k e t ,  e b e r k i  F a r k a s  az e l 
nöknek követőié a specialitások kutatásában, 
csakhogy egészen más terrénumon kutat, abban 
azonban az elnökkel megegyez, hogy tapasztalatait 
ő  is titokban tartja, közhasználatra nem bocsáMa, 
nevének jelentőségét igazolva, hogy a »farkas 
mutatás nélkül is berekbe talál.*

„Az elnök balján ül az inlemationalis ne\ü 
ur. Ő hallgat, sunnyog, fogyasztja az é l e l m e n -  
t ö t, az egyszeri tót deákkal gondolván magúban 
irgalmatlan lalinsággal „oesoitis quid I o q u i t i s,

S ü r g ö n y  űr a szellemi culinaris és eella- 
ris csemegéknek néma élvezője — Azon különös 
viselete (eltűnő, hogy mig a többi tagokat a zene 
csalja és tartja össze, ö az első hangra távozik 
pedig a hangszer csak egy — pósta sip.

S a p i e n s  ur hidalgói méltósággal, spa
nyol grandezzával könyököl az asztal végén, 
ritkán szóll, akkor is csendesen, hogy szomssédjs 
sem hallja, de egyszer erak majd kitör belőle á 
beleszorult csíntilanság, mert a p j a - f i a .



következtében alesperesi czimmel és teen- szent Erzsébet tiszteletére Hogy ki épit- 
dőkkel lett kitüntetve Ugyan ő egy díszes tette, bizonytalan
főoltáron kivfll még két mellék oltárt épit- E községben a szent látogatás, úgy 
tetett. továbbá előde által bevégezetlen ál szinté i szt József i apjá i nemkülönben 
lapotban hagyott, a kórus alatt le ^ k á p o l  ügy nevezett új holdas vasárnapokon, az 
nában szűz Máriának szentelt igen díszes illető p ’ébános a szent misén kívül, híveihez 
oltárt építtetett. még szent beszédet is szokott tartani.

A templomban, amely kifogástalan 
tiszta állapotban tartatik. egy sírkő van a 
következő felírással : „Sepultura Egregii 
Domini WolfT Dragach de Pleternicza. nec! 
non conjugis, ac liberorum-obiit 21. Mensis 
April. A. I). 1578. (Tekintetes pleterniczei 
Dragach WolfT, úgy szintén neje és gyér 
mekeínek sírja. — Meghalt april hó 21 én 
1578. évben.)

A plébánia épületet az előbb említett 
plébános úr, miután a régi épület össze | 
dőléssel fenyegetett, kő és tégla hiányában 
1739 ik évben fából ugyan, azonban a 
papi álláshoz méltóan két emeletesre épít 
tette fel.

Megemlítendő itt, amit az illető plébá
nos úr szintúgy mint hívei, bizonyos ha
rangról — természetesen hallomás után 
beszélnek. Ugyanis, hogy hajdanában az 
uraság parancsára, innen egy nagyon ne
héz harang szekérre felrakva elvitetett, 
csakhogy midőn a Trnava patakon áthaj
tani akartak, véletlenség. vagy más oknál 
fogva a szekér feldülvén, harangostól a 
Trnava patakba esett, ahonnan mindannak 
daczára hogy számos ökörfogattal azt 
kihúzni igyekeztek. — kihuzatása még | 
sem sikerült Sőt a harang mindig mélyeb- , 
ben és mélyebben sülyedvén. eltűnt úgy. 
hogy jelenleg még a sülyedés helye is egé
szen ismeretlen

Nem valószinü ugyan de beszélik, ; 
hogy többen bizonyos időben hangját a ' 
patakból hallottak.

Különben nem a mi dolgunk a mon 
dottak valódiságát kutatni, hanem inkább 
fordítsuk figyelmünket azon, a nedeliczi; 
plébániához tartozó községekre, amelyek 
jelenleg külvárost képeznek. És pedig Ne- 
deliczen kívül tartozik o d a : Hráscsán, Ter- 
novec, Puscsina, Kursanecz, Totovccz, 
Sztrahoninecz, Pretetinecz, felső és alsó Szla- 
kovecz, végre Maczinecz. amely Stajeror 
szággal határos. Az utóbbiban van egy 
régi fióktemplom, szűz Máriát látogató

T A iX C  ( *  y

Am\ mindent megteremt.
— Értekezés. —

Irta és a felső*muraköz-hegy vidéki m- kir- állami 
tanítók »Önképző-kör“-i gyűlésén (elolvasta :

HORVÁTH GYULA.
(2 ik folytatás, i

Ez, a természeltől oly giz tagon fel 
ékesített ország mennyi anyagot adna az 
élelmes ember kezébe !

A Duna-mellékiek. az alsó-muraköziek 
a s. igeieken buján megtermő fűzfaveszszőt 

1 majdnem ingyért adják el a kereskedőnek, 
s a belőle készült kosarakat, kocsikasokat 
pedig méregdrágán veszik meg. Mentségül 
legyen mondva az a cseké1* * mellékjöve
delem, amit primitiv módon az aranymo 
sás által nyernek.

Sokkal élelmesebbek a székelyek,oláho’*, 
tótok Szőnek, fonnak konyha czikkeket ké 
szitenek Mit szóltuk a let és kender fel
dolgozásáról, amit, még az alig műit időben 
is műveltek a nagyúri házakban. A selyem
én méhtenyésztés szintén sokat veszített 
régi jellegéből Iszonyodnak ettől a mi 
uracsaink, pedig Bethlen János kanczellár 
létére szívesen foglalkozott vele, s m in'en 
gyermekének ez^r kas mé et hagyott.

A munkásságnak ellentéte a restség 
Aki nem dolgozik, annak mindig hosszú, 
unalmas napja van Minél tompább korlá 
toltabb az ész annál lustább a test.

Domitián császár una mában a legye
ket verte. Az „udvari bolondok“ szilién az 
unalom üzésére szolgáltak.

II Ká .óczy Ferencz Rodostóban a 
száműzetés h sszu órait esztergályozással 
rövidité.

Az unalom és restség elverésére ma 
már .gén sokféle ódot talált ki a fúr 
fangos emberi ész. Ilyen a kávéh íz színház.

D i ó s d i ur a legcsintalanabb és legke- 
vésbbé hágy magán kifogni, nevét magán hordja. 
Valóságos kemény dió, ki öt (eltörni akarja, erős 
foga legyen.

*

Az elnök jobb oldalán ülő ur a k é s z  fe
lett folyvást kaczag. Ha férfiasságának annyi jelét 
nem adta volna, azt kellene hinnünk, hogy férfi 
ruhába bujtatott nő. s hiúságból mosolyog, hogy 
gyöngysor fogait bámultassa. Ő a Szobránye 
irafikánsa, ö látja el a társaságot tobákkal, de 
pixise oly kicsi, hogy mire az asztalt körüljárja, 
habár a tagok csak messziről szagolnak feléje, út
közben mégis kiürül s az utóbbiak már nem 
kapnak szagolni valót. Ugyanennek egy csúnya 
betegségre van, t . i. ö tolvajlási mániában szen
ved. Dugót, kenyér maradékot, stb. zsebre rak, 
csakhogy a z«ebet eltéveszti, s nem a magáéba, 
hanem a mellette ülő dis/elnökébe rakja.

A többi tagokról majd máskor. De lehetet
len meg nem emlékezni a Szobránye disz virá
ga'ról. a női tagokról, kik néha-néha szivesek 
megjelenésükkel a Szobrányét felékesiteni. Felő
lük Áhítattal éa bálával emlékezünk Szereíelre- 
meitóságuk előtt kalapot emelünk.

■s

A. m ú l t b ó l .
Gyakran jártunk elmerengve 
Sötét lombos fák alatt ;
Kis kezed kezembe téve .
Nem volt nálam boldogabb.
Azt kérdeztem, hogy szeretsz e ? 
Válaszod boldoggá teli . . .
De a patak azt csevegte :
Ne higyjek én te neked !

Fejed a keblemre hajlád,
A r c z o m  é r t e  s z é p  h a ja d ,
Mély szerelemről suttogva 
Csókra nyujtAd ajakad.
Azt hittem, hogy többé éltem 
Boldogtalan nem lehel . . .
Pedig a lomb azt beszélte,
Ne higyjek ón te neked ’

S újra járok, elmerengek,
A lombveszlett fák alatt,
És a múltra emlékezve,
Szemeimben köny fakad.
S auiig sírok szivs/.akadva,
Úgy kínoz szószegésed, —
Minden, minden azt susogja :
Kár volt hinnem te néked :

Nógrádi 'Károly.

I tánczmulatrtág, sport, fürdő, hírlap, könyv 
tár, tekézés, kártyázás, dohány, burnót, 
párbaj sál. Ezer és ezer eklatáns bizonyí
ték van arra, mikép legtöbben életuntságból 
követnek el öngyilkosságot, mert az élvezet- 
1 ukar élet terhűkre van. A tapasztalás 
igazolja, miszerint az unalom több játék 
hőst teremtett, mint a pénzvágy és több 
öngyilkost, mint a kétségbeesés.

Minden nemzetnek meg van a saját 
szokása, h t unatkozik. A magyar iszik, a 
német pipál, az olasz alszik, a spanyol 
imádkozik, a lengyel kártyáz, az angol 
utaz, a török ópiumot eszik.

*

Baden egyik utczáján sétálgattam egy 
verőfényes nyári reggel, s csudái koztam az 
élelmes német tisztaságán és finom Ízlésén, 
mígnem egy úri embe' rel, — kivel a für 
dőben ismerkedtem meg — találkoztam 
és érdekes beszélgetés közt jártunk ide-oda. 
Egyszerre ismerősöm figyelmeztet egy pisz
kosan öltözött aristocraticus vonásu, elzül- 
lött idegenre, aki tolvajmódra surrant el 
azon perezben mellettünk. Én kérdő tekin 
tetet vetettem ismerősömre, mire ő mondá:

— Ezen ember uram nem régen öt 
m llió vagyonnak volt ura.

Ekkor még nagyobbat bámultam
Lehetetlen, válaszolám, s vájjon 

mi vitte őt e nyomorult helyzetbe?
— Sokat kel ene elmondanom, vi- 

szonzá ismerősöm, ha tőrül hegyire el akar 
nám az ügyet mesélni, de hiszen elég, ha 
csak annyit m ondok: a takarékosság 
hiánya.

Ezen szóból mindent megértettem.
„A munkakedv, ha szorgalom és eszé- 

lyességgel párosult, legegyenesebb ut a va- 
gyonosodáshoz*. mig ennek ellenkezője a 
sírba dönt. Ehhez nem kell nagy tudó 
mány, bő o ’vusottság, csak b zonyos fokú 
művelt-ég párosulva gondos előrelátással, 
hogy a munka fá án termett gyümölcsö
ket bölcsen felhasználni tudja

Ebben az oroszlánrész a nőket, a há
ziasszonyokat illeti, mert az tény, mikép 
egy tűzhely kellő berendezése és a házlar- 
tás ügye, vezetése pontos számítást és 
akaraterőt kiván.

Már Cicero mondá : „A takarékosság 
már magában véve is nagy jövedelem, 
mert mindaz amit félre teszünk, tiszta nye
reség *

(Folyt, köv.)

£lsó-£endva, 1888. febr 9.

Tek. Szerkesztő Úr !

A tárgyilagosság szép dolog, de nem 
csúnya a fellengőség s m ha csordultig 
tele szivből jő Már pedig ha referálnom 
kell a f. hó 4-én a helybeli ifjúság által 
rendezett zártkörű tánczmulatságról, nem 
lehetek elég tárgyilagos, mert oly sikerült 
mulatságot mint az volt, a képzelet is 
csak megerőltetéssel tudna kigondolni. A 
j" kedvből nem hagyott otthon senki egy 
grammnyit sem, kifosztotta mindenki élés
kamráját, mintha csak a föld körüli uta 
zásra készültek volna — Igaz, hogy a 
helybeli és vidékbeli társaság szine-java 
adott légyottot Terpsicliorenek ; nem vol
tak különféle elemek és igy nem is fejlőd 
heteit chemiai processus, de az egységes 
elemek annál tömörebben simultak egy
máshoz Nem voltunk sokan, de nem 
hiányzott senki, sokan nem jöttek el, de
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nem nélkülöztünk senkit. És a női toilettek 
uralkodó szine — egyszer a kék is 
mintegy dokumentálni akarta, hogy derült 
kedélylyel hiven fogjuk betartani a prog- 
ram m o t: tied vagyok kivilágos kivirradtig 
öníeledtség. Heggel volt. — késő reggel, 
a nap már fenn ragyogott, midőn a z , 
„Extra Couwé“ pattant utoljára, pezsegve 
zárva be a pezsgő életet.

Mit mondjak még? A hölgyeket nem 
akarom sérteni azzal, hogy toillefjüket le 
Írjam; fényesek voltak biz azok, de fénye
sebbek a szép szemek ; szebbek azok, kik 
viselték és esküt merek rá tenni, hogy 
mélyebb nyomot hagytak e szép szemek a 
férfi szivekben, mint a drága ruhák a pa
pák és férjek zsebeiben. Es hogy a han
gulatot jobban müancirozzam, tessék el 
gondolni, mi kép kétszer, sőt háromszor 
annyi tánczos sóvárgott, mint tánczosnő

Osukics Irma, Nagy Mari, Posztl Jó 
zsa Rath Mari, Simon Hedvig, Zarjetzki 
Giza kisasszonyok stb.

— Kelczné, Szepesiné. Szitáné, Uj- 
lakiné, Gayerné (isteni csárdás), Töplerné 
asszonyok stb.

Ki tehet róla, hogy már reggel 9 
órakor a nap süt és hogy az idei farsang 
hamarább végződik mint mi megkezdtük?

No de lesz még dió a lágy kenyér, 
lesz még farsang is Ügy e bár ott le 
szünk ?

Hadd erősödjék az erdélyi kőim egy
let, addig is azzal a 20 írt 56 krral, melyet 
tiszta jövedelemként a rendezőség oda jut
tat nek1. — Ad majoréin Hungáriáé 
glóriám

Tisztelettel
DRAVE

h C L Ö .X F É L É h ’.

—  Kinevezés Haidinegg Szilárd Csák
tornyái távirász és póstaalkalmazott a 
pákráczi (horvátor/ági) póstahivatalhoz 
póstamesternek neveztetett ki

— Köszönetnyilvánítás A Csáktornyái
Korcsolya-egyesület az általa rendezett 
támzmulatság jövedelméből 13 írt, 90 krt 
juttatott az áll. tanitóképezdei ifjúsági se 
gély-egyb tnek. Fogadja a nagyon tisztelt 
rendező bizottság e helyen is a képezdei 
tanuló ifjúság nevében a szives adományért 
a leghálásabb köszönetét ! Csáktornya 
1888, január 3. Az igazgatóság.

Köszönetnyilvánítás- A Csáktor
nyái Korcsolyázó Egyesület január 21-én 
rendezett tánczmulatsága alkalmával be
folyt tiszta jövedelmének felét — 13 írt 
90 krt — a helybeli polg. finiskola ifjú
sági Zrinyi-önképzőkör tőkéjének gyarapí
tására volt szives adományozni. Alulírott 
igazgatóság hivatalos kötelességének ismeri 
ezen önmagát dicsérő jótékonyságért a 
tanügy nevében ez ifjú egyesületnek, de 
különösen a mulatságot rendező bizottság
nak a nyilvánosság előtt is hálás köszö
netét nyilvánítani. Csáktornyán, 1888. ja 
nuár 4 én Az igazgatóság.

—  A C s á k to r n y á i szent Ferencz- endü 
zárda szokásos farsangi ebédét e hó 5-én 
tartotta meg. A meghívottak által képvi 
selve volt valamennyi helybeli állami és 
megyei hivatal, uradalom, tanintézetek, 
ügyvédi, orvosi kar sat. A gazdag lakomán 
a felköszöntőkben nem volt, hiány, úgy
szintén a jó kedvbe t sem ami a társaság 
nagy részét még vacsora után is ott tar
totta a vendégszerető házi gazda : Hot váth

Lajos zárdafőnök úr és szerzetestársai leg
nagyobb örömére.

A Perlakon székelő Alsó Muraközi 
takarékpénztár XIV . évi üzletforgalmi és 
mérleg kimutatása az 1887. évről külde
tett be A vagyon és teher 167,297 írt 97 
krnyi összeget mutat fel. A nyeremény 
mint osztalék 3483 frt 53 kr. A részvény- 
társaság közgyűlése február hó 26-án dél
után 4 és fél órakor tartatik meg

A Muraközi naptárban a perlaki 
vásárok tévesen lévén jelezve, megkeresés 
folytán tudatiuk, hogy a f. héten, hús 
hagyó kedden orsz vásár tartatik Per 
lakon

— Időjárási és gazdasági viszonyaink 
febr. hó 2-től egész február hó 8-ig bezá- 
ról>g. Időjárási viszonyaink e héten is szo
kott változók voltak; erősebb éjjeli fa
gyokra felváltva hol komor, hideg, egyszer 
havas, hol derült, kellemes enyhe napok 
következtek. — Gazdasági viszonyaink: A 
vetések még mindig meglehetős hóréteggel 
lévén borítva, mibenlétük biztosan m»g 
nem határozható. Trágya- és fahordás 
napi renden. A marha egészséges.

— A mi jó magyar nepzenekarunk 
Oláh Miska prímás vezetése alatt f. hó 
8-án a fridaui (Stájerország) bálon mu
lattatta tisztelt stájer szomszédainkat

—  A lovak es fogatok összeírása
a Csáktornyái járásban a múlt napokban 
fejeztetett be. összeiratott: Mén 139, he 
rélt 148, ksncza 1959 ; összesen 2246 ló. 
A lovak között egy éven aluli 327, két 
éveu aluli 292, három éven aluli 284, 
négy éven aluli 164. — összeiratott : 
1416 lófogat még pedig 171 egy fogatú, 
298 két fogatú, 169 teherszállító egy fo 
gatu és 778 teherszállító két fogatú. Ökrös 
fogat van 597 darab

—  Honvédek a levegőben. A múlt 
héten Írják a Drávamellékről lapunk 
nak — az utasok sajátságos természeti 
tü eményt láttak a levegőben Varazsd és 
Vidovecz közt A levegőben ugyanis való
ságos piros nadrágos honvédeket láttak, 
amint fel alá masíroznak, azután külön
féle gyakorlatot végeznek. A nép ijedve 
gondo t a közelgő háborúra, meg ludja 
Isten milyen más bajra ? Pedig az egész 
egy kis délibáb volt amely a Varazsd 
melletti Vinovcsák réten gyakorló honvé
deket tánczohatL meg a levegőben. 
Ezen, vidékünkön szokatlan tünemény ta 
valy mutatkozott először Varazsd vidékén

— Hvmen Rosenberger Regina kis 
asszony, Rosenberger Dávid Csáktornyái 
kereskedő kedves leánya és Neumann 
Vilmos muraszombati kere kedő f. hó 
14-én tartják esküvőjüket a Csáktornyái 
izr imaházban Sok boldogságot a fiatal 
párnak !

— A Csáktornyái tűzoltók tánczmu
latsága f hó 4-én tartatott meg. A közön
ség nem karolta tel e tánczmulatságot úgy, 
amint a nemes czél iránti tekintetek meg
kívánták volna I,en  sokan nem voltak 
ott, akik ott lehettek volna. A tűzoltó; 
tánczmulatságát mindig jellemezte az ő 
általános jellege ; megjelent ott hivatalnok, 
iparos, kereskedő, gazdálkodó stb nyelv, 
vagyon, rang és valláskíilönbség nélkül. 
Ez idén a jeleni vők zömét maguk a tűz
oltók s az iparos osztály te ték ki; a ke
reskedői, h vatalnoki sat osztály nagyon 
gyengén, vagy sehogysem volt képviselve 
Ez n m volt helyes, mert oly nemes in

tézm ény iránt, mint a tűzoltói, amelynek 
I tagjai vagyonúnkért és életünkért egészsé

güket és életöket is, anyagi jutalmazásra 
nem szám tván, koczkára teszik, a város 
minden egy*s lakója bizonyos tisztelettel 
és hálás elismeréssel tartozik lenni, amely 
kötelezettség lerovására tánczmulatságuk 
az egyik legjobb alkalom. A figyelem min
denkinek jól esik, tehát a tűzoltónak is. 
Eme megjegyzéseinket a tánczmulatságon 
hallott megjegyzésekből s az ottani közvé
leményből merítettük. — Ami magát a 
mulatságot illeti, felemlítjük, hogy fesztelen 
jó kedv uralkodott, a terem csinngan volt 
dekorálva s deficzit nem volt.

— Eljegyzés. Friedrich Ferenc, a 
„Bécsi biztositó társaság44 nagykanizsai hi
vatalnoka Marczaliban jegyet váltott Rück- 
lUnder Róza kisasszonnyal Gratulálunk.

— A Csáktornyái Korcsolyázó-Egye
sület f. hó 14 én (húshagyó kedden) este 
7 —8 óráig kivilágítás mellett korcsolyázó
ünnepélyt rendez. Belépti dij nem tagok 
számára (hölgyeket kivéve) 30 kr. Bőveb
bet a falragaszok.

— Öngyilkosság. F. hó 7-én találták 
meg a letenyei uradalmi kertben Héder 
István bécsi lakos testét, aki borotvával — 
állítólag még f. hó 3-án nyakát elvágta 
s elvérzett. Tettének oka az, hogy a fele
ségének gyilkosa akart lenni s ezé't har
madfokú Ítélettel 6 évi fegyházra Ítéltetett.

— Utónállas A bottornya-szent-királyi 
útvonalon három tettes megállított több 
bottornyai lakost, akik lisztet szállítottak 
a malomból. A csá’íiurnyai csendőrség ré
széről nyomban earií ősölt nyomozás ered 
ményre vezetett, mert Bedő István, Bagladi 
János és Klúg József kis cserneczi pász
torok személyében a tetteseket elfogták s 
a bűnjelekkel együtt a letenyei kir. járás
bíróság börtönébe kisérték Őket.

— „SosborSZeSZ.* Ez a czime annak a
kis füzeinek, melyet Brázay Kálmán ismert nevű 
fővárosi kereskedő, kinek a kitűnő gyógyhatású 
sösborszesz elterjedését hazánkban köszönhetjük, 
adott ki. E hasznos füzetkében Brázay mindenek
előtt figyelmeztet a különféle hamisításokra és 
utánzatokra, azután közli K o s s u t h  Lajos 
n a g y  hazánkfiának hozzá intézett levelét, melybeu 
a sösborszesz kitűnő hatását emeli ki, végre át
tér a sösborszesz használati utasítására, a legktl 
lönfélébb bajoknál, u. m gyomorbajnál, fog- és 
fejfájásnál, hajhullásnál, szemgyengeségnél, szag
gatásnál. náthánál, pör«enéseknél, lábizzadásaál, 
májfoltoknál, szeplöknól stb. A használati uta
sítás pontosan körvonalozza, hogy az egyes (el
sorolt bajoknál miként kell eredményesen hasz
nálni Brázay söshorszeasét — Mellékletként a 
füzeikéhez számos elismerő levél van csatolva és 
fel vannak sorolva mindazon bizományosok ne
vei, kiknél a vidéken e sösborszesz kapható. E 
füzetke, melyet Brázay ur bárkinek ingyen, és 
bérmentve szívesen megküld, a vidéken a na
gyobb (üszerkereskedésekben és gyógyszerészeknél 
is kapható. Ajánljuk beszerzését mindenkinek.

S zerk en ztő t ü z e n e te k .

— M u r a-S z e r d a h e l y .  I .  A beje
lentett előfizetőknek a lap megindittatott. Kö
szönet a szives gyűjtésért ! Ily becses érdeklődés 
melle.t majd csak fenn tudjuk tartani a „Mura
közt41. — P e r 1 a k. H. M. Mind a két levelező
lapot megkaptuk A kijavítás megtörtént s ez
után is rendeden fog eszközöltetni. P é c s . K. K. 
Kívánsága szerint jártunk el — A l s ó -  
L e  n d v a. Nagyon köszönjük. Máskor is 
kérünk hasonlót. — T.-S z e n t G y ö r g y .  Kér
ném hetenként rendesen az Ígérteket ; több is 
jöhet. — G á r d o n y .  Megkaptam. — D r á v a -  
Vá s s ' i r h e l y .  Köszönöm t Megy.

FELELŐS SZERKESZTŐ

H A R G I T A I J Ú Z S S V
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Pojtdini broji koitoji 10 kr.

Obimas* «e polaj I fal
raéanaja.

l r « 4 l i i i k a  p la a ra a  :
•Uvni pijac, fratanka Uiza, lévő 
m* koadignatiji. — S uradnikom 
mali ja avaki dau govoriti niad 
11 i II varom. — Sve poiiljka 
Maaa aa aadriaja novinah, naj 
aa pokljajn na ima M arg ita i 
Jozefa nradnika vu Cakovec.

■adatéi |a U o  i
Kajiftara Piachal Filipova kam aa

‘ “ hoívatskom i magjarskom jeziku izlazeci druztveni znanstveni i povuőljivi üst za púk.
■ /.lu x i s v a k i  t i j e d o n  j c d e u k r a l  i <«: v u  s v a k u  ii<>«lelju

_ W „ ,  g l a s m k :  . M ^ i m u r s k o g a  p » i p « m * g a j » l < g »  I n ű U m T  v »  C a k o v a t  . I p a r t a s s f  •

vu Prelogu — „Conjo \L,tjimnrskoga knt/nrmgi dm v<r‘ v u  S í n g o v i __________________  ___

Kuk pavuki lete?
NajviSe ljudih nezna, da pavuki lete. 

V jeaen i v protuletje videti je vnogo ne- 
ka’ivih belih nitih po iraku leteti, kője 
navadno zovemo jesenake niti (pavuőina). 
Öve niti su maáine, pripravljene po aamih 
povukih, kője oui aami pu#6aju po zraku 
kakti avoju ladjicu, po kojoj hoőeju iz jed- 
noga kraja v druki | utovati. Akoprem je 
pavuk mala i grda íivinica. ipák se je 
prtdi navéila preati i tkati, nego li őlovek.

Pavuki uajrajSi lete po cistom protu 
letnom ili jeaenakom dnevu, kada nije ve- 
liki veter, nego jim alabo i vugodno pove- 
tarce tira njihove leteée maáine- Koli i, 
grmi, áivice, mosti a oaobito nadgrobni 
apomemki puni su pavuki p ipravnimi na 
letenje. Mala ta ivinica splazi na vrh i 
tu pripeli pár nitih ; vu öve se grabi. Na 
to poáuri se na ravnotíu za povetarcem, 
prela svoj Ővrsto p itiane, zadnjn 8tran tela 
I ridigne i tak s nitjom na pr. atom sto e ’om 
(drZeőom), koju 8 jedne atrani vender pri- 
kvaői, poturi ae na niti pripravljene veő 
predi zagrabljenje, tér ae na öve a malimi 
avojimi novti pograbi. Veter prime ae za 
nit tér ju raztegne kak iicu, a kada je veő 
óva iica 1 stopa duga nit, poiuri se pa 
vük na priívratjeno, prikvadeno mesto, gde 
nit pregrizne. Nit óva giblje ae vezda vu 
zraku

Ovak pavuk to dalje dela, dók je nit 
do 10 atopah duga; óva je vezda doa'a 
apoaobna, da pavuka po zraku nosi Kada 
je nit veő jako tetka zagrabise vu nit, kad 
anda to poŐuti, onda avih 8 nogah naglo 
k telu pritegne, pri őem ga nit aobom od 
neae po zraku. Ovak more ae avojevoljno 
kormaniti, a boté' ae dőlispustiti, naprede 
toliko. da bude nit teija Ako se nit vu 
zraku za nekaj zadene, onda je pregrizne 
i dalje prede.

Negda jednu atran priővrati kakovomu 
predmetu n pr drevu i tak a drugim 
krajom dalje leti, tér ai ovak napravi most 
prek ^ode. prek vulice itd. Ovak more 
pavuk onda odputovati, gde samo hranu 
najti more Nahadjamo ga ne aamo na 
vrhu viaokoga drevja, na vrhuncu viaoki 
gorah itd nego i vu vodi a i pod zemljom

Koj je mirno prematra, pregledava, 
i avojim giban em te iivinice nei replaái 
o avem tóm more ae sam oavedo iti

l z  p r o n l o n t i  M e r i j i t i i u r j a .

VII.

opuatoíene cirkve na svojega naslednika 
zapustiti; tak je páter Logomer Gjura 
najlepáu őest cirkve, najme túrén za dva 
(ako ne veő) klaftra nádiéi, tér ga a plehom 
pokriti dal. Drugi au ae pák poskrbeli za 
zvone i za vuru, kak takaj za prodikalnicu 
i za klecala.

Zapuöőena Zrinyijeva kapelica bila je 
izéi éena i ave po zidih vu njoj viaeőe od 
Turőinov zarobljeno orutje, zaatave i druge 
atvari odovud odstranjene i kapelica pobe- 
Ijena. Tu tak malo nekaj v red spravljenoj 
kapelici postavljen bil najpredi oltár sv. 
Antuna aa statnom iatoga aveica. Botiam 
je naakoro postavljen oltár sv. Barbare i 
sv Ivana

Za nekoliko vremeia obeáen je kip 
bl. device Marije s KristuSom na ruki i po 
Caruai Ferencu zapoőeta je javna poboáno t 
vu toj kapelici.

íz dareÉljivoati poboánoga naroda naa 
koro podignjen je lepi oltár a poarebernje 
nimi i pozlaőenimi nakiti, na koj postavljen 
je lepi gori apomenuti kip bl. d. Mari e 
kak Jezudeka nakinöena bi a dragim kame- 
njem ; k tomu pák darovala je 1748-ga 
leta Kriatina Sibrik B dekovich Melkiora 
dovica lepi lampafi od őiatoga srebra.

1738. aprila 30 ga bil je med Murom 
i Dravom takov potrea, koj je ne samo 
zidine őakovske cirkve. grada i drugih 
hi£ah rezpucal; nego je i kapelicu i kloÉter 
Ml av. Je'eni jako opuatoáil. Zidi ovdi nisu 
bili /elezom avezani, zato je kvar bil veliki,

Zvun ovoga potresa povek$avali su 
nevolju turaki tábori, zatim i ta nesreőa, 
da au bila jako moővarna de djovna vre- 
mena, koja su ae navadno a tuöom i stre 
lami dovráavala i ovak velike kvare po- 
{inila K tomu joS je nadoSla kuga na ro- 
gatu marhu s tóga nije őudo, da au ae 
iitnice, pivnice t a k a j  i komoré joá 
najimuénijih goapodarov izpraznile. Polek 
avega tóga nastojal je predstojnik zavoda, 
da polek mogucnoati i airomaátva ki Stra i 
cirkvu i kloSter popravi ; prva mu je pri 
tóm bila akrb zidine cirkvene a áeleznimi 
kapőami skupa skopőati.

Kefektorium, kojega je 1703 leta prior 
Cserkovich podigel a 1726. leta Lissiak 
Dávid a malarijom obskrbel, bil je vezda 
zvekáega popravljen

Napokon 1745 ga popravil je i polep 
Sál celi konvinkt prior llalassy Vincék.

Z A B  A V A
Sv. Jelena-

4.
Coprnija éalarija —  sama ciganija
Cud no je, po guatom sme’no, pák takaj 

2slostno, knk ljudi kiádanjaki vu dunovmh i 
Óastni ot c W einna’ht bivSi vu drugi telovnili potreboéaj radi tam poraoö i^Cejn, 

zárod premeSően, bil je priailjen popravek gde poinoői nega, za duSu vu skrivuih, kri-

vovernih i zraiálenih molitvah i poboínostih, 
za telő pák kaj kakovih copernijah, őalarijahl 
Nekoji bedasti ljudi sí saini napraviju, gda 
kaksega ataroga, pleíivoga deda za copernjaka, 
kakvu grdu, puklavu, zakajenu bábu ali ci- 
ganicu pák za copernicu zkriőiju, pák se njih 
bolje bojiju, neg zajci bobnj*.

Jedneu kravar (hertar), koga je rtraga 
b lo v zimi a delo'n kruh slutiti, si je zrobl 
kolduSbotu, őtersku paÜcu, na koju si neko
liko Selencuih rinőic obesil. — Prav su mesa- 
riü pri jednoj kmetovakoj hiti, gde je prosil 
malo alauine, zabila.

Da mu je kraeőca ne da la : ide srdito 
na dvor, s palicom po svinskoj kopanji zro- 
pota. Sasila se kmetica to ridevái, za njim 
nese zabéi klobase i ga prosi, naj oddela, da 
svinjc nebudu beteíne. Urak si ljudi sami 
copernjake i copemice nspraviju, i pomoö 
od njih Cakaju.

Copernjaki su sami sirotnaSki ljudi, 
nemreju uikaj zbajilom sebi penez, nit blaga 
piicoprati ; sami takaj beteguju, negda su je 
v temnice metali, iive tgali, i muédi. — Za- 
kaj su se ptk tóga ne redile copernice ? zato, 
&r su si ne zuale pomoc'i. Veliki bedak je 
takov őovek, ki na nje kaj trodi, i od njih 
se za pomOÓ zauaáa.

Ako krave mleka nemaju ; ako modrastu 
ali ki vavo mlvko dojiju : neje coperoija, nego 
beteg, koji dóidé od cvetuőe paőe ; v zimi 
pák od hude dvorbe. Takve krare bedaste 
Éene s kaiilom hoőeju zvraöiti, kak da bi 
dim erez ko/u debelu do ialudca nutri mogel, 
gle gnjezdo ima beteg?

Vnogo In/ je zgorelo od takvoga iivoga vug- 
lenja, s kojiin su nepazlive /.ene kravu kadile 
v átali !

Kaj p^k coperujaki de’aju okolo be- 
tetmka ? oni radi dojdeju, samo naj dobiju 
dobro jesti, piti i plaéu, ali pomagati nezn&ju, 
ar au se ue vueili, niti éteti znaju, nekoji 
se ueznaju prekriiiti. — Nego po ciganjskom 
iareőju vugleuje ili kameuje vu vodi vgaflujeju 
karte pre.netivaju, r kakvoj capi kodele ili 
kakvo travo v postelu ali v jasle vtideju ; na 
kriiuputu kruge í kriie delaju, pák vivle vavle 
govoiíju.

Od copernic su pogibeljnefli cigani i ci- 
ganice, kojim delo ne di^i, nego se po jednom 
ali v fceiegu potepaju, po seli oglejujeju, i 
nalukavaju, gde bi si kaj v kradnuli? ali 
koga vkaniti inogli ? Ovaj óas, gda jedua ci- 
ganica prav nőlira, devojki, ali mladencu 
dlani tile zb ojava, i sreőnira zakono n oblate: 
z Éepa robec, ali moánju, ali pipu vun po- 
tegneju ovi cigani, pák si da|u za lai plaöati. 
Oni su tak oitroga pogleda, da bedaka i 
bedaőu v miganju apozuaju,i tak se okoli tako- 
vih najraj obraőaju.

Oda te zamazani stranjski vu kakvo s°lo 
dojdeju ; pri svakoj hi2i moraju vsi domaöi 
ua nje gledati i paziti, da kvara ne vu> ini|u.

Bikecz Marko mladi kmet je veékrat od
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len őul, kője su nekoju nőd od terilnice 
o polnoéi dimo idud, vidle na blitnjera gra 
bastom b ’egu sreberni piámon. Nekoj seljan 
od ciganov podvuceni je tvrdil, da tam penezi 
cveteju Marko je na skrivnem dvakrat liodil 
lopat peneze, pák zabadav. Jeden cigan se 
Marki pridruii V krómi, kojemu se túli, da 
veékrat éuje veliki ropot v nőéi na bregu. 
Tam penezi cveteju, véli C'gan, holimo je 
zdigat.Nemaram-odmah prevolnn odgovoiiMarko

tíredu veder idejű kopat, i pozlaőeni 
kiül nojdeju, kojega je cigan nap'e ta za 
kopal. — Evő je klud, véli cigan, koji se v 
Bto letih jedenput zkaie, prrd njim penezi 
cveteju, peták je zdignemo, ali uajpredi búg mo
rál brega obdaruvati.

S kim ? pita Marko. Crnoga kokota za- 
koli, véli cigan, v njega sedem zlatov matere 
boije, 3 kriá-vade, 2 po kri/u, 1 poduim|avi 
poloiimo Ako takovih penez néma*, ja ti 
posodim.

Marko z junéestih penez ciganu same 
dvajédice nabro|i, i v cetitek se posti, v pe
ték v cirkvu ide, veder su do po jedenajste 
obedva v krdmi pila.

Vezda vzemeju drnoga kokota, v kojega 
hu peneze zas'iali, i tak si n* breg svetili
0  poldvanaistoj su sivi blisk zaglednuli. Ci
gan véli, da »avno tam p nézi cveteju ; »d- 
mah tam idejű ravno na onost.o ratsto i vu 
novo kopanje kokota zaknpala C gan §i«oki 
krug uapravi, i Marki véli: N* srd'no ovoga 
kruga se pokleknt| Vezda C'gan podme h>- 
kospokosivati, vivlevavlati; zdveju lukén se 
pák za bliskne, zabobnjati, i zropaée lak, da 
se vés breg stepe, i Marko trepeée. Z*tem 
zafudka cigan med piste, da je p} vu 1 • aj 
zvonilo, i zaene od vse strani nekakve louce 
State hititi, da Marko, se po sili klekne, mólt,
1 se k smrti pripravlja. Naglo na pre skoliju 
s velike jame ömi straéni mu2kif ;edeu Maik' 
na glavu sajavi lonec povezne, da se njemu 
po lici cedi, ovi ga z'dneju nemilo 8 pesni 
cami pufkati po glavi, po rebri. Gda lonec 
dőli hiti iz glave i za pomoc krifti: vid• 
zdruge gtabe pák straliu leteti, komu je 8 
gobca ogenj gotel. Marko Jezuá Mar.a kl iped, ; 
komaj üv pobegue, i se mu vidi, kak da bi 
se pol brega za njim vruhnjlo. Kain je pák 
C'gan ? Nega njemu glasa ni ti traga, koj 
je celi tjeden svojimi p*jdaái za bregom ku
ka , pekel, i pojd, kaj su povkanili, ali vkra- 
li, vezdaj s Markovimi penezi je pobegel.

Ob jednoj vuri po polnodt dojde Marko 
malo tiv dimo, bleii kak smrt se za stol 
sede, vés reztrgani, povalani i vonjegi. Gda 
si tnalo odelin®, z*óne psovati cigaua iprept- 
vedati Drugi den su dva suseda hodila ko 
kota iskat, pák su drugo ne naála, nego je 
den kúp vuglenja i nekoltko őrepov.

To je prav po cigutjskom, su govorili 
po célom selu, i Marka gde gud zesmehavak 
On je pák od straha i od 2«losti, kaj ga e 
takova ciganija vnogo penez koátala, zbetcial.

Polrebno je znati, da se po no< i nigde 
slepi ogenj nesveti. Ono je ne drugo nego 
supot (spar) koj se rád iz zemlje vun kadi 
pri moévaraj, ali na takvih mestaj, gde su 
rloveóia ali íivinska tela zegnilila. Takva 
avetlost se da od vetra sem i ta poganjati 
i tak se lloveku vidi, kak da bi ierjavi 
filovek za njim skakal.

Tak se tóga ne treba bojati nikaj, niti 
fttimati, da bi tam kakovi penezi cveli, ar 
koj to misli i verje, on tak&j verje coperniju, 
fcalariju eamu ciganiju

Prevodil i priposlal: 
KERMAN JÁNOS

Neboji se pék la.
Iíagyard Hider, koj je p eputóval ve 

j liki dél Afriké tér i zemlju Zulu Kafferev 
f ogledal on nam pripoveda sledeőu pri 
povest, od zulukafferskoga kralja Din 

| gaana : Pod vladanjem njego\im doáli hu 
krá^HTiski missionari vu njegov orsag, da 
prodekuju i íire veru KristuSevu. Jeden od 

jovib missionarov zebrái si je kralja Dinga- 
ana, tér je nastojal. da njega na pr.vu 
veru obrne, Jeden dán pripovedal mu je 
od pekla i velikim oduSevljenjem govoril 
od stra nih mukah, kője budu d u ^  vu 
peklu trpele — Dingaan pazljivo je tóga 
missionara posluáal, na zadnie zapita re- 
dovnika: Jeli su svi tnoji predji tam vu 
peklu ?

Redovnik mu s poialovanjem oőitu e, 
da su najbrzöas svi tam. »No ako su ovi 
tam. onda ja takaj tam poj em« reőe krali 
i s tim odpusti redovnik* od '•ebe. Drugi 
dán dal ga je opet k s> bi dozvati, pripela 
ga k obloku svoje palaöe i rele mu : Po 
gledni van na ob'ok ! Redovnik pogleda i 
vidi na piacú veliku magija (lám áin) Kralj 
Dingaan pregovori: „Anda ti véli', da se 

'jek la  nebude moöi nigdar re 'iti! Nigdar 
veliki kr a l ul  Ako tam dojde za naveke 

! bude# muke trpel! Tónije istina, moj popé, 
ja to bolje znám kak ti-reé** kralj a to 
ti búdéin pokazal. Zatim malin* svojim 
dvorj tnikom da vu*geju l<>ma u. Za mali 
la* dizal se je strahoviti piámén iz lomaée.

| Vezda kralj da zapoved, da n • gva r gi- 
menta dojde i za kratki as stalo je prel 
n im jezero pet.sto polgolih i bosih solda- 
tov. J  tnaki! zavikne kra j p gazite táj ogen!

Na jeden mig nahrupe solda'i na ogenj, 
t r strahovitom krikom zaemu bo-onogi lo- 
rnacu gaziti i po njoj tancati P eko sto 
peldeset jih je zgorelo vu strahovitom 
plamnu a nije niti jeden bil, k j se nebi 
bi] jako zeígal i spopekel a !i zato au ogenj 
ipák do kraja pogasili. — VidiS, reőe kralj 
missionaru, ovak se budem i peklenoga 
ognja oslobodi! 1

*

Iz g *ri napomenute pripivesti moremo 
suditi, koliku m> ima poglavica nenuobra- 
íeath narodov Ali ima i naobra£**nih orsa 
gov, gde pol k obsttjeéih zikonov narod 
vnogo neptavice trpi i p ekomer ie terete m>8i, 
pik írs t'O li i mi prel 1848 htom kak 
kmeti na spod tbni naőm ugnj-tavani bili? 
Ni a ko 'átituciji magjarska odvezala j^ rob- 
ske láncé s kotr'gov naddi i zato íaltijuci 
vu robske verige zapete narode moremo 8 
p dp'tnom zttd >vol duiom kriknuti: ^i vl i naáa 
sl »b da! /^ivila k mőtit'icija unigjarska!

KAJ JE NOVOGA?
Ugovor med Nemőkom i Austro magjarskom

Piijavil se je vu nonnah na*t,ampani 
ug tvor. sklopljeti m *4 P. ;si i med nat»»i, 
kojegi glavna t »cka ovak g'así : „Ako b' 
na jednu od oviit dvéli orsagov Rus vudnl 
onda je jedna drugu du*ua braniti s célom 
svojom vojskotn i s intet kőin *

Ugovor táj sklopljen je 1879 leta a to, 
da ga vezda pred narodom javno obelodanjutiju- 
znamenuje, ako Rus n» bi pustil imirtn osta),, 
nije daie^o ltjp, kada bi boina tru- 
benta ntiub 'la , da se jiuiaki na.4i d:gnu pod 
oniije tér brane milu doinovlnu proti napa- 
danju zlotvornoga uepri atela

Raj bude?
Od onoga glasa, da je kormán na 

znanje dal ugovor berlinski, se govori po 
celi Europi Svaki pita i őeka, jeli bude 
tábor alt ne ? To moremo pisati, da su 
glasi mirneSi, kak su predi bili. Ako bi i 
tábor bil, neimamo se nikaj bojati, ar je 
Prus pák Talian s nami. N*fla vlada vezda 
vec skrbi za predprege (for'pane), ako bi 
trebalo, kője bi se za dova2anje hrane i 
drugih vojski potrebn'h stvarih potrebovale. 
Sam glavni varoS n\ora vu 21 dán mo- 
bilizactje po^taviti 4361 predpregah sdvemi 
i 169 predpregah s őetirimi konji Ovaj 
stroáek iznaSal bi glavnomu varolu po 
priliki triitíBet i tri jezere forintov.

Honvedi vu zraku.
Proslih danov opazili su nekoji putni- 

ki vu zraku med Varaidinom i med Vi- 
dovcom éudnovito pojavljenje. Vu zraku 
naime vidli su prave honvédé vu öerbnih 
lilaéah, kik se na jednom velikom prostoru 
gori vu zraku muStraju i sim tam gori dőli 
m*£iraju Vnogi praznovérei izvadili au iz 
tóga strahovite stvari, táboré i pomore a 
vu istini cefa óva stvar nije drugo, nego 
odsev (délibáb) od eksercirajulih soldatov. 
Pri Varaídinu je tak zvani „VinokovCaku 
gde se soldati naveke mu^traju, i brzias je 
ta senca odonud odsevala, tér se visoko vu 
zraku skazala.

Kak dugó pes plivati more.
Na Long-islándákoj obalt se je nez- 

davna rezlomil jeden brod, s kojega su svi 
mornari poginuli Na tóm brodu bil je 
jeden neufundlandski pes, kői se je punih 
18 vurah borii proti silnimi valovi mór* 
skimi, tér nakan 30 englezkih miljah vés 
izmuéen ipák sreöno iz burnoga mórja ii- 
pl val Psa su nahranili i brzo je k aebi 
doáel tér prez svaké zle posledice dalje 
iivel

Izrod
íz Hajdti-BOszörmé t>a nam pián, da 

*9 je tam ro lilo jedn > dete, kojemu je glava 
fii sto k z i ' í  3 v oj glavi spodobua. Ovo őudoo* 
vito tzrodjenőe neiina nikakve lalovke a vu 
v stih ima dva £*sto podpuno izrtééena zuba.

Dete ovo je podpuno zdravo i hrani se 
primereno njegivoj dobi na podpunj zadovolj-- 
stvo njegovih toüteljev. —

Nova moda.
Zna no, da nam iz Pariza dohadjtja 

svakoiacke m de vu noánji naáoj, vilekrut i 
tak smeáii*', da jitn se bormeá po pravici 
ttotca d ’lamo Vcálaioje fiéiusko vreme zmi- 
sliii su pari^.ani opet novu modu pri obuéi a 
to B1 r izme predi pri lepő nu spolu. — Po 
toj módi sa no on ima nobl cipele, kojemu je 
jeden íuti a dru^ je beli t. j. na svakoj 
ttngi (lruge farbe cipeliá! Najbolje po módi 
pák ima cipele on, kojemu je na jeiuoj nogi 
érni a na drugoj beli. Gratuleramo k ovoj 
btá fa^in^koj inodi !

Zdvojeni starec.
Je d sn aeti starec hodal je ov nekoj dán 

v Budap<$tu blizu lanéenika (most); iz lica 
vid a mu se je veüka sdvojnost i tetka briga. 
Dugó s t je dvojbeno sim tam ogledava), dók 
najedenkrat. popne se na gatre lanéemka, da 
vu Duniv skoli. Veő mu je jedni 6est tela 
dőli visela, ali vu isti hip nadojde nag orsadki 
zastupnik Országh Sándor, koj starca évrsto 
pngrabi tér ga nazad potegne.

Pustite iné gospone! ja moram vumret', 
reée starec phíuC1. Ali kaj mislite prijatelj, 
reőe mu ( irszágli, kaj vas nije aram, tak sta- 
romu tu bedari;u napraviti?

Nemiem dalje tiveti, pustite me 1 rele 
starec.

Ali kaj vám fali, dragi prijatelj? zapita
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j 72 frt 67 kr. tiké, 65 frt. után 1886. évi 
; július hó 1 napjától járó 6*1̂  kamatúi 5 frt 
65 kr. végrehajtás', 5 frt 75 kr. ezuttali 
költségek kielégítése ezéljából a nagy kanizsai 
kir. törvényszék perlaki kir. jbiróság területén 
levő szt.-máriai 200. sz. tjkvbi n A I 1 — 17 
sor 246, 248, 1662, 2843, 2852, 3081, 3088, 
3347, 3420, 3948, 3987, 4686, 4782, 5050, 
5097, 5140, 5250, hisz alatt foglalt ingatta 
nők 453 frt kikiáltási árban

V A SÚ T I M E N E T R E N D .

o x x x x x x x  x x x x x x x x o
X
X
í  XQ  hónapos szoba lesz április 1 tői fogva ^  

X kiadandó, egy vagy két magányos úri X 
^  ember számára. Közelebbi felvilágosi-
X tást kaphatni FISCHEL F  úr könyv X
X f i^  kereskedésében Csáktornyán. ^
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4980. tk. 1887.

1888. február 18-án d. e. 10 órakor.

Szt.-Mária község házánál eladatui fognak.
Kelt Perlakon a kir. jbiróság tlkkvi 

hatóságnál 1887. november 30.

y y  v y w  Y w v y y y y w  w y
628 1-1

Á r v e r é s i  h  ir d e im é n y .

A perlaki kir. járásbíróság mint tkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy Heinrich Miksa 
Csáktornyái lakás végrehajtatnak, Goid Gyula 
palinoveczi lakos végrehajtást szenvedő elleni 
végrehajtási ügyéből 90 fit 18 kr. tőke, 
nnnek 1886. évi január hó 6 napjától |áró 
6 százalék kamatai, 24 frt 25 kr. per, 7 
frt végrehatási, 10 fit 75 kr. ezuttali költ
ségek kielégítése ezéljából a nagykanizsai 
kir. törvényszék (a perlaki kir. já'ásbilóság) 
teiületén lévő E’alinovecz községben fekvő s 
a palinoveczi 37. tkvbeu felvett A. I 1 - 4 .
6 — 10 hrsz. alatt felvett ingatlanokból Go'd 
Gyulát illető felére 495 frt. az ugyanazon 
tkvben a j- 1 —4 sorszám alatt felvett in
gatlanokból ugyanazt illelő fele rész és pe
dig a 408 hrsz. ingatlan fele 79 frt, 403. 
hrsz. fele 48 Irt, 405. hr. sz. 292 fit és az 
501. hrsz ingatlan fele 50 frt értékbeu Pa 
linovecz községházánál

1888. évi február hó 27. napján 

d. e. 10  órakor
megtartandó nyilvános árveresen eladatni 
fog. Kikiáltási ár a fent kitett b^csár.

Árverezni kívánók tartoznak a becsár 
I0*|.-át készpénzben, vagy óvadékképes pa 
p rban a kiküldött kezéhez letenni.

A perlaki kir. jbiróság mint tkvi ha
tóság. 626 1-1

982. tk. 887.

Á r v e r é s i  h ir d e tm é n y *

A perlaki ki*, jbiróság mint telkkvi 
hatóság közhirré teszi, hogy a kir kincstár 
végrehajtatnak Jámbrosits Mihály szt.-márhű 
lakos végrehajtást szenvedő elleni végrehajtási 
ügyében 102 fit 37 kr.tŐke 7 7 frt 37 kr. 
után 1886 julius 1 napjától járó 6°|, kama
tai 6 frt 80 kr. végrehajtási, 6 írt 90 kr. 
ezuttali költségek ezéljából a n. kanizsai kir. 
törvényszék a perlaki kir. jbiróság területén 
levő szt.-máriai községben fekvő szt.-máriai 
128 sz. tjkvben A I 152, 150, 1673, 1697, 
1702, 1838, 3609,3818,3823,3875, 3893 
4157, 4254, 4521, 5303. hrsz. alatt foglalt 
ingatlanok 649 frt kikiáltási árban

Á r v e r é s i h ir d e t m é n y . 1888 február 15. uapján d. e. 10 órakor

A perlaki kir. jbiróság mint telkkvi S/.t-Márián a község házánál nyilvános á r
hatóság közhírré teszi, hogy a kir. kíncs'ái vt résmi eladatni fognak 
végrehajtatnak Jámbrosits István végreh«i- Kelt Perlakon a kir. jbiróság mint tlkkvi 
tást szenvedett elleni végrehajtási ügyében j hatóságuál 1887. uovember 30-án. 629 1 1

3676J1887. tk. szám

Á r v e r é s i  h ir d e tm é n y i  kivonat.
A Csáktornyái kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhirré teszi, hogy Za- 
kál Henrik ügyvéd végrehajtatnak Pleme- 
nits Mátyás és Kovács Dóra végrehajtást 
szenvedő elleni 260 frt tókekövetélés és já
rulékai iránti végrehajtási ügyében a nagy
kanizsai kir. törvényszék (a Csáktornyái kir. 
já'ásbiróság) területén levő, a nedeliczi 93. 
tkvben 43. hisz. a. ingatlanra a hozzá tar
tozó legelő- és erdóilletményre az árverést 
644 frt ezennel megállapított kikiáltási ár
ban elrendelte és hogy a feuuebb megjelölt 
ingatlan az
1888. év márczius hó 3 -ik  nap

jának délelőtti 10 őrekor
a nedeliczi községházánál megtartandó nyil
vános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni fog.

Az áiverezni s/áudékozók tartoznak a* 
ingatlanok bejárának 10*|o-át vagyis 64 frt 
40 kit. készpénzben vagy az 1881. évi 
60 t-cz 42 §-ába jelzett áifolyammal számított 
és az 1881 évi november 1-eu 3333. sz, a.kelt m. 
kir. igazságügyiniuisteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt ovadékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t. ez. 170, §-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Csáktornyán 1887. évi november 
hó 1-én

A Csáktornyái, kir. járásbíróság mint 
i telekkönyvi hatóság. 624 1 —1

4577. sz. tk. 1887,

Á r v e r é s i h ir d e tm é n y .
A perlaki kir. jbiróság mint tkvi ha

tóság közhirré teszi, hogy Ilias Mátyás s nejo 
jGoricsanecz Katalin csehoveczi lakos végre- 
| haitatónak Doleuecz Lőricz csehoveczi lakos 
végrehajtást szenvedő elleni végrehajtási ügyé
ben 315 fit tőke ennek 1884. évi april hó 
24 napjától járó 6°]̂  ka aalai 14 frt per 7 
frt végrehajtás 25 irt ezuttali költségek ki
elégítése ezéljából a nagy-kauizsai kir. tör
vényszék (a perlaki kir. jbiróság) teiületén 
lévő Csehovecz községbeu fekvő s a cseho
veczi 384, sz. tlkben A f  186 hrsz. a in
gatlanból Dolenecz Lórmczet illető '|6 rész 
336 frt becsárbrtn, továbbá a 352 hrsz. in
gatlanból ugyanazt illető 'jft rész 339 frt 
becsárban a Csehoveczi községháznál

1888- évi l'ebrusír hó 29-ik napján 
d. e. 10 órakor

Csesznák József felperesi ügyvéd vagy helyet 
tese közbejöttével megtartandó nyilvános ár
verésen eladatni fog. Kikiáltási ár a fennebb 
kitett beerfár. Árverezni kivánók tartozuak a 
becsár l0 #'o-át készpénzben vagy óvadékké
pes papírban a kiküldött kezéhez letenni. 
Vevő köteles a vételárt három egyenlő rész
letben még pedig; sz elsőt az árverés jog
erőre emelkedésétől számítandó 15 nap alatt, 
a m ásaikat ugyanazon naptól számítandó 30 
uap alatt, a harmadikat ugyanazon naptól 
számítandó 60 nap alatt, minden egyes rész
let után az árverés napjától számítandó 6*’. ka
matokkal együtt az árverési feltételekben 
megbatározott helyen és módozatok szerint 
lefizetni.

Kelt Perlakon a kir. jbir óság mint 
tlkvihatóságnál 1887. november 12.

625 1— 1
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LE HOUBLON
franczia gyártmány

Cawley és Henrytől Parisban
U l á i i i á a o k t ó l  ó v m i k l

F«en papír Dr. J . J . Pohl, Dr. H. 1 iidwijfé* 
Dr. ü . L ippiuan urak, m in t h Ij*c«í egyettMii 
vegytan tan á ra itó l a legjobban a jv  1 tátik  és 
ped ig : kitűnő minősége és tisz tasága végett, 
és m inthogy abb.iO sem m inem ű, az egészség* 

nek árt»lm a« anyag vegyítve nincsen.

■ . . .  17,m Ura ipr I tilB

lére 10 frt; a 732. hrsz. a felére 13 frt és 
a 899. hrsz. a. felére 23 frt becsértékben az 
árverést ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendelte é3 hogy , feunebb megjelölt in 
gatlanok

1888 évi február hó 20-ik napján d u. 3 órakor

\z V. begykerületi bíró házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az in 
gatlanok becsárának 10°jo át, vagyis 27 
frt 60 krt, 1 irtot, 1 frt 30 krt és 
2 frt 30 krt készpénzben, — vagy az

1881. évi 60 t.-cz. 42. $ bán jelzett ár
folyammal* számított és az 1881. évi no
vember hó l-én 3333 sz. a. kelt igazság, 
ügymiuisteri rendelet 8. §-ában kijelölt ova- 
dékképs papírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. LX. t. ez. 170 §-a értel
mében a bánatpénznek a bíróságnál előlegei 
elhelyezéséről kiálitott szabályszerű elismer
vényt átszolgáltatni.

Kelt Csáktornyán 1887. évi deczember 
hó l-én.

A Csáktornyái kir járásb'róság nnnt te
lekkönyvi hatóság.

627 1— 1
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A Csáktornyái kir. járásbíróság mint te
lekkönyvi hatóság részéről közhírré teszi, 
bogy Vojkovics Mátyás lopatineczi lakos 
végrehajtatnak Gyurán Antal lopatiucezi 
lakos végrehajtást szenvedő elleni 21 frt 
tőkekövetelés 10 frt 90 kr. végrehajtásért 
már megállapított, valamint 8 frt 65 kr. 
jelenlegi és még felmerülendő költségek iránti 
végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. tör
vényszék (a Csáktornyái kir, járásbíróság) te- 
íületéu lévő, hz V-ik begykerületi 343. te- 
lekköuyvben 734. hrsz. a. Gyurán Antalt 
illető felerészre. — a hozzá tartozó legelő 
illetőség felére 276 fit, a 733. hrsz. a. fe-
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