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V. Zvolyam Csáktornya, 1888. szeptember 9-én 37. gsám.

MURAKÖZ
M 5TAR á  H O RVÍT NYÍLVK N REGJEI,ESŐ T ÍR SA D A LEI, ISREREITERJESZTÖ (s SZÉPIRODALMI HETILAP.

M egjelenik hetenkint egyszer: vasárnap.
Á  „ M u r a k te i  t i s z t*  Ö n se g é ly t*  s z ö v e t k o r ,  ,, . .C sá k to rn y a *  ia k a r é k p é n U á r " ,  ■« „ M u r a k ö z t  ta k a r é k  p é n z t á r  a z  
„ A ls ó - M u r a k ö a i - T a k a r é k p é n z tá r u és „ ( J n s e g é h jz ö - s z ö v e tk tz e r  « a M u ra k ö z -h e y y v id é k t  k ö zm ű v e lő d é s i „ Ö n k é p ző 

kör"  h iv a ta lo s  k ö z lö n y e .

Megjegi zésen.
Tek Szerkesztő Ur l

Újvári ur e lapok múlt számában a 
temetkezési egyletektől értekezvén, közbe- 
vetőleg kissé erősebb szavakkal illette Csák 
tornya város közszellemét, ahol állítólag 
csak ivá«, kártyázás és tivornyázás honol 
és a nemesebb iránya egyesülés iránt nincs 
érzék. Engedje meg a t. szerkesztő ur. 
hogy Újvári ur véleménye ellenében m<jg 
tehessem észrevételeimet!

(I^en szívesen  ! L ap u n k  e lső  so rb an  nem a 
m ienk, hanem  a közönségé. V alam in! nem voll 
jogunk  m eggátolni a  közügy  érdekében  jóhisze- 
mlileg ir!, ide vonatkozó közlem ény m egjelenéséi, 
úgy ezen közlem ény! sincs jogun k b an  k i
hagyni. M ert szerkesz tő i kö telességünk m inden 
közérdekű közlem énynek  —  b á r  az nem  tetszik is 
m in d n y á ju n k n ak  — h elye t adni. Jo g u n k a t a kő 
zölhetöség se in v o n a lán  aluli k özlem ényeknél, k ö 
telességünket pedig a sa jtó v é taég b e  ü tköző köz le 
m én y ek n él é rvényesíthe tjük  c su p án . A  társad alm i 
kérdésekhez  hozzászőilan i joga van m indenk inek  
a  sa já t felelősségére é r  a rra  való a lap, hogy az 
e llenvélem ények is m eghallga ttassanak . S zerk  )

Nem szándékom Csáktornya köz 
szelleme védelmében sikra szállani, hisz 
Csáktornya arra nincs rászorulva, csupán 
Újvári ur sorait óhajtom néhány sorbin 
arra a színvonalra leszállítani, amelyen azok 
tulajdonképen állanak ; mert elhallgatva a 
dolgot, a viszonyokat nem ismerő vidéki

nagyon könnyen úgy vélekedhetnék Csák 
tornyáról, mintha otí egyebet se csinálná
nak. mint folyton innának, lumpolnának és 
kártyát forgatnának.

A város köz'.zellemérőjf oly nyilt birá 
latot kimondani Újvári ur nincs hivatva 
mert csak — ha jól tudtÉh 2 -  3 év 
óta lakván Csáktornyán *a viszonyokkal 
eléggé még nem ismerkedhetett meg Csák 
tornya haladását eddig pég  senki sem 
vonta kétségbe, már pedig egy város hala
dásához egészséges közszellem szükséges. 
Csáktornyán a közszellem teremtett több 
jótékonysági és emberbaráti egyesületet és 
a közszellem tartja fenn és fogja a jövőben 
is fenntartani ezen egyesületeket. Csák
tornya hazafiság dolgában példányképe le 
hét Magyarország bármely városának ; 
ebben pedig annak a megtámadott köz
szellemnek igen-igen nagy része van ! 
Csáktornyán az a megtámadott közszellem 
2 osztályú, horvát tannyelvű iskolából oly 
szépen berendezett 10 osztályú magyar is 
kólát állított, amely sok nagyobb városnak 
szolgálhatna büszkeségül! Nem akarom az 
egészséges közszellemből kitolyó eredmé 
nyékét tovább felsorolni, — mert amint 
embtém nem czélom a város köz 
szelleme védelmében síkra szállani. nem lé
vén az arra rászorulva csupán azokra az 
ivóko npániákra akarok még megjegyzést 
tenni.

Ivó kompániák lehetnek Csáktornyán, 
de azokról e sirok Írójának nincs tudomása. 
De t Újvári ur sem lehet tagia ezen kom
pániáknak mert intelligens emberek ivás 
miatt kompániává nem alakulhatnak.

Vannak ugyan városunkban asztaltár
saságok, de kinek jutna eszébe olyan tár
saságot ivó kompániának nevezni, amely
ben tréfálnak, kedélyesen elbeszélgetnek — 
de nem isznak ? !

Hogy a fiatalság saját körében néha 
néha kirúg a hámból ki vehetné ezt 
rósz néven ? Tegye a szivére a kezét min
den erkölcsbiró és feleljen őszintén : vájjon 
fiatalabb korában nem pezsdült e meg 
benne az úgynevezett jó vér? Ha igen, — 
ne kiabáljon vizet, ha annak idejében bort 
ivott! A fiatalság mulatott, mulat és mu
latni fog, mig a világ világ lesz; mulatni 
fog kerek e föld n de még a Szepességben 
is. Azok miatt egy város összes lakosságát 
elítélni nem lehet

A t czikkező lelkében tehát, amit az 
ivókompániákról mondott, valóságos visio 
volt, ami Weketle kis lexikon a szerint m a
gyarul annyit jelent hogy , élénk képzelő
dés szülte tünemény.“

Újvári ur egyéb nézeteihez is szó fér. 
Egészen mások azok az okok, amelyek 
miatt nincs kasz nőnk. De ezekről a tek. 
Szerkesztő ur engedelmével, majd egy al 
kalmasabb időben.

í Jimfcií* tócsáji
A g o sv e ra & tk tf .

(Ni vettette.)
(Fo’jtatás és vége.)

— Miféle ajánlatát !
— Én kárpótlással tartozom Önnek a keze

met akartam felajánlani ; igen. kezemet, álláso
mat, szivemet, éltemet, hogy mindezekért boldog
ságot, üdvöt nyerjek.

A gouvernante szeme megvillant
— Nos? — kéi dó.
— Nos ? —-én ismétlem ajánlatomat!
Ez volt tervem. Azt gondoltam, hogy ha 

jól játszom szerepemet, igy lóg telelni:
— Uram, önnek nemesszivü ajánlata meg 

győz engem arról, hogy valóban megbánta sza
vait Ez nagyon megörvendeztet de ily nagy ál
dozatot, mely, ismétlem, nagy nemeslelküségie 
vall, lényegtelen bocsánatom arán nein fogadha
tok el. Azért kérem önt. vessünk fályolyt a 
múltakra, teledjük a történetet s legyünk jó ba
rátok ezentúl.

E helyett azonban gondolkozott s szúró 
szemeit reám meressté mintha lelkemben akarna 
olvasni. Aggódni kezdtem. — Végre válaszolá:

— Halász ur, ajánlata megtisztelő s elég 
fontos, hogy gondolkodjam telette. Adjon reggelig 
időt!

— Valóban kisasszony, hebegém rémülten, 
az éj legjobb tanácsadó.

Barátom! egéss éjjel nem Indiain aludni 
nyugtalanságomban. Kemegiem, a kedvező vá
lasztól. Arra is gondoltam hogy megszököm bú
csú né kül , de csakhamar elálltam e férfihoz 
méltatlan gondolattól. Hajnal felé végre kimerül
tek idegeim s aludtam 8 óráig- Hirtelen felöltöz
tem s siettem a verandára, hogy ne várassak 
magamra a reggelinél

Megjelenésemkor mindenki mosolylyal foga
dott. Laczi kezemet szorította meg, Csághy pedig 
azt mondta: „ön derék ember!** Eszembe jutott 
tegnapi szerepem s kérdőleg tekintettem a kis- 
sszonyra; ez szemérmesen földre szegzó sze

meit.
— Elfogadta 1“ — feleié helyette Csághyné

— :-zékre rogytam. — Képzelheted, mennyit 
szenvedtem ; végig kellett hallgatnom a sok di
cséretet a gouvernanteról. melyekkel érdemeit 
illették.

— Müveit nő és takarékos jó gazdaasszony,
— szó lt a  c s in ta la n  Irm a.

— Hozománya 20 ezer forint — biztatott 
Csághy.

— Kelengyéje is 1001) frt értékű, erősité 
Csághyné.

A 20 ezer frt kellemesen hangzott ; de 
eszembe |utott ifjúságom s az ő vénsége, kétség
beesésem nem ismert határt. De Csághy aein 
elégedett meg ennyivel, tovább gyötört •

— Ma csütörtök van. — mondá — szombat 
este kézfogózunk, az áldóját I Vasárnap az első 
hirdetés.

Hebegtem valamit, hogy nincs itt megfelelő,! 
öltözékem, a dolog uem olyan sietős. Magamban 
pedig gondolám, hogy ezelőtt lő évvel is sietős 
lett volna.

De minden össseesküdött ellenem, mert 
Csághynak eszébe jutott, hogy a névestén is sa- 
lonban voltam. — Menyasszonyom pedig, ki 
eddig csak a padlatot vizsgálta, felnézett s laco- 
nicus rövidséggel jegyzé meg :

— Mennél egyszerűbb, annál szebb.
E mondat mindnyájunkat megnövelt etett: 

én, kinek, sírni volt kedvein, magam nevettem 
le'édesebben ez ártatlan nyilatkozaton. A neve
téssel oszladozni kezdett setét kétségbeesésein is, 
megadtam uiagamat; mert nem találtam kibúvót. 
Ma fórie vagyok gouvernante nőmnek, mert ter
vem akaratom ellenére is sikerült.

— Eddig van! — mondá látható megköny- 
nyebbülóssel.

— Szegény bírálom, sajnállak! Mióta élve
zed a házasólet örömeit ?

— Két hónapja, de vedd tekintetbe, hogy 
sok pénzt hozott a házhoz !

— Az nem mentség! Hány éves a te ked
ves nőd ? — kérdém el nem fojtható mosolylyal.

— Van vagy 36.
— Nem csak mentséged, de reményed se

lehet.
— Mire ? milyen remény !
— Hogy túléled kedves feleségedet.
— Szent Isten ! mit mondasz ?!
— A tizzta valót, barátom, a gouvernan- 

teok nagyon szívós nép!
S azzal a meggyőződéssel váltam el bará

tomtól. hogy bizony történnek csodák most is.
&ingytl Tivadar.



véletlen folytán. Ugyanis e hó 4 én egy 
biztositó társulati ügynök utazott végig 
Domasineczen saját kocsijával * lovaival; 
a kocsit a házak el'itt játszó gyermekek 
nézték, amidőn egy kis leányka felkiált, 
hogy ezek a mi elveszett lovaink. A leányka 
szavaira atyja is figyelmes lett, s csak
ugyan felismerte az ügynök lovaiban saját 
ellopott lovait. Az ügynök állítása szerint: 
a lovakat Kanizsán, árverésen vette. A fo
gat azonnal le lett tartóztatva s az illeté
kes hatóságnak az eset bejelentve amely 
hivatva lesz az ügyet elbírálni.

— Arany mise Tallián Ede zágrábi 
kanonok, tegnap tartotta m fg a zágrábi 
főkáptalan templomában 50 éves áldozár- 
ságának arany miséjét

Dogsa Marton káplán úrtól, a 
múlt számunkban közölt polstraui botrány 
czimü hírünkre hosszabb választ vettünk, 
amelyet későn érkezvén a közlemény 
— lapunk jövő számára vohunk kénytele
nek hagyni

— Eljegyzés Weisz Károly, a der- 
venti orsz gyümö’csészeti és szőlőszeti te
lep vezető e e hó 8 án jegyezte el Szirtey 
Irma k a -t, Szirtey György körorvos és 
birtokos kedves leányát Xeipén. Sok bol- 
dogságot és szerencsét a kötendő frigy
hez !

— Aradon egy rablánczban a követ
kező betűk voltak vésve : P. V. D. T. N. 
A. K L S. Ezen betűk jelentményét a 
következőkép fejtették meg : Pöltenberg, 
Vécsey, Dezsewffy, Török, Nagy, Aulich, 
Kiss, Leiningen. Schweidel. Németül: Pan
nónia Vergesse Deine Todten Nicht Als 
Klilger Leben Sie. (Pannónia ne feledd 
el halottaidat, mint vádlók élnek ők) 
Közli : Hegedűs Géza.

— Öngyilkosság Kovácsevits, tüske- 
szentgyörgyi tanitót és családját súlyos 
csapás érte. Legidősebb, katonaviselt fia, 
aki a hódosán jegyzőnél segédeskede.t, 
puskát vevén vállára, hazulról elment. Hollé
téről tovább mint egy hétig mit sem tudtak. 
E napokban egy földmivelő szántás közben 
kellemetlen szagot é ez vén egy bozótban, 
oda ment s elszörnyiiködve találja meg a 
segédjegyző feloszlásnak indult hullá át. 
Melle'te hevert puskája és egyik csizmája, 
amelyet úgy látszik azért húzott le, hogy 
lábujja segítségével könnyebben süthesse 
el a fegyvert, amelylyel ifjú életét kioltotta. 
A szomorú cselekedet okáról többféle hírek 
keringenek. Állítólag lopott lovakról hamis 
lólevél került ki a jegyzői irodából s a 
vizsgálat dől menekü't a halálba, más hir 
szerint reménytelen szere em miatt követte 
el szomorú teltét.

— T e rm é ^ z e t ta u i  előadás volt a tano
dában. Az előadó lanár a lestek likacsosságáról 
magyarázott s mondá :

— Nincs olyan lest a természetben, mely 
likacson ne volna.

— I)e van — mondá egy tanuló.
— Mi az ?
— Az esernyő.
— Irodalom. Bátorfi Lajos, a »Zalai 

Közlönyw szerkesztője a „Zalai Közlöny 
könyvtára* czimen könyvkiadó vállalatot 
indított meg, amelynek első főzete mór 
megjelent Czime: Claire, elbeszélés, Nyáry 
Sándortól Ara 25 kr.

— V a la k i t  n a g y o n  d ic s é r te k  szép 
számú társaságban. A többiek közt mondák :

— Milyen tudományos ember !
— Igen, feleié egy magyarul rosszul beszélő 

ur, ő nagyon legelőre haladt ember.
— A történelem halászó eszköz, mely- 

lyel óriási tengerben, a múltban halászunk.
— A.z itjii^a<'i i ro d a lo m  terén örven* 

detes jelenségként üdvösöljük a „Magyar Ifjuság" 
czimü lapot, mely most kezdődő VI. évfolyama-





Nláriaczelli gyomorcsöppek.
Kitűnő hatású szer a gyomor minden betegségeiben.

Védjegy. Fölülmulhatatlan étvágyhiány,
gyomorgyöngeség, rósz illatú lélek- 
7.ét, felfúvódás, -avanyu felböffenéa, 
kníika, gyomnrhurut, gyomorégés, 

i homok- é.i daraképziides, túlságos 
. ... undor es

hányás, fi', táj ás íha a gyomortól ered), 
gyomorgörcs, szekszorulás, a gyo
mornak (‘telekkel és italokkal való 
túlterhelése, giliszták, lep-, máj- és 
aranyeres bántalinak eseteiben. — 
Kgy’ üvegese á ra  h aszn á la ti u ta 
sítással eg y ü tt 40 kr., k e ttő s  pa- 
laczk 70 k r .

Központi szétküldés Brády Károly 
gyógyszerész által Kremsierben (Mor
vaország).

Kapható minőén gyógyszertárban.
6vá* : A valódi máriaczelli gyomoresftnpeket sokat 

hamisítják es utánozzák. A valódiság  je leül minden 
üvegnek piros, a lenti védjegygyei ellátott borítékba 
kell göngyölve lennie es a minden üveghez mellékéit 
használati u tasításon  meg kell jegyezve lenni, hogy 
az Kremsierben Gusek lb mák könyvnyomdájában nyo
m atott 5 ♦  UD

Valódi minőségben kap’ia t ó :  / n t r n b  
A« irgalmairendüek gyógy»iertár.ibsn Öermak Jt>» 
•zef gyógy*/. Ilrzii; vándor g yégysz. K atáié Ant. E  
gyógyiz. Peéié Jó zse f g y ógy**. Po«piSil S . gyógy**  
. V . H h **í * « h n  ITagei Béla gyógysz. H n | i r u n -  
c z n ,  W erli M ik n  gyógy»z. l i i i d h r © * ,  Konbreg 
Jó tie f g y ó g y * .. I f l i a r n M Z o n i l i n t ,  Ilfllc* B gyógy. 
P r e g e a d a  liilinski H ippoL gyógyBz. * * * .  
t t y f l r . y ,  Pollat*chek R .  gyógy**. (Határőrvidék.)

2495. sz, tk. 1888.

Árverési hirdetményi kivonat
A perlaki kir. jbiróság mint tlkvi ható

ság közhirré teszi, hogy a kir. kincstár vhaj- 
tatónak Antolics Gergely szt-máriai lakos 
elleni vhajtási ügyéhen 158 fit 80 ‘j, kr 
tóke és 85 frt 80 kr. tőke után 1886 julus 
hó 1-től járó 66|o kamatai 7 frt 6 kr. 
vhajtási költség és 8 frt 35 kr. ezuttali költség 
kielégítése czéljából a n.-kauizsai kir törvény
szék a perlaki kir. jbiróság területén lévő 
Szt.-Mária község 159. sz. tjkvbeu Antolics 
Gergely és Kohn Antal tulajdonául bejegyzett 
és 334 frtra becsli.t ház és belsőség továbbá 
a szt -máriai 937. sz tjkvbeu Antolics Ger
gely és Fiiszár Iváu tulajdonául bejegyzett 
1468. hrjz. 16 frt bec3értékü rét végül a 
szt.-máriai 939. sz. tjkvben A f  2606 hrsz. 
a. Autolics Gergely és Pavlicz József tulaj
donául bejegyzett 33 frt becsértékü rét

1888. évi szeptember hó 19. nap 
ján d. e 10 órakor

Szt Márián a községbiró házánál megtartandó 
nyilvános árverésen és pedig a tu'aidonos 
társak jutalékai is a vhajt. törv. 156. § a 
alapján elfognak adatni.

Kikiáltási ár a fennebb kitett bpcsár. 
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10 °|# át 
készpénzben, vagy óvadékképea papírban a 
kiküldött kezéhez let- nni. Vevő köteles a 
vételá't három egyenlő részletben, még pedig 
h z  elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől 
számítandó 15 nap alatt, a másodikat u. a. 
naptól számítandó 30 nap alatt a harmadikat 
u. a. naptól számítandó 60 nap alatt, minden 
egyes részlet után az árverés napjától szá
mítandó 6'j, kamatokkal együtt az árverési 
feltételekben meghatározott helyen és módo
zatok szerint lefizetni.

Kelt Perlakon, a kir. jbiróság tlkvi hí- 
vataláuál 1888. évi junius bő 8.
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Nedelicz mezőváros elöljárósága részéről ezennel közhirré tétetik, mi
szerint folyó 1888. évi szeptember hó 17 én d e 9 órakor a községi hiva
tal helyiségében

I. a bor- ser és pálinka utáni fogyasztás illeték beszedése 2600 frt. 
kikiáltási árral

II. A nedeliczi nagy vendéglő és mészárszék a hozzá tartozó jégverem, 
kert és 2 '|, hold szántófölddel együtt 400 frt, kikiáltási árral.

III. a puscaiuai korcsma, kert és 2 hold szántófölddel együtt 200 frt. 
kikiáltási árral

l § § 9 .  é v i  j a n u á r  l i ó  1 - t ö l
fogva egy évre nyilvános árverés utján haszonbérbe adatni fog.

A közelebbi haszonbérleti feltételek alólirott elöljáróságnál a hiva'alos 
órák alatt naponkint megtekinthetők

Mely napra a bérleni szándékozók a kellő bánatpénzzel ellátva tisz
telettel meghi varnak

Kelt Nedeliczen 1888. évi augusztus hó 16 án.

Nyom. Fisohel Fúlöp laptulajdooosnftl Csáktoruyáu.
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bán az eddiginél is terjedelmesebb, közlemények- 
bem és képekben gazdagabb füzeteket Ad Mind 
jArt a most megjelent I. füzetben Mikszáth Kál
mán egy diAk-novellAja és Borostyám egy regé
nyes elbeszélése kezdődik ; aztán versek, termé
szettudományi és történelmi czikkek következnek, 
melyek alatt Ábrányi Emil, P. SzathmAry Károly 
stb. nevei olvashatók. A »Kis Lap«-ból kinőtt 
gyermekek gyönyörűségüket fogják találni e vál
tozatos tartalmú szép újságban, melyre uj szer
kesztője, dr. líadó Antal, valónan nagy gondot 
fordít. Melegen ajánljuk a családapák figyelmébe. 
A lap Ara egy egy év-harmadra 2 rt. Előfizet
hetni a kiadóhivatalban (Budapest, Károly-kor
át 15.)

— B e k ü ld e te t t  : Kovácsy-Monostori „A 
ló és annak tenyósztóse“ czimti mü l-sö mutat
vány-füzete, amelyet mint kiváló szakmüvet a 
lótenyésztőknek, állatorvosoknak, gazdáknak és 
sportkedvelőknek stb. melegen ajánlunk. — A 
mü béltartalmára nézve felemlítjük, hogy már az 
első füzet is kiválóan érdekes, amennyiben a he 
vezetés után a természetrajzi adatokkal, tehát az 
equidákkal foglalkozik, s jól sikerült ábrákkal 
illusztrálja az ide tartozó lótéléket. Majd azután 
átfér a ló eredetére és történetére, a nem szak
értőknek is kiválóan érdekes és tanulságos olvas
mányt nyújtván. Ezeken kívül tárgyalja a beteg
ség és egészség jeleit, a ló vérmérsékletét és 
szervezetét stb. A mű 12 — 14 füzetben lesz tel
jes s egy-egy füzet ára 50 kr. Kapható Koczányi 
és Vitéz kiadóknál Kassán

— »T he G r e s s h a m «  Élelbiztositó- 
társulat Londonban. Fiókja Ausztriában : Becs, 
I., Giselastras.se 1., a társulat házában. Fiókja 
Magyarországban : Budapest, Ferencz József tér, 
5. és 6. 8*. a., a társuiat házában. A társulat 
cselekvő vagyona (activa) 1887. jun. 30-án frc.

97872,236-55. A befizetett évi dijak után járó 
összeg és kamat 1887. iun. 30-án frc 18678,393.10. 
A társulat fennállása óla f i848) kifizetett bizto
sítási-, és járadék1 összeg, nemkülönbeni visszafi
zetés stb. fejében járó összeg frc. 191,108,220.84. 
Az utolsó 12 havi üzletévben a társulatnál 
58038 225 frc. erejéig újabb üzlet köttetett meg, 
mi által a társulat fennállása óta kötött üzletek 
főösszege 1510,786,529 5^ frcban állapítható meg. 
A biztosító levél (police) kiállításánál alapul 
szolgáló tervezet iprospect) és díjjegyzék (tarifa), 
úgyszintén ajánlási minták díjtalanul kaphatók 
Ausztria-Magyaiország minden nagyobb városá
ban a társulati közvetítőnél (ágens) és a társulat 
fiókjánál Bécs és Budapesten.

A salata. A legjobb pecsenyéhez is 
megkívánja az ember a salátát. 8 ennek 
meg van a maga természetes oka is, a 
mennyiben mig a pecsenye gazdag tápláló 
alkatrészeivel a vért siiriti, addig a saláta 
nem is annyira táplál, mint inkább a vér 
sűrűsödését ellensúlyozza. Innét van aztán 
általán elismerve, hogy a saláta vértiszt tó 
eledel. A sa'áta különböző nemei közül 
ezúttal a fejes salátáról emlékszünk meg.

A ki még ó'szszel a kertjében saláta- 
palántákat ültetett, annak tavaszszal nem 
marad < gyéb teendője, mint ezen kilelelt 
iá szú kát megkapálgatni s korán fogja már 
élvezhetni asztalán a gyenge és porhanyó

salátát. Ámde aki ezt Ősszel elmulasztotta, 
az tavaszszal iparkodjék azáltal helyrehoz- 
ni, hogy mihelyt az idő kitavaszodik s a 
föld némileg megszikkadt, azonnal vessen 
salátamagot, hogy igy korán legyen kiül
tetni való rászája. Ily korai fajnak nagyon 
ajánlatos az aprófejü „VheelerMélo Tom- 
Thumb vagy pedig a »VJchwabe-fóle dac- 
feju válfajok.

Az ízletes salátának főtulajdona, hogy 
gyenge és porhanyó legyen ; ezt pedig erős 
trágyázás és bőséges öntözés által segít
hetjük elő.

A legjobb gondozás mellett is a saláta 
csak bizonyos ideig tart, mely után magba 
szokott indulni. Ezen magba menést az
által késleltethetjük némileg, ha a szárat, a 
földhöz közel, félig bevágjuk.

De inég gyakorlatiabban cselekszünk, 
ha egy későbbi vetés által teszünk újabb 
palántákat szett S igy mire az első vetés 
fogyni kezd, addigra az utóbbi válik is
mét használhatóvá Ezen későbbi vetésre a 
.perpignani* saláta bizonyult be legjobb* 
nak és pedig azon tulajdonságnál fogva, 
hogy a meleget jól kiállja, nagyra is nő s 
csak huzamosabb idő után indul magba.

ELBÉ.

FELELŐS SZERKESZTŐ
M A R Ö I T A I  J Ó Z S E F

TECAJV. VU CAK0VCU 9. SEPTEMBRA J8 8 8 . BR0J 37.

I r e d u l t 'k i i  p ih u r m *  :
Olavni pijac, fraterska hiita, lévő 
na kondign&ciji. —  S nrednikom 
moói ja svaki dán govoriti med 
11 i 12 vurom. —  Sva poiiljko 
tlénóe se sadrkaja novinab, naj 
•e poiiljaju na ima M argita l 
J o íe fa  örednika vu Óakoveo.

l i d a t e l j a t v o i
Knjiíara Fischel Filipova kam se 

predpUta i obznane poiiljajn.

r r e d p l a t i m  c e n a  J e t

N a  celo l e t o ......................... i  f r t
N a  p o l  I t t a .........................2  f r t
N a  i e t v e r t  I t ta  . . . »  1 f r t

Pejedini broji koStaja 10 kr.

Obsnane se poleg pogodbe i fal 
raCanaju.

na horvatskom i magiarskom jeziku izlazeéi druitveni znanstvenl i povuőljivi üst za púk.
' ____  Izlazi svak i tijeden jedenkrat i t o : vu svaku nedelju. <

Slulbeniglasnik „Mtdjtmurskogapodpjmagaju'ega linovnükoga druitva „Cakovefke lparkasseu, „Medjimurske sparkasseu, „Dolnjo-Medjimurske iparkasstu 
_______________________  i ., Podpomagajultga druitva14 r Gortjo-Medjimurskoga kultunioga druitvau.____________________________

Mnpjarski orsaj?
Zapadni veter v rodbinstvu je pák s 

juZnitn, nu ov neobiéava s velikom silóm 
halabuíiti. Töple i vlaíne zraéne Btruje 
(sloje) donaáa i dók god nad nami ledbi 
(visi;, tak dugó neprestaju iz njega tenki 
deldjeki kapati. Poleg svoje tople vlasti- 
tosti jo ' je jakéi reztopitelj anega i leda, 
nego jug i to tak, da reztopljenje i talenje 
vu protuletju uredno ov dovráuje

Najveó vetrov ima navadno v marci- 
juflu, aprilu, majuáu i v juniuáu i v sep 
tembru,

Kolikoéa leidjovja poztupce umanjuje 
se od polutnika prama stoíerinami, od 
obale morske prama sredini suhih zemljah 
a napokon od gorskib pokrajinah prama 
nizinam i ravnicam. Zakaj to ?

Najmenje detdja je v Magjarorsagu 
vu velikom Kunságu (vu izto nőj polov ci 
deneánje Jász Kun-Szolnokvarmegjije) i vu 
susednih varmegjijah, najviáe ga je vu 
Szepeáu, gde srediátni Kárpáti saéinjavaju 
gnjezdo ili zviranjek deidjovja. Najdeidjov- 
neáa godiánja dóba je pri nas jesen, nu 
na ravnih naáih nizinah ipák je najep*e i 
navadno najstalneáe vreme v zadnjoj polo- 
vici augustuáa i v prvoj polovini septembra, 
detdjovje pák tu poóimlje v drugi jiolovici 
septembra i poi etkom oktobra, vu tóm se 
buddo nekoja leta razlikuju.

Stalno vreme snega na ravnicah naáe 
domovine je mesec januar Druga polovica 
tóga meseca pák prva polovica februári je 
najsneíoeSa. Na ravnicah zadnji sneg pák 
reztali se uredno koncom februara i poóet- 
kom marcijuáa. Sneg vu mareijuáu ovde 
malo gda i to vu jako maloj meri padati 
obiÓaje Vu susedstvu Karpatov pokaiuje 
se sneg negda ve3 vu septembra Vu niíjih 
stranah dolazi okolo sredine oktobra, stalni 
sneg pák spusti se poóetkom decembra, 
koj se na predgorjn koncem aprila a na 
najviájih vrhuncih vu juniuáu. gde gde, pák 
tijam v augustuSu stopram reztali

Tuöa najviáe pobadja gorske pokrajine. 
Dolazeéa uredno od severa i severozapada. 
(lakó redko od iztoka) ide vu pravcu gorah 
i vekáih potokov, najguáóe pada vu fakó 
kovoj pokrajini, gde se lanei dvo;eg pogorja 
zestaju ili gde se dotrgnjeno kője pogorje 
spuáóa na kakov vek î potok.^Ovak najviáe 
su tűéi izpostavljene Nograd Zemplén 
i Aradvarmegjija a vu Baranyavarmegjiji 
Mecsekhát.

Obóeniti puti magiarski
Brzojavne mreÉe kak takaj puteve 

obóenja moói je prispodobiti k teles íomti 
ustrojstvu óloveka i k Silam njegovim. 
Znamo da v tela posvud iile i őutila kri 
iaju, kője posredno ili neposredno gibaju 
se iz mozgjanov kak iz strojevnoga ara

diba Duáa oőituje se izvanjskomu svetu 
putem telesnoga ustrojstva a isto po tóm 
zezna sve, kaj se vani dogadja. 2ile pák, 
kője se sve iz srdca van giblju i epet sve 
se vu njem zestaju, su oni kanali (ilebi), 
koji dovadjaju za hranu tela potrebne 
stvari a öve opet van odpravljaju.

Kaj su v telu moigjani i srdce, to je 
vu orsagu glavni varoá. Odovud se gibljeju 
uredno svi putevi i ceste, kője orsaga ce- 
loga kri2a u. íz glavnoga varoáa upravlja 
vlada (kormán) orsaga pomoöju b-zojava 
telegrafa) i drugih sreistvah obéenja, a 
isto tak dobivá pomoőju ovoga glase od 
svih stvarih, kője se v orsagu dohadjaju.

Óim ie viáe sredstvah za obéenje i fiim 
su ovi vékái, tim je leleáe upravlanje i 
ravnanje orsaga, s tim se le*e unapredjuje 
dobroHtanje pojedinih pokrajinah i celoga 
orsaga, s tim je le*e dotrgnuti neprilike, 
kője se groze pojedin m l)udem, pokraji- 
nam ili orsagu, ar ljudi na brzom si mo- 
reju pomoö pruiati

Zato se i trsiju napredujuői ortagi, da 
si sredstva obőenja óim bolje popraviju 
i umnoíaju, po broju i kakvoői sredüvah 
oböenja more se anda subiti blagostanje i 
kullurni poloiaj (naobraienost) pojedinih 
pokrajinah i orsagov.

Tomu je stopram 20—30 let, da su 
poőeli s vek-'om pomnjom popravljati i po* 
mno2avati sredstva obőenja, niti nematno



joá tolijio obcenje spaja.ríih prugah, kak 
neobra/eni zapadni orsagi nu ipák vu tóm 
pogledu bolje etojimo od vnogik orsagov.

Pruge obfienja na$e dumovine usredo 
tofiuju se vu glavnom varoáu; zato se Bu
dapest pravifino imenuje srce celoga orsaga

Z A B  A V A
Dvoboj.

Vu nemákom varoáu K . . . , vu jednoj 
kavani je se'iel jeden mali gospon, isti je 
puáil iz kavauske bele pipe bez pokruvca i 
étel je novine. Bil je vés vu crnoj, ali po 
módi napravleuoj opravi oblefien ; beli sviln1 
lajbec, isto takov ovratuik i reöeua bela pipa 
bilo je jedino belő na tóm gespouu.

Za kratko vrerae odkad je vu kavani 
sedel, nahrupi vu nju i Major, vitéz pl. L ,  
filovek, koj je bil mtd svojemi karaeradi iz- 
nimka, koj je svakoga oholo gledal, svakoga 
bagateliziral, kojemu se je svaki pametan, 
zaiadi njegovog oholog pouaáanja rád vugi- 
bal. Taki za njim doiío je i nekubko ofici- 
cirov i kadetov iz njegove regimente.

Major je bil dobre volje. On si stane 
za pleóa vu cmini oblefieuorau malomu goa- 
pouu i delal je kaj kak ve gustu*e delajuC se 
iz njega norca, zatiin hotel je tob >2e svecu 
onu vkresuuti, koju je vu tem, kakti pripetce 
vgasuul, njegovo druitvo se je tomu smejalo. 
Mali gospou vu firnimi si ju je nazad vu2^al 
i mirno je dalje étel. Major, koj je mislil, 
da ima nekakvoga bedafieca pied sobom, 
stane se pred njega i véli: Dober vefier 
g spon Skoluik, pru2i mu ruku i s tem mu 
opet kakti pripetce hiti iz ruk pipu i potere.

Keluer — drugu pipu — vikue táj stranjski j 
gospon. Dru/tvo majorovo pofimé se na glas 
smejati, major pák se k njim obrnuvfii refie: 
to je fanj kerlec, ov mi se dopada; poklain 
kam pák ga neje mogel razsrditi, a k tomu 
8u ga njegovi prijatelji pnzvali na tarok kar- 
tanje, ostavil je tóga vu érnimi ohlefienoga 
gosponfieca i sel si je k jednomu stolu, gie 
sn se pofieli taroki* ati

Mali gospon v cernini ostal jc sad sam, 
átél je mii no dalje novine, pil je svojega 
téha, prea da bi i najmenjáu síditost, zvrbu 
onoga poátovauja, i*& svojem licu bil pokazal.

Zi jedno vieme stane se, ide k stolu 
gde se je major kartal, stane se pred njega, 
prime ga za gumb ua prsik i véli mu: Gos- 
pont! Vi ste mene zbautuvali, zutra ob 6. 
vari v jutro imamo mi dva vu áurnici pred 
varaéoui dvoboj.

Tak, tak, odgovori major smejuő se 
Nek onda gospou ökolnik nepozabiju svoju 
a b c  kuiíicu domij.

Njim nebudc nikakov ápot se zmenoin 
duelirati, odgovori mu gospou v firnini, ja sem 
euglezki kapitau na morju, anda oficir kak su 
oni. Zutra v jutro ob 6. vuri pred áunicim. 
Stim se je kapitau obruul i mii jedue refii 
viáe neveleö, odiáel.

Major se je zatim jcá áalil i smejal nad 
tim malem ákoluikom, ali je bilo videti, da 
mu nekak ~ala neje prav átela odsrdcitefii 
Táj gospon vő niui mu je preveő ozbilno 
vu lice gledal, pofit 1 je raztreáeu postojati i 
delal je pri kartanju fiisto neuavadue falinge, 
k tomu joá, on, koj si je od nik<gi nigdar 
nikaj ne dal refii, inu al je sad, kad su mu 
njegovi skup kartaái refiene falinge spofiita- 
vali i zujdi se izs nehavali. Pofietek navuka, 
kojega mu |e táj vfirnini gospon ^kölnik dal, 
bil je vefi prilifino dober.

Drugi dán v jutro doflel je Major i s 
oelom svojom dru2boua iz kavane ua obre*

fieno mesto. Kapitan je ved ondé fiekal, On 
je imel sad na sebi svoju lepu inornarsku 
uniformu i pristojno je majora i njegovu 
drofbu pozdravi!, kaj su i ovi svi nazad vfii 
nili. Kad* su oficiri, koji su majora pratili, 
opazab, da kapitan néma secnndante pri sebi, 
mah'Hu su se iz druita majorovoga mu dva 
ponudili, ar je to red pri dvoboju, da svaki 
ima sv<>g secundanta.

Moja gospoda, odgovori kapitan, ja vám 
lepő kvalim, méni nije tuba secuudanta, ja 
imám sobom mojega dvorjanika, ako opadnem, 
on bu Vre sual, kaj ima fi<niti. Vi ste svi 
oficiri iz iste armade, koju ja visoko átujem 
i ja seiu segureu, da mi uiti nepravdu uiti 
silu nikakovu vfiiuili ncbudete. Gospon major, 
ako nemaju dobre piátolje, nek si dostoju 
jednu od rnojih zebrati, moje su sve izvrstne. 
Stem dozoye svojega dv* rjanika, ov je imái 
b-pu ákutulu iz orehovog dreva po 1 pazduhom. 
Kapitan ju odp.e znutra je bila z modrcm 
birSuuom oblefiena, ua kojem su fiotiri jako 
lepe i dragoceue pistole pofiivale. Major kad 
je sve to videl, postai je neobi no ozbiljan i 
svtfian; tak ga joS uigdar uitko neje videl. 
NaOn kapitanov spravil ga je iz njegovog 
diÉauja. Vu kapitan vem óvrstem i minem 
pogledu videl si je emrt.

(Dalje sledi)
Emanuel Kollay.

KAJ JE NOVOGA?
Zitna átatistika.

Dva puno znaiuenovauja vredna izvestja 
su ovih danov iza-la. Jedno od ovih izdal 
je ua& miuisterium poljoűelstva, drugo pák 
sloiili su vu Befia. Po ovih izvestjih doka- 
zano je, da je vu uaS^m oraagu 1 jetos viáe 
páenice zraslo, uego druga leta. Do vezda 
zraslo je pri nas po prek 48 milijunov hekto- 
litrov pseuice. Mi smo potrebovali 27 mili
junov bektolitrov, anda ostalo je za prodaju 
21 milijunov hektói,trov. Ljetos je ipák takva 
letina bila, da moremo povrh 27 mii. hekt. 
kője mi potrebujemo, jói prodati ne 13 mi- 
lijunov hekt. uego 21 mii. hektói, t. j. 16 
mii. metercentov, to pák uam vu okruglom 
broju iznaáa puuih 124 iuilijuua forintov, 
K tomu uam izkaáuju gori spomenuta statis- 
tika, da je vu diugih orsagili posvui meuje 
2ita zraslo, kak pri nas; anda moremo se 
nadjati, da i cena nebude tak ápotljiva, kak 
je do vezda nekoj fias bda I 

Velociped.
Putuvanja i izleti ua velocipedu jako 

su v modu doáli. Ó la  druátva natecaju se 
vu jahanju tóga uovoprenajdjenoga 2eljeznoga 
konja tér iz jednoga varo.-a vu drugi putuju 
na njem iz sanie zabave. Ovak su 12*ga 
augustuáa E j gén Böhm i Maks Kleinoscheg 
iz Örsei prama Serajevu glavnomu varoáu 
Bosnije odputili se na velocipedu a 17-ga 
na vefier, anda za pet. dauah dojahali su vu 
Sarajevo sreöuo. To su konji! Od Graca do 
Sarajeva prez obroki dobeíati nije Sala. 

2enu vmoril
Lipófuj. árski áumar Bambula Iván pos- 

vadil se je sa svojom tovaioőcom tér justre- 
lil do smrti. Vté je predi ua nju strelal je- 
denkrat, nu nij3 ju p >goii). Zvun tóga sedel 
je táj 'Ijubljeni otec nekoliko let v rtőtu, ar 
je pred tim vlastito svoje dete strelil i éÍ9to 
us:ortil. To je zaista krvolo no srce snpiuga 
i otca, zasluzuje, da ga sud na najoötre^u i 
najnenülost' vneöu kaátigu odsudi!

Izrod.
Vu Szerb Sz. Mihályu rodila je jedua 

mlada tenska uezdavna dve devojfiice naie- 
denkrat. Jedna od ovih je pravilno i po 
naravskih zakouih ztajfieuo, ali druga je

| <?ndnovito izrodjena. Óva nesrefina devojfiica 
| ima nos rezpolovljen na spodobu ?.abjih za- 
1) *v (vustah), iz rameiiah zraslo je samo pet 
prstov prez ikakve ruke, noge pák su joj 
izpod koljena obedve na pefdu ribjega répa 
obraáöene s perajami (plitvicami.) Mati a i 
deca óva su fiisto zdrava. To je fiudnovita 
igra uaravi !

Nemilostivni suprug.
Vu luskom selu Gajzinovu pokazal je 

poljodelavec Degerov uefioveőuu krvoloCuost, 
kcja se vu vezdaánjem stoletju verovati komaj 
more. Degerov opazil je, da njegova mlada 
supruga s jednim mladifiem vu vu/jem skop- 
őaju iivi. Kad bi se bil osvedofiil ob odnoiaju 
njihovoui, zgrabil je íenu tér ju nemilostivno 
zmlatil, zitim privezal ju je kouju za rep i 
kouja tak dugó uaganjal, jaflufi ua njem, dók 
je 2enu svu spotrl. Na zadnje jói vzel je 
batmu tér joj glavu svu lezlupal: Napokon 
pjgrabil je s pomodju jednoga svojega suseda 
i ieuiuoga Ijubuica tér i ujega vmoril. To je 
borme- rusko tuskó srce! Takovu mucenja 
pripeöala su se vu starom veku.

Giasoviti po< etniki.
Policija befika vlovila je pet mladiée?, 

koji su kak trgovefiki pomoCniki i meötri 
vu ranoj svnjoj mladosti pokazal), kak 8e 
morajii rafiuni, konte i minire falzificirati i 
gospodara vkaiji<i i oglobiti; ovi mladenci 
su ovi: Habéi Eugen 15 let, Trettera Iván 
15 let, Lehner Karol 17 let, Bjsek Franc 
18 let, Riedl Elő 18 let 3tar junak. Ako 
su ti mladifii vefi vezda takovi prevejanci, 
kak daleko budu joá doöli za nokuiiko let vu 
fiuoj svojoj mefltriji ?

Strahovito ljudomorstvo.
Vu álezkom varoáu Iteinerzu iivl filovek 

jeden, dovec imenom Trogis. Zena ovoga 
éloveka vumrla je pred pár let i on je usu- 
prot, doveíkomu staliáu svojo petero dece 
lepő odhranjuval i baá kak posten otec za 
nje se aki bel. Augustuáu 26 ga naáli su 
ovoga filoveka vu ujegovom stanu vmorjonoga 
skupa sa svom peterom decom. Kojemu kője 
drugo mesto tela zarezano, svih áest najdjeno 
je v hiii mrtvo.

Razbojniki.
Íz Zagreba javljaju nam, da su vu Me- 

lihauu (Dalmacija) na poátu uahrupili toivaji; 
po-tmeátra Omcikuáa su svezali i pobrali 
182 fit vu baukah, 501) komadov cekiuov i 
6659 fit drobnih penez. Predi uego bi bili 
odíáli, obezrastili (ua uesramui fim prisilili)

, lepu ii-ladu poátaricu i njezinu kfier. Po ovom 
nesramnom aktusu hoteli su pobefii, au 
íandari su je joá na zemlji dalmatmskoj vlo- 
vili i sudu predali.

Nesrefina áala.
Radkov i Kristi • varoéki stra^ari vu 

Zomboru bili so najbolái prijatelji. Obodva 
'rado su se áalili. Radkov snaiil je svojo 
pu-ku vu straiaruici, kai ju je ofiistil i na- 
bil, vu táj bip stupi uuter Ristifi a b&tinom 
vu ruki. Do staroj svojoj áalivoj uavadi zdigue 
na Radkova oatinu, velefii, da ga streli. 
Prijatelj Radkov je takaj éalu napraviti ho
tel tér zdigue pu&ku i odvikue mu : Ja tebe 
predi strelim s puákom, nego ti m me s ba- 
tinoin. Vu ov bip zap/asue puska a Ristifi 
pogodjeu v glavu, sruái ae na tla mrtev. 2ena 
i dvoje njegove dece oplakuje nesreénoga, 
po áali vmorjonoga strafcarara.

Rezvezanje zenitbe
Jako je razőirena po svetu 2alostno 

navada, da ae mn2 i íena, kak se malo po- 
svade, taki se uastoje sudbeno reziti. Pri tóm 
vuogi veru svoju premeni, samo da more k 
drugomu paru iti. To je vefi kak v módi * 
ta inoda najvefi je profila na ljude viSjega, 
bogateíega kruga. Táj beteg preáel je Újam
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— A Csáktornyái önk. tűzoltó egylet 
f hó 8-án igen sikerült iskola- és disz 
gyakorlatot tartott Az iskola gyakorlat a 
mászóháznál történt, hol rendszeres és a 
kor követelte iskoláztatásukat mutatták be ; 
ennek befejeztével a parancsnok intésére a 
kürtös vészjelet adott, mire az összes mű
ködő tagok futólépésben érkeztek az elemi 
iskola épületéhez, hol a mászók és szivat 
tynsok ugyancsak szép jelét adták gyakor
lati kiképeztetésüknek. A mászók 2 perez 
alatt a háztetőn voltak és a szivattyucső 
már onnan szórta a vizsugarat. A leszerelés 
után a második vészjelre a Sonnenberg 
féle ház előtt gyűltek össze Mindkét eset
ben a nagy közönség egész élvezettel nézte 
ezen humánus egyesület szép összműkö 
dését.

— A p o D trn n i egeihez. A polsztraui 
derék elöljáróságtól lapunk zártakor levelet 
kaptunk, amelyben ők maguk is sajnálalu 
kát fejezik ki a történtek felett A levelet, 
későn érkezvén, lapunk e helyén és a be 
küldők kivánatára vend nyelven a horvát 
részben is közöljük: „Köszönetnyilvánítás 
Ünnepélyünk alka mával, m. hó 26 án 
Csáktornya és Nedeücz tisztelt közönsége 
úgyszintén általában Muraközből oly kiváló 
és nagyszámú társaság tisztelt meg ben 
nünket látogatásával, hogy ezen irányunk 
bán ily kiváló mértékben tanúsított tiszte 
let és a nekünk szerzett örömért ez utón

fejezzük ki mély hálánkat! — Ugyanez al 
kálómmal sajnálatunknak adunk kifejezés 
Dogöa, maczineczi káplán ur beszédje fö
lött, amely miatt a mi muraközi vendé 
geink megbántva érezték m agukat; azért 
kijelentjük, hogy ez, a mi akaratunk elle
nére történt. Mi a szép Muraköz és jó la 
kói irányában mindig barátságos szomszé 
dók voltunk ; ők nekünk mindig kedvesek 
és drágák voltak, azért szivünkből kiván 
juk, hogy irányunkban tanúsított baráti ér
zelmeiket ezentúl is fenntartsák. Éljenek 
számos évekig ! Polstrauban, (Stájerország) 
szept 8. 1888. Kiváló tisztelettel, az elöl
járóság nevében: Koóevar lvan elnök, 
Kobi Miksa titkár — Nagyon tisztelt és 
k dv 8 stájer szomszédaink eme figyelemre 
méltó soraira válaszolóig mi muraköziek 
is őszinte szívből kívánjuk m szerint tartsa 
meg az Ég jó szomszédainkat sokáig ! Le
gyen közöttünk a szeretet és barátság ál
landó s a jó szomszédi viszony soha senki 
és semmi á tál ne zavartassák meg !

Di . T o ld y  I riazD, Budapest főváros 
főlevéltárnoka, megrendelési ivet bocsátott ki a 
T ö r v é n y h a t ó s á g i  N a p t á r  1889-ik évi 
folyamára. Magyarorszá • ezernyi ezer közigazga
tási tisztviselője e naptárban, mely inkább tör
vényhatósági névtárnak volna nevezhető, ha nap
tári része nem volna, abban kimerítő és pontos 
kimutatását találja a3 ország összes közigazgatási 
hatóságainak s az összes tisztviselőknek. Ami pedig 

, a müvet bizonyos tekintetben a góthai alma 
I nachokhoz teszi hasonlóvá, az azon körülmény,

hogy az ország kösigaaga'ásának hordozóit arci- 
képekben és életrajzokban fogj i bemutatni. E 
naptár nagy terjedelme daczára — mint halljuk 
25 iv körül lesz — csak egy forintba (og ke 
rülni. Valóban érdemes, hogy minden tisztviselő 
megszerezze azt. Kiállításának osiniáról kezeske
dik aa, hogy a »Pesti könyvnyomda-részvény- 
társaság fogja nyomtatni.

— M in d e n k i é r d e k é b e n ,  aki a tisz
taságot kedveli »Zacherlin< a leghatásosabb szer 
mindenféle rovar ellen : egyedüli biztos szer min
dennemű fórej-T és azok álezái ellen. Ezen szer 
a p o l o s k á t  és b a I h á t teljesen megsemmi
síti ; a konyhát a s v á b b o g á r t ó l  alaposan 
megtisztítja; a leggyorsabban megszabadít a le . 
g y e k t ő l ;  óvja h á s i á l l a i n k a t  és n ö v é 
n y e i n k e t  m i n d e n  kártékony bogártól és 
az ezektől következendő megbetegedésektől ; 
megóv és megment a t e t v e k t ö I sat. azért 
kiválóan alkalmas a lakás, konyha, istálló, kert, 
Bzobanövónyek és madárkalicikák tisztántartására, 
azért vendéglők, szállodák gazdák iparosok szá
mára szóval mindenkinek nélkülözhetlek aki a 
tisztaságra és egészségre ad valamit. Minden va
lódi Z a c h e r 1 i n veJjegygvel és „ J. Z a e h e r lu 
névvel van ellátva és megkülömbö/tetendő más 
közönséges rovartisztitó portól, amelyek nyilvá
nosan kiméretnek, skatulyákban, szelenezékben, 
palaczkokban avagy más csomagokban áruitat
nak Azért a vételnél világosan Z a c h e r l i n  
kérendő és vigyázandó a J. Z a c h e r I névre. 
Egyebekben lapunk mai számában mrgjelenö ide 
vonatkozó hirdetésre hívjuk (el lapunk t. ol
vasóit !

F E L E L Ő S  S Z E R K E S Z T Ő

S A R f l l T A I  J Ó Z S E F

TECAJ V. VU CAKOVCU 16 SEPTEMBRA IB38. BROJ 38.

L r e d n ié k t *  p iM u rn a  :
Glavai pijoC, hiZa, lévő
na koMignae^p. —  I  urJnikotn  
moói V* avaki dán gavurít mód 
11 i 12 vurom. —  Sve poíiljke 
tiéO'V *.• zadrzaia novinah, naj 
ao poiiljaju na íme M argita l 

J o z e f a  arednika vu Ú«kov*c.

l u l a t e l J a t T e :
ILnjiíara Fiatból Pilipova kam 

predplata i obenana poiiljajn.

na horvatskom í magiarskom jeziku izlazeéi druitveni znanstvenl i povuöljlvi üst za púk 
______Iz la z i  svaid  tijeden jedenkrat 1 to  : v n  av a k u  nedaljn .

Slulbcniglasnik „Me.ijtmrtskog.tpodpj>nag<\ v  e :a Unovnickoga iru ltia  . .  ahova ékt Iparkassa", „Medjimurske sparkasse", „D o ln jf \ led:inti i
i „ Podpotiui a itiíga drultva" „Gonjo-Nedjtmtirskoga kulturnoga dntltva*

1‘ r e d p lm t n u  c e a a  J e t

Na celo l e t o . . . . . . . . . . . . . . 4 fr t
Na pol Itta .  .  .  ,  .  2 frt
Na ietvtrt Itta .  .  .  ,  1 fr t

Pojedini broji koalája 10 kr.

Obsnane ae poleg pogoJb* i fal 
raiunaju.

Obóeniti puti magiarski
Tu su vu vek3em broju banké, trgovaő 

ka i obrtniőka druitva, veiiki obi tnici i trgovei, 
koji síi öve stvaii iz rszo'h pokrajinah ornagR 
spokupiju i sfranom spodelaju a stran »m vu 
Ntraujske /emlje, usjvrő vu zapadue rezpoéi- 
ljaju; odovud se takajée rezpoöiljaju razno- 
vrstni trgovaóki i obrtuiéki predmoti vu po- 
jeöine óesti orsaga. íz tóga dolazi, da, ako 
je v Budapeötu oepiilika ili nevolja, onda 
trgoviua poóiva, hmanjikuje i ukotvorstvo, to 
poduti celi orsag, a obratno, ako je nesreóa 
pohodila pojedine vékán kruje orsagu, n. pr. 
da zbok hudih y re mén i nesreőali néma p>i- 
roda, néma se kaj vu glavni varoá poslati, 
pOÖUti to i glavui varod sam Blagostanie 
anda glavnoga varosa zavisi od blagostanju 
orsaga i tak naopak.

Obcenje pripróa se stranom na vodi, 
straQom na kopuu (sutit zenit i) Na vodi 
obói se s barkami, s flosi i s menjáimi i 
vekftimi brodi (lad ami), na kopnu pák peáice 
s koli i Seljeznicami.

Na veköih vodah i lelje mcah oböi se 8 
pomoóju parovozov. Parovozi su vu tóm pog 
ledu za Ijude i fiviuu <>d jako vélik*? pred- 
nosti i hasna. Premislimo samo da jelen 
jaki parobrod moguó je i profi vodi pol to 
liko vremena toliki terh vozifci, koliko bi uio- 
ralo voziti 4 - 5  jezei kólah i kuó énv sa 
dvakrat toliko konjov.

I jeina lokomotiva (maflina) mogu a je 
vu ó**tvert vremena toliki terh odpelali, ko- 
liko bi 4—5 jezer kolah na dobroj cesti 
odpelalo.

Poinoőnju pare gon jenje maáine prióu 
vaj i neizmeruo vnogo óloveöjih i fivotinjnkih 
silah, kője síié inoreju se za dobro pojedinih 
i za dobro orssga na drngi nádin obrnuti.

Baö zato vredno i zanin.ivo bude upoz- 
nati se s out mi glavnimi puti naie domovine, 
na kojih se s pomo< ju parne s*le obCi.

Vu t'xn ide prvenstvo Dunsvu. po kojem 
svtgdi v domovini nafioj moói r>*'ti. Glavne 
hu mu p istajc (átacije) Pofon, Gju a. K >- 

Imarom, Esztergom, Vác BudRpe^t, Kaloda, 
Baja, Moha , Bezdán, Apatin, G »mb >á, Új
vidék, Ze nuii, B ziaS i Or*ova,

Neknj iz pravic orsaga.
& k o l s k e  o b l a s t i .  Őkolske posle i 

aveoböe naobrafe<i,e vodi inin'ster za bogoi- 
tovje i nastavu. ujemu podredjeue vannegjio- 
ske oblast:, nadzorniki ( iu  pék tori), obóinnka 
poglavarstva i ftkulski od bot i.

Svaka varmegjtja s svoiimi varaái skupa 
Oini jedno skolsko okruije. Glavui vat8á Bu
di mptUa sam dint jedno ökolako okruije. 
Vu varmegjijah je jeden od ministra imeuu- 
v»«iii nadzormk (inspektor) poleg kojega more 
miuister i viée pomoCuih nadzoruikov hasnu-

vati Vu izvanrednouau sluéaju more viáe 
okruftjah jednoga nadzornika imeti. Izitu nad- 
zornikov i pomoóuikov more min ster uenoje 
privatue perflone imeoovati, kője moreju nad- 
gledati ökole. Ovi nadglediteh dufui su ikole 
barem svako leto jedenput pog’edati. Nad- 
zornikov po9el je sleleői : a.) inna vu okrui- 

, ju nalazeőe 83 orauCke, obó uske, verake, 
druftvene ökole éim v öeput pogledati i na 
to paziti, da se zakón taiu stroge obdr ava; 
b.) vu ne orsadkíh i ne obóinikih ökolah 
mora pregledati ökolska sredstva i ikolske 
knige, te- ako bi öve bile protizakonite ili 
takove, Jkoie zakón nedopuáda, onda je more 
zapleniti i onoga uditelja, koj to liamuje na 
varmegnju prijaviti. c.) nadalje mora nadzor- 
nik pa/.iti na zdravstveno stanje ökole; 
ákolske öt tistike mora oi navuöitelov i 
ikolskih oibotov potrebuvati, nje skupa slo- 
ti ti i varmegjiji ili ininisteriumu predstaviti.

Svaka obóina, koja Skolu zdiiava, mora 
najmenje iz pet Clanov sastojeéega ökolskoga 
odbora postnviti. Vu verskili ökolah mora 
dotióoi sveóemk biti ólau ökolskoga odbora. 
Vu obőinskih il> drugih ákolah izmi izebranih 
ólanov moreju takaj verski svtöeniki i re- 
dovniki (31 ani ákol. odbora biti, kak takaj i 
obeinski uditelj (ígde je viie uöítelov vn 
jednoj obómi, tam si isti jedn »ga izmed sebe 
ízbereiu za ölana ékolskog odbora.

Claui skolskog odbora izbiraju se na tri 
leta. Dufnoiti ökolskog odbora bj a.) ob*



éinski ákol. odbor izbira oéitela pod pred- 
sedni<Mvom jednoga varmegjinskoga poslanika, 
pák i z b i r h d j e radi potvrdjenja 
p r e d a t a v i  varmegjinskomu pogla- 
var6tvu b.) svaki tijeden mórt koj őlan 6ko|u 
jedenpnt pohodit*. c.) *kolski odbor mora 
paziti, da ftkolska deca marljivo i redovito 
ökoin pohadjaju. d.) koja deca nehodiju 
vu redu vu Ikolu, njihove roditelje najpredi 
opomene, izkaza némámé dece svaki ous'c 
dvaput obCinskomu poglavarstvu poáie, da 
iste kaátigu>; e ) &k»lski odbor pazi na Skol- 
sko stanje i popravljnnje istoga, na Skolske 
zemlje i skolski imetek, d* se Sko;ska sred 
stva priskrbiju i da uavu< iteli vu redu svoju 
plaóu dobiV9ju f.) ikolski odbor mora biti na 
Skolskim izpitu nazodeu g ) ako med uditelom 
i roditelji Skolske dece kakova razmirica na- 
stane, onda more akolski odbor med njimi 
suditi, od kojega suda rooreju obadve stranke 
□ a var mepjiju apelirat’.

Skolski odbor izbira takaj Skolske sk»b- 
nike, koji po naputku odbora Skolske peneze 
upotrebljavaju, za ákolska stanja se briniju, 
i svako leto raduue odboru pred o2i)u.

íz povest maífjarske-
Matijaá (1608 — 1619) pod njim pri- 

del se je staliá magjarskoga orsaga na bolje 
obiadati. On je jofl pred korunjenjera izjavil 
magjarskim velikafiem, da kakti s teloin i 
dugom magjar, pripraven je svoje Éivljeuje 
alduvati za magjarski orsag. Narod ga 
je g velikim veseljem pri el Prva Matijaáova 
briga bila je, da je vu Poiou orsaCko spra- 
viáée skup zezval, gde se je s prisegom 
obveial na v Bedu sklopljeui rair i na ob- 
driavaoje samostalnosti i neodvisnosti ma- 
gjarskoga orsaga. Zatim dal je MatijaS ma 
giarsku korunu iz Praga dimo dopeljat- i 
Forgach Ferenc kardinai ga je na veliko 
veselje naroda okorunil.

Pod Matijaáevim kraljuvanjem izbirali 
su opet nádoré t. j. kraljeve namestuike Naj 
predi bil je nádor Illésházy István, posle 
njegove smrti Thurzó György je zadobilovj 
visoku slu2bu. Obedva su bili protestanti.

Erdeljska buna se je pod Matija^om 
ponovila Ovdi je Báthory Gábor erdei ski 
vojvoda jako razvuzdano íivljeuje vodjl, k 
tomu bil je jako okrnten i krvoloéen. Zaradi 
tóga su ga tri Imdudki kapitani (Géczi, Szi- 
lasy i Ladányi) kad se je jedenpnt iz Nagy- 
várada dimo povradal, vmorili, a mrtvo telő 
hitili su vu Peeze /.vaui po'o'f. Na njegovo 
mesto izebrali, su Bethlen Gabira za vojvo- 
du, koj je takodjer protestant bil. S jednom 
refijum broj katolikov je jako dőli opal a 
protestanti su posvnd gospoduvali. Protestan- 
tom je vezda sveti la zvezda vu magjarsaím 
orsagu.

Ali prav vi ovo vreme je gori stupi* 
Pázmány Peter, jedeu izvrstni őlovek raa- 
gjarskog katoliéaustva, koga je MatijaS pos'e 
smrti Forgach Ferenca iz prostog jeiuite za 
estergomskoga uadbigkrpa imenural. Ovaj 
vudeni élovek je svojimi lepi mi govori i 
knigamí vnoga rtagjarskih plemeuitagkih 
familijab nazad prédobll za katolidku veru. 
Med ovimi bil je Eszteliázy i Forgach Zsig- 
mond brat pokojnoga biíkupa, koj je posle 
smrti protestanta Thurzó Gyftrgya za nadora 
bil imeiuvani. To je ved bilo znamenje, da 
se je katolidka vera po briÉljivosti Pazmanja 
objadilo.

Kad je mir vu orsagu nastal, lelel ja 
Matijaá dornaőe O’sadke posle vrediti i zat* 
je opet skup zezval orsatko spraviéde vu 
Poionu. Ali kralj je zbetelal tér nije mogel 
dojti na o/saóko apraviSée. Posle njegove

smrti okorunil je Pázmány Peter Matija-evoga 
bratida Ferdinanda za magjarskoga kralja.

Z A B  A V A
Dvoboj.

(Dalje)

Gospone, rece majorov secundaut kapi- 
tanú, ooi su zbautuvani, oui imaju prvu hit. 
Vu tóm zmeriju daledinu na korake.

Kapitau vzt-me piátolu i nameri vu ftia- 
jora, srnrfna tiőina postaoe med gle.iavc', 
major preblede. Kapitan spusti ruku dole. 
Kajti ako bum ja imel prvu hit, onda major 
prvi puca, reöe kapitan. Oni gospou kapitau 
su jako segurni svoje stvari — medjutim 
stem je plemeniteái njihov din, da se prve 
hiti O'lriéu, ali mi, kakti po&teni oficiri to 
nesmerao dopustiti stem vígé, kajti su oni, 
prez secuudauta, na naáe pollenje ved uaprv 
raéunali anda prosiiu neka pucaju odgovori 
majorov secundaut.

Oui mi8liju, da se ja samo hvalim, kad 
velim, da posle inene ved major nebu pucái, 
oigovori kapitan. Moje plto'e vrlo dobro 
strelaju, nek barem sami glediju. „Jokci ‘ 
(zazove po eDglezki dvorjauika) hiti nekakovu 
malu stvar, novac ili gumb, vu zrak. Dvor- 
jAnik zvadi jednu slivu Dobro, vikne kapitan 
biti ju visoko vu zrak ; mladid ju hiti visoko, 
kapitin nacilja, streli, i süva se vu zraku 
razprsne na sto komadov. Okojo stojedi su 
samo od euda zapanjeni gledali major je bil 
2'vi mrtvec, vu9tnice su mu drhtale, ou se 
stel srcen napraviti, Stel je kapitanu svoje 
zacudjenje ustmeio izraziti, ali neje mogel 
g o v o r i t i, nekaj ga je vpoiiraku tak 
stegnulo, da ni ti re nije mogla vun, komaj 
je dilral, podel si je ovratu:da ravnati.

Kapitan nerete niti reöi, poéme znovid 
pred s-cundanti nabijati p iától ja i post&vi se 
na svoje mesto.

Neka pucaju go^pon major. Véli kapi
tan opet.

Secuudant je hotel opet govoriti, ali ga 
kapitan nije pustil po redi dojti, nego zavikne 
hrapavo i jak e :

Nek pucaju.!
Major pukne ali netrefi, kugla je odiAla 

mimo kapitana.
Nek pucaju joá jedan krat gospon ma 

jor. Oui uisu dobro cil&li Ako ja popaduem, 
to bn sreca za njih i za svu ovu gospodu 
ovde, kaiti su se i ovi vCera vu kavani iz 
mene smejali, i ztto budu svi po redu, kuk 
bum zDjimi gotov, vu moju pidtolju gledati 
morali.

Öve reci su vu sve poleg stojede oficire 
delovule, kak da bi smrt poleg njih iála, 
svaki je v u  sebi stiha tvrdil, da se vöera vu 
kavani nije smejal Major je sad pucái za 
sve, i ako sad ovu ozbiljnu strahotu nrpre- 
vali vu pesek, tak je svaki bil osvedoden, da 
je bu sve po redu kakti vrabce polupal.

Major nameri, pred odrai su mu igrale 
sve furbe, Kapitan mu gledi dvrslo i mirno 
u lice. Vdera véli kapitan, sem bil ujihov 
mali ákoluik, denes sem Telki. Major pukne, 
i opet netrefi kugla, odide Bog zna kain.

Sud su major i svi njcgovi prijatelji do 
bili zimicu, ar kaj sad deka, to su znali, sliva 
v zraku njim je dokazaia, da tomu englezu 
nebu niti jenen vufiel.

Kap'tan vzeme pidtolju i nameri vú ma- 
Jóra i opet spusti dole ruku iz piátolom

Oni gospon major su jeden jako niátetan 
d'ove’c, ja sem se vdera na veder opital. ali 
svaki, kojega sem pital, je od njih zlo govoril. 
Ooi budu za jednu mmutu mrtvi, jeli su z 
velikim Bogom i svojom duőom na Cistom.

Neka sad mole,neka prose zaoproldenje sve, 
kője su zbantuvali, a Bog se nek smiluje 
njihovoj du®i- Moja gospoda! kapu dole! kad 
se spominamo znajvekáem mefifrom celoga 
sveta; major! neka mole. Otec na§ koj si na 
nebesih. (Svi se odkriju, i dvorjanik kapitanov 
vzeme svoju kapicu dole). StraSna pauza 
nastaue, nijeden nit; svoje dihanje neje öQl, 
tak straáno njih se je svih ov jeduostavan 
nagovor kapitanov prijel, majorovo srdce je 
bdo Cuti, kak tude, on je stal na strahovitem 
mostu med ^ivljeojem i smrtjum — moledi 
je gledal na nebo. Ámen; zaáepöe iz vust 
okolo 8tojetíib. Una sliva, ona sliva je svem 
srdce zmekgala.

Svi se sad pokriju nazad. Vura smrti 
je majoru odtukla, on veö nije iirel kaplje 
krvi vu obrazu, tér je drhtal, da se je ko
maj na nogah dríal.

Da mu muku prikrati, nategne sad ka- 
| pitan p'átolu, nameri na njega i — spusti 
|ruku, préda piátolu svojemu dvorjaniku, veled 
| nije vreden hiti englezkog praba — obrne 
se i otide.

Na veder dojde opet vu írni ni v ka- 
vanu, dita uoviue, pija teha i puái iz pipe. 
Nitko ga t ije bantuval niti izsmehaval. Ma
joré je poloiil oficirsku őast i iz varasa 
K . . , . je odputoval.

(Konec.)
Emanuel Kollay.

KAJ JE NOYOGA ?
Ljudomorstvo.

Grozna mora dloveka popasti, kada őuje 
tolika i tak stra*m ljudoraorstva, koja se 
vu nagem glavuom varogu prepeóaju. Jeden 
őiímarski detiő prepiói svojega pajdaáa zbok 
liter vina, jedna mlada krcmarica daje se 
vmoriti po svojem ljubovniku, koj se potlam 
sam vmori, jeden mesar strelja na svojega 
*ogora v mesuici, tam pák jedeu krojac vubije 
’z piátolje vu z bki leáece vlastito svoje dete, 
Éeui svojoj vu vuho ualeje reztaljeno olovo 
a na zadnje se sam skonöa. Sve to pripetilo 
se je vu zadujih pár tjednov a spodöbni dini 
uikaj neprestaju, nego se sve bolje pomnota- 
vaju, izpunjujuc ki ouiku ubojstva i Ijudomor- 
stva. — Kam budemo z8öli ?

Zeljeznir ka nesreóa
U  Dijona (DiCon) éujemo, da se je ne- 

dalko Velars-Ochea ieljeznice jedue iz éiujah 
dőli po8meknula lokoinotiva i celi vlak za 
sobom potegnula. Pák usuprot ovomu pripe- 
denju nije viée, nego samo 12 ljudih zagla- 
vilo i nekoliko |ih menje viáe oranjeno. To 
je zaista őudnovito, ar se pri takovoj zgodi 
navaduo veliki hrój ljudih spodruzga i vmori 
Ciprem je i 12 mrtvec *v dosta velika nesreda J 

Oklada (vadlinga.)
Szanisdó Ferencz zavadlal se je vu 

Segedinu, da bude Ti«e preplaval. Vadlingu 
ovu poprijel je Bajtor Ferencz tér pustil 
Szaniailóa, da akodi vu Tiso. Ovaj je vu 
kratek das bil sleőeu i za nekuliko miaut je 
ved vu vulovih gliboke Tme ogtro plaval. Ali 
najedenkrat /meujkale su mu sile i on zadel 
se je vtaplati, budué pák nije bilo brzo po
rnóéi, to su ga valovi odnesli, a ljudi mogli 
su samo mrtvo njegovo telő iz Vode izvaditi.

Potres
Vu amerikanskom varoáu Mcksiki bil 

je na 7-ga scptembra itrahoviti potres, pri 
>Ojem vruáilo se je preko 80 hiíah.

Nesreía 8 petróleumom.
Vu Biuapeltu je Pollak Róza slu2kinja 

jednoga trgovca opet uespretno baratala 9 
petroleumlampom. Pri vuiiganju eksplodirala 
je lampa tér po njoj rezlejavái se petróleum
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