
VIII. évfolyam Csáktornya, 1891- augusztus 2-án 31. szám.

K iadóhivatal:

Fisebei Fülöp könyvkereskedése. 
Ide küldendők az előfizetési dijak 

nyiltterek és hirdetések.

H ird eté se i ju tá n yo sán  s z á m ítta tn á l.

MURAKÖZ
M A G Y A R  és MORVÁT N YELVEN M EGJELENŐ TÁ R SA D AL M I, ISM E R E H E R JE SZT Ő  és SZÉPIRODALM I H ETILAP.

M egjelenik hetenkint egyszer: vasárnap.
A .Muraküzi tiszti önsegélyző szövetkezet*, a »Csáktornyái takarékpénztár*, a »Muraközi 

takarékpénztár* sat. hivatalos közlönye.

Elöflzatóai árak:

Egész évre . . . . 4 frt 
Fél évre . . . .  2 frt 
Negyed évre . . .  1 frt 

Egyes szám 10 kr. %.

Hirdetések még elfogadtatnak: 
Budapesten: Goldberger A. V. ée 
Eckatein B. hird. írod. Bécsben: 
Schalek H., Dnkes M., Oppelik A., 
Danbe O. L. és társánál és HerndL 

Brünben: Stern M. ^

Nyíl ttér petitwra 10 hu

másról városunk érdé* 
kében.

Az ember saját sorsánaki boldogságá
nak és boldogulásának rendesen önönmaga 
az oka. Régi közmondás az, hogy: »Ki 

NÜún£ Vet', úgy a rat!« —  meg az is, hogy 
»Ki-ki saját maga szerencséjének kovácsa !« 
Nem tagadjuk, hogy a véletlen nagy szere
pet játszik az ember sorsában, mert gyak
ran keresztül húzza a biztosnak vélt kal
kulusokat, aztán néha egy főnyeremény, 
vagy véletlen örökség is belenyúl az ember 
sorsának irányításába De az is tény, hogy 
az az ember, ki a balsorsban nem adja be 
a derekát, hanem küzd a létért, aki nem 
ismer lehetőséget —  emberileg értve —  
mely akadályul szolgálhatna a győzelemhez: 
annak küzdelmét siker koronázza.

így van ez az emberek sokasága által 
alkotott lakóhelyek, községek, városok sor
sának s igy van ez Csáktornya jövőjének 
kérdésénél is- Minden város a maga szeren
cséjének kovácsa, tehát Csáktornya is-

A körülmények kevés városnak nyúj
tottak oly kedvező fejlődési feltételeket, mint 
Csáktornyának. Városunk egy nagy vidék 
központja. Mintegy nyolczvanezernyi mura
közi lakos, számos nagyobb és kisebb köz
ség természetes góczponlját látja városunk

ban; sőt annak haladására a muraközi 
ember ép oly büszke, mint a magyar ember 
az ország fővárosára.

S mégis, daczára városunk kedvező 
fekvésének, daczára a fejlődés egyéb ked
vező feltételeinek, a múltban nem ragadiák 
meg a város fejlődésére kínálkozó eszkö
zöket oly mértékben, s jelenben sem irá
nyítják azokat úgy, amint a haladás azt 
megkívánná!

Ez alkalommal nem akarjuk a vasúti 
állomás távolságát, sem a katonaság hiá 
nyát, sem a városnak a »Hattyú* vendég
lővel s a képezde épületével űzött politiká
ját szemére vetni, szolgáljon ezúttal főleg 
a tervezett park kérdése anyagul felszóla
lásunkhoz.

Alig ment hire annak, hogy végre 
valahára fákat ültetni, üdülőhelyet, sétateret, 
szándékoznak teremteni városatyáink, már 
összedugták fejüket a bölcselkedők s kérdik: 
minek az minékünk?! Hisz Csáktornya kis 
város, nincsenek összeszqritott kis u'czái, 
háromemeletes házai, pinczelakásai, a jó 
levegő úgyis könnyen átjárhalja utczáit, 
házait!

Csakhogy a bölcselkedők nem gondol
nak arlra, hogy a promenád nemcsak a jó 
levegő miatt szükséges, hanem főleg a város 
haladása és jövője érdekében is. Uj városrészt

kell teremteni, alkalmat kell nyújtani arra,
I hogy a lakosság építkezzék s módot kell 
találni arra, hogy ne csak az lakjék itt, 
akinek kenyérkeresetből kell itt laknia, h a 
nem olyan is letelepedjék, akit maga a vá
ros vonz hozzánk.

Pillantsunk bele a város statistikájába 1 
Egy lélekkel sem szaporodtunk 10 év óta. 
Azt a 100 léleknyi szaporodást, amit kimu
tatnak, egy idevaló állami intézet adja, 
melynek összes, nem stabilh személyzete 
körülbelül kiteszi a 100 főnyi szaporodást. 
Aztán tekintsünk vissza a lefolyt 10 évre s 
számítsuk össze, hogy ki mindenki ment 
el, aki itt maradhatott volna, akkor e szá
mok őszintén szemünkbe mondják, hogy 
mulasztást követtünk el, de egyúttal figyel
meztetnek bennünket arra is, hogy itt a 
cselekvés ideje, ha nem akarunk 10 év 
múlva még szomorúbb statisztikát látni 
városunk hanyatlásáról.

Naponként, különösen ünnepnap, özö
nével rándulunk át Varazsdra fürdeni, s é 
tálni, gyönyörködni a városban Ha már 
ott vagyunk, összekötjük vásárlásokkal, hogy 
valami képzelt hasznunk is legyen. Visz- 
szük a pénzt szomszédainknak, segítünk 
nekik építeni, szépíteni, hogy még nagyobb 
kedvünk legyen áljárogatni Azt mondjuk, 
hogy a zóna oka mindennek s nem gon
dolnak arra, hogy maga Csáktornya város

=====

A „ l ím k i!"  U r n á j a
Ki az életbe.

Távol minden zajtól, százados tölgyek, hár- 
sak árnya alatt, mohos avult kőfalakkal körülke
rítve áll az ....i zárda.

Azok a nők, kik az élet zaját megunták, kik 
a bűnös emberiséget megvetették, ide vonultak, 
hogy e sivár pusztaságban életüket egyedül Isten
nek szenteljék ; sseDt s ártatlan önmegtagadásban 
várják a nagy napot, melyen úgy is búcsút mon
danak e világnak. Az ide vonultak kis gyerme 
keket gyűjtenek maguk körül, hogy őket részint 
az életre előkészítsék, részint hogy Ajtatos voltu
kat fenntartsák.

Az «...i zárda erre a czélra szolgált.
Most csengetyüszó hallatszik.
Ha kiváncsiak volnánk, hogy ez élve elte

metett szentek dolgait kémlelni akarnák, látnék, 
mint vonul 10 —14 gyermekpár, ifjabbak, időseb
bek, két testvér vezetése alatt a zárda elörészében 
levő templomba.

Most hintó közelit a zárdához. Egy vallásos 
arc/.u, de még teljesen ifjú korban levő pap száll 
le róla Csengetéséie felnyílik a kapu és eltűnik 
mögötte. Ez a zárda lelkésze. Fölebbvalói teljesen 
megbízlak mind vallásosságában, mind jellemében; 
mert különben nehezen Aliitól Iák volna e szép, 
de mégis neléz, sőt veszélyes helyzetbe.

Röpüljük át a légszárnyain a jövőt, a nél
kül, hogy titkait kulatnók. Szálljunk előre, mint 
a gyorsreptü madár, uj hazát keresve. És ha talál 
is újat, lel ott oly körülményeket is, melyek rab
bilincseket verek szárnyaira; vagy a melyek a 
porhüvelyéből való távozását úgy kívánják, úgy 
késztetik inkább és inkább közeledni.

Két év múlt el azóta. A szállongó hir, az a 
sebes szárnyú madár, ablakról-ablakra száll. Akar 
juk, vagy nem akarjuk, fülünkbe cseng, arra 
kényszerít, hogy hallgassuk meg. Hallgassuk meg 
tehát, mig zeng az a csalfa hir.

A ... i zárda fiatal lelkésze letette hivatalát, ! 
levetette a tisztes papi öltönyt és kilépett a kath- 
egyház kötelékéből.

Sokáig törtem ezen a fejemet, mi lehetett 
ennek az oka? Végre megtudtam mindent.

Nagyon sokszor volt alkalma a fiatal lelkész
nek a szerzetes nők körül forgolódni, már t. i 
egyházi dolgokban. Igen ám, csakhogy a szív 
kitörő érzelmeinek ellenállni nem lehet. Nincs a 
földün gát, nincs pánczét, mely annak kitörését 
megakadályozza. Így volt nála is.

Egyszer egy szép veröfényes délután a zárda 
kertjében sétálva a zárdának egy fiatal növendé
kével találkozott, kinek látása már előbb is, nem 
egy nyugtalan órát sserze neki. Most is, meg
látván, ki akaria kerülni de már késő volt.

tania kellett két dolog [közül; vagy megveti a 
virágot, vagy elfogadja. Ha elfogadja, természete
sen állásához mérten helytelenül, sőt bűnösen 
cselekszik, ha pedig el nem fogadja, úgy mint 
mogorva, minden szépet, ártatlant megvetönek 
tünteti fel magát, ki még csak mások tiszteletére 
sem képes. Választott tehát.

Elfogadta tehát a virágot, és amit tennie 
nem lett volna szabad, papi öltönyének gomb
lyukába tűzi azt.

Szemei ebben a pillanatban a fiatal apáczá- 
nak szemeivel találkoztak, ö  is érzé, hogy hely
telenül cselekedett, de már késő volt.

»Te kényszeiilél engem — igy szólt a lel
kész — hogy megszegjem szent fogadásomat s 
megsértsem még s/.entebb hivatásomat. A mi elül 
menekülni akartam, most az ragadott meg. Ér
zem, hogy e hivatalt többé soha be nem tölthetem, 
arra többé képes nem is volnék. Itt hagyom e 
pályát. Követsz-e engem ? Szegény vagyok, egykor 
gazdag is voltam, de tudományommal, ba szegé- 

I nyen is, majd megélünk.1*
Hosszú, kínos perez következett most, mi

alatt a lelkész a fiatal zárdahölgy kezét csókokkal 
halmozó el.

E néhány perez letérité őket azon útról, 
melyen megindultak és szomorú szerencsétlensé
gük okozója lett.

A fiatal zárdahölgy, nem lévén aszigru kö
telmeknek aláveetve, feléje közeledett egy virág
csokorral. ‘Tisztelendő atyám, — úgymond, — 
talán szabad azt tennem, ba én tiszteletem jeléül 
egy szál virággal megkinálom. A volt öreg lelké
szünknek is nem egyszer kedveskedtünk ilyennel."

Lelkészünknek mit volt mit lenni, válasz-

A fejedelcmnő hamar értesült a dologról, 
mert besúgók, hízelgők mindenütt vannak. Előbb 
állásuktól, majd pedig, hogy e szerencsétlen leány 
becsületét megtartsa, a lelkésznek, papi hivata
lától is meg kellett válnia.

Egy kies vidékü városban kapott szegényes 
hivatalt, de azért boldogul élt szép nejével az



küld el bennünket, mely nem nyújt a hét- séges testű növendék, ki 15-ik évét mér nyitványt is tartoznak kérvényükhöz mellé- 
köznap elfáradt munkás léleknek, testnek meghaladta és legalább négy gymnasium, kelni, mely esetben a kérvény bélyegmen- 
alkalmas helyet a szórakozásra, az üdü- reál, vagy polgári iskolai osztályt, vagy tes. A kérvényezők a felvételről, a megér- 
lésre. teljes felső népiskolát végzett. Ha a jelent- kezés idejéről, a felvétel-- és javitóvizsgála-

Hozassék az uj iskola építésével kap- kezők száma engedi, esetleg felvétetnek tok napjáról külön értesítést kapnak, 
csolatba a park és a fürdő kérdése! A olyanok is, akik kevesebb osztályt végez- Csáktornya, 1891. iulius 20.
A park körül méressenek ki utczák, adja a tek, de a magyar nyelv, számtan, földrajz-
város ingyen az építkezőknek a házhelye- ás történő .emben annyi jártassággal bírnak, ( Margitai József,
két! Ne vessenek egyéni és házigazdái ér- mennyit a középtanoda 4 alsó osztályában, igazgató.
dekekből származó akadályokat városunk tanítanak A felvétel vagy iskolai bizonyít*_____ _______________________________
haladása elé, mert mindannyian bűnhődni vány, vagy felvételi vizsgálat alapján tör-
fogunk miattuk. Nagy felelőség terheli azo- ténik. h  C L * 0 i \ l? E L E K *
kát a városatyákat, akik vétkes könnyel- A ezegénysorsu, de jó magaviseletü ós. ,
müséggel és kicsinyes önérdekből akadályo- szorgalmas tanulók 4 évig tarló kiképezte L a p u n k  f o m u n k a t a r s a
kát gördítenek városunk haladása elé. tésük ideje alatt államsegélyben részesülnek. Zrínyi Károly ur általunk is ism ert 

Egy idegen ember fordulván meg a A segély áll. 1., teljesen ingyenes ellátás- nagymérvű elfoglaltságát hozván fel 
minap városunkban, csudálkozott azon, hói, (élelmezés, lakás, mosás fűtés, világi 0kul, kilépett lapunk szerkesztőségéből, 
hogyha már őseink elkövették azt a bűnt, tás); 2., fél ingyenes ellátásból, (mely Ami(Jön őszintén sajnáljuk eltávozását, 
hogy az állomást a várostól távol engedték esetben a felvett növendék havi 5 írt élei h , • kft 7* t t moníjnnk + fft.
építeni, miért nem közeledik a város az mezési dijat tartozik fizetni); 3 , csupán J  „ * ..
állomáshoz. Húzódjék a város az állomás lakás, mosás s a hozzátartozókból, (mely munkatársunknak szives kozremuködó- 
felé y nem lesz oly messze tőle, mint most esetben havi 10 frt élelmezési dij fizetendő); seert. Jelen szamunktól kezdve a fö- 
van. A grófi rét kisajátítása által lehetne 4, havonkint 6. 5, 4 írtból álló pénzse- munkatársi teendőket a lielyb. tanító 
talán a park és házhelyek kérdését meg- gélyből; 5., havi 14 frtért élelmezésből képezde tanári testületének tagjai vol- 
oldani. lakís ntbMl álló telje- ellátásból. A segély ^  szive9ek elvá„alni( kiknek ig6rotót

1 h h A Vár0S f  ‘r r r r ' Í I  további3 Jorgalomtól' l  “jó 'magaviseletté birJuk- ho^  l,azafias buzgalommal fog- 
a . J.a"’ fj111} a „ ?ze mU Hooönokot fnoia függ. A segély a szorgalom és magaviselet- nak minket szerkesztői teendőinkben,

lel s a m^egyhete megindítóit vasárnapi bez képest év közben is ‘elemelhető, leszál lapunkat pedig hazafias és emberbaráti
lilbatá. - a?7  • > » « thető. czóljaiban  m u n k á ssá g u k k a l tá m o g a tn i.

vinni- Miért ne tarthatna a város maga A felvett növendék tartozik magát y n to z i t o k  a helybeli sz. ferenczrendiek 
omnibuszt, vagy a vendéglősök közösen, tankönyvekkel ellátni. A könyvek, vagy házában. Hallomás szerint: Horváth Honor 
mindennapi közlekedésre, mely ne a váró azok ár. (osztályonkmt 10-12 frt) jelent- hjtoklat(} Nagy-Kanizsára helyeztetett át; 
siakat vigye el a városból hanem idegene- kezéskor az igazgató irodában bemutatandó he|yébe hitoktatóul a polgári és elemi isko- 
ket hozzon a városba!? Ebben a zónás a* igazgatónak. A szülők figyelmeztetnek, ,ába Ma(yi Márkus écsi vikárjUs és bitszó- 
világban nem igen szívesen ád ki az ember hogy intéze Onkbe küldött gyermekedet nok jö a ké dei hitoUtatá3t pedig An- 

vagy 50 krt a vasuUÓI Csáktornyáig, isztességes tél. és nyári ruhával elegendő gyán Aure, csák|ornyai zá-rdafönök é9 h. 
eHenben 10 20 krajczárt rászánna a város, fehérneművel (legalább 6 mg 4 gatya, 4 plébános lálja e, _ ’ Továbbá Leppen Leo 
megtekmtésére s esetleg pár óra. itten, törülköző, 6 pár Lar.snya); tel,es ágyne- vikárius Zágrábba, Lach Lundolf hitszónok 
tartózkodásra. müvei (legalább 2 lepedő minden vánkos- pedjg Verrtczére helyeztettek át

Minden város a maga szerencséjének boz vánkoshéj), asztalkendőkkel Kefékkel , , . . .
a kovácsa tehát Csáktornya is 1 Secitsen flunál is inkább lássák el, nfiert 3. véí- ®thilytxcs A vallás- és közoktatásügyi 
magán s a’z Isten is megseSi ! 'eges felvétel a megjelenés alkalmával tör m. kir. miniszter ur julius 18 án kelt ren-

ténvén, a felsoroltakkal kellőeu el nem látott! deleiével Jaskó Károly Csáktornyái állami 
• növendék nem vétetik fel. j tanitóképezdei rendes tanárt a sárospataki

T n d n iü íilA k  ' a / u .. A , . . A,I tanitóképezdéhez helyezte át. Helyébe
1 IldinVaiOK I Az igazgató-tanácshoz cz.mzett kérvé-1 képezdénkhez Macskásy Sándor sárospataki

a Csáktornyái m. kir. állami tanítóképző- nyek au®u“ , u 3 ' f  é'f  ® képeze* 'e&ze. ^ t  állami tapitóképezdei rendes tanár jön. 
intézetbe való felvétel üovében igához küldendők. A kérvéuyhez mellék* , f , J

lendők: keresztelési (születési) bizonyitvány. (JpMtffí kutyák nyugtalanítják ismét vá- 
A Csáktornyái áll. tanítóképző-intézet iskolai bizony tvány, orvosi bizonyitvány rosunk lakosságát. Több eb agyonlövetett 

első évfolyamába felvétetik oly ép és egész* A segélyre igényt tartók szegénységi bizo és szi8oru rendelet adatott ki, hogy 40 na-
____________________________ ___ 1 Pig a kutyák lánczon tartassanak. A leg-
------------------------------- -------------- ~ ~ 1 " “ , erélyesebb eljárás foganatosítására volna
egykori lelkész. Boldogok voltak igen, nagyon „Győztünk hadnagy uram, mienk a tér« — szükség, (szájkosár vagy az ulczán tartóz- 
boldogok. monda égy altiszt. , kodó ebek kíméletlen elpusztítása), mert

De mintha a sors is ellenük esküdött volna, Egyik odaérkező tisztláraára mosolyogva,, maholnap a kutyák miatt az utczára sem
mintha boldogságuk a torsnak is útjában állott gyenge alig érthető hangon mondá neki: »Tár- mer az ember menni,
volna, válniok kellett. czámban egy levél van, bocsásd rendelteié i

Bosznia meghódít*., forgott akkor a napi helíére ‘ . 3 a Vend vidéki köz-
renden. A katonák gyengéden felemelve, elszállító!- segeK saJ«l JO* felfogott érdekükben dicsé*

Oh t. Bosny.korstag, le kegyellen nép. t. “ I1 ,eM k«"yhószerU épületbe. Habar az orvosok feles buzgósággal mozgatnak meg minden
vérivó nadály, de sok enyénak, de eok nőnek “»|nde“t elhöveiiek, reggelre, neje aiczképét csó követ vasutjuk érdekében. A vidéki érdé-
csaltad ki könnyét! Nem volt elég néhány ezrek 0 ga va» el,mnyf‘ kéltség előjegyzése részvényekre ez idő
élete, ezreknek vére kellett, te vérivó szörny! Most ott nyugszik idegen földben Távol szerint felülhaladta a 120 ezer forintot. A

Magyar ifjú vére kellett, az öntözze meg, gz^ieü1’ Médián'kerel/i ,vLnap °? Ĵasu  ̂ ^yanafalváról kiindulva Mura-Szóm*
megyer vér terméken,i.é meg szikla, fóldsdet. Z  T ^ V r t  “  bal°n A Len“Va fe'é ^Utelik.

A fiatal házaspárnak is válnia kellelt egy ’**’* reá és bú-an, olyan fájdalmasan Vizsgalatok- A stridói és a Muraköz
mástól. Keserves bucsuzás után vérző szívvel enet£e)* heo-wíH^b; m au ,
távozott a fiatal férj. Vórső szívvel maradt otthon Ne háborgassuk halotti dalát zenai bipo • a i . i1 * ^  * nápif,kolákban a
a nő. Imában töltve éjt* napot, egyedül abban tört szivü özvegynek’ K 8y g záró vizsgálatok a következő sorrendben
keresve vigaszt, menedéket. ' _  tartatnak: Augusztus 6-án Siridón, 7 én

Elfojtott lélegzettel olvasá a csatatéri tudd- . A gyászos levél elért rendeltetési helyére és « aD*AŜ m 9-én Há
ntásokat, de még nyugtalanabbul a férjétől érke* tanuja volt egy vérző szív kimondhatatlan fáj carort5ön. A „ieDeum« és tornaviz^ga l l  én 
zett leveleket. dalmának. leen i A tanügy barátok és szülők a meg

Nincs-e valami'baja, nem sebesült-e meg, N® háborgassátok, ne zavarjátok azt a gyá- Íe ênéare felkéretnek 
nem kell-e sokat szenvednie ? Ez volt mindennapi, fz08 ismét a temetőbe indul. Bizonyos, Az igazgatóág.
„,m, mind,n órai, minden pilbn.tb.li gondol..., ho*V W«|i*t kere.i, _  D u n & n tu ll ^  ér(jekü v„ u(^ é„ .

a k • “  • tériéf TérdeC o!í vén' t4r"«»®8 einever.é.ét vették fel a zalai é.
la k a t^ .^ .d V e 'C i U to n a ll '^ ’f i.m ltd ^ íy : Ioko?' ^  ' l at‘j4; 0,' 4zi' továbbt  ' , * " * »  hel' iérdakü
hoz jutottak. Még volt benne elet, de látszott íg Ta«ut-réMvénytársa»*gok, valamint a eümeg-ta-
hogy nem sokáig küzd azsal. * "V. T. polezai, türje*szt. grófi s a pozsony szombathelyi

.Győítonk?. -  kérdi az egyik katonától. ------ M ,i érdekÜ vasulnak ™a Szájbély Gyula képvi-
se'ő elnöklete alatt tartott együttes közgyűlésén,



I
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egyeíüll részvénytársasággá alakulván át. A rész-1 
vénytársaság alaptőkéje a/ egyes vasutak enge-' 
délyokmányai értelmében 12,548.400 irtot tesz ki, 
mely Ö regből 3,052.000 irtot törzsrészvények 
és 9 490.500 Irtot elsőbbségi részvények képvi
selnek. A közgyü'és alapszabályok megállapítása 
után az igazgatöságot választotta meg. beválasz
tottak : a zalai h. ó. vasut-részvénytársaság eddigi 
igazgatósági tagjai és pedig: Svastics Benő, £a- 
lamegye t< ispánja, Cserfán Károly Zalamegye 
alispánja, báró Putteány Géza, Eitner Sándor 
őrs*, képvise.ő, Fenyvessy Adolf, Krumer Győző, 
a müncheni Lokalban-Aktiengese'sohaft igazgatója, 
dr. Volg Frigyes a bayerische Vereiusbank igaz
gatója, Szájbóly Gyula orsz. képviselő, Dr. Po- 
povios 8ándor miniszteri titkár; továbbá Radó 
Kálmán főispán, Herfelendy Ferencz, Dröxler 
(iuszláv Pozsony város polgármestere és Lechner 
Tivadar, a müncheni Localbahn-Akiiengeaellschaft 
igazgatója. Az igazgatóság m. hó 28-án meg is 
a akult és megválasztotta elnökéül Szájbély Gyula 
képviselőt, alelnökéül pedig Svastics Benő és Radó 
Kálmán fői-pánokat.

<§r. g u x s i c s k a  p á l m á n  Zalavármegye 
királyi tanfelügyelője m. hó 29 én Csáktor
nyára érkezett, ahonnan több muraközi 
községbe az iskolák személyi és dologi vi
szonyainak rendezése czéljából 'rándult ki.

t  < $vastícs  (g y u la  országgyűlési képvi
selő meghalt. Svasíicsol 1872 ben Zalame
gye akkori főispánja Szapáry Géza gr. a 
megye tiszt, aljegyzővé nevezte ki, mint 
ilyen részt a megyei életben, többek közt 
Zalamegye lóállilási elnökségét viselte; 
1887 ben képviselővé választatott. Svastics 
Gyula halála általános részvétet keltett, 
különösen a mérsékelt ellenzéki párt köré 
ben, melynek az elhunyt tagja volt.

V il lá m c s a p á s  M. hó 24-én Grasics Mik
lós szoboticzai lakos 14 éves csinos leányát 
a villám a mezőn agyonütötte. A szeren 
cséllen kendert gyomlált szomszédaival a 
a mezőn, akik midőn látták a zivatar kö- 
zeledlét, haza indultak, a leány azonban 
hátra maradt, hogy egy kis gazt szedjen 
össze. Mikor látta, hogy társai mintegy 20 

'lépésnyire elhaladtak, uíánnuk sietett; e 
pillanatban hirtelen villámcsapás érte, mely
nek következtében összerogyott Még feltá- 
pászkodolt a szerencsétlen leány pár percre 
a villámütés után, de ismét összerogyott s 
kimúlt. Egy a mezőn időző menyecske 
ugyanezen villámütés folytán elszédült, egy 
7 éves fiú egy órára eszméletét veszítette, 
de már túl van a veszélyen. A szerencsét
lenül járt leányt atyja kocsin hazavitte, 
s mint írják, általános részvét melleit 
temették el.

—  4  C sá k to rn yá i fára templom orgo
nája Ángyán Aurél b. plébános buzgólko- 
dása következtében lényeges javítás alatt 
tan E  végből a porciunkulai búcsú alkal 
inával physharmoníum kíséretével tartatnak 
az egyházi functiók. Az orgona Szt.-István 
nap ára készül el A javítás költségei közel 
ezer írtra rugnak. A javítást Bencz György 
zabi egerszegi orgonakészitő eszköz’i.

—  f f a d g y a k o r la to k .  A Csáktornyán és 
környékén véghez menendő katonai gya 
korlatok, melyeken a gráczi és maiburgi 
5 ik dragonyos és a varazsdi 5-ik uhlános 
ezredek ve-znek részt, az ideérkezéssel 
együtt f. hó 2-ától 13-ig tartanak. A had
gyakorlatokon jelen lesz herczeg Wür.ten- 
herg táborszernagy, báró Bechtolcheim al 
tábornagy, Versebe és Eisenstein táborno- 
nokok, 2 ezredes s mintegy 80 egyéb 
különféle rangú tiszt. A  gyakorlatokon 
résztvevő katonaság száma mintegy 1800 
lesz

—  4  z a l  a m e g y e i gazdasági egyesület 
Keszihelyen tartott közgyűlésén a vidéken
ként alakítandó gazdasági biaottságokról a 
következő javaslatot határozta terjeszteni a 
közgyűlés elé: A'akittassék a megye min

den járásában egy gazdasági bizottság, mely 
azon vidék érdekeit képviselje, annak min
den közgazdasági ügyét előmozdítani, —  a 
gazdálkodás minden ágát figyelemmel ki
sérvén, annak h Anyait orvosolni, vagy kor
szerű intézkedések által változtatni igye
kezzék. A  mely vidéken gazdasági körök 
léteznek, ott a körök alakítják meg ezen 
bizottságot; a hol gazdakörök nincsenek, 
ott az anya-egyesület választja meg azt. 
Nincs gazdakör a következő járásokban: 
Nagy-Kanizsa, Alsó-Lendva, Letenye, Per* 
lak. Csáktornyáiban; ezekben, úgy a Zala- 
Egerszeg és novai járásokban, melyeknek 
csak csekély része foglaltatik a nagy-len 
gyeli körben, az anya-egyesület választja 
meg a bizottságot. Ezen vidéki gazdasági 
bizottságok észleleleiket, javaslat, avagy 
kívánalma kát, ott, hol gazdakör működik, 
első sorban ahhoz terjesztik be, a hol az 
nincs, közvetlen az anyaegyesülethez. Az 
anya-egyesület a beérkezett ügydarabokat 
kiosztja a szakosztályoknak megvitatás cél
jából, a szakosztályok pedig jelentésüket az 
anya-egyesülethez küldik, mely azt a köz
gyűlés elé terjeszti. Ha azonban a szakosz
tályok véleményt nem adnának, ily esetben 
az ügyet a legközelebb közgyűlés tárgyalja. 
Ezen bizottságok mielőbb megalakitandók ; 
felhivandók tehát a gazdakörök, hogy a 
bizottságokat már a legközelebbi közgyü 
lésen megalakítsák é* erről a jelentést az 
anya egyesülethez beterjesszék, épen igy az 
anyaegyesület is legközelebbi ülésén választja 
meg a gazdasági b zottságokat. Ezen bízott 
ságok ülései nyilvánosak lesznek és ezeken 
bárki résztvehet A javaslat a közgyűlés 
által elfogadtatik és a vidéki gazdakörök 
elnökeinek kiadatni határoztatik.

— A . m árcziu ??  e lő t t i  n a p o k  czen- 
zurájából. Schönborn gr. osztr. igazságügymnisz- 
ter egyik legutóbbi beszédében jeles példáját 
említette fel azoknak a baklövéseknek’ miket az 
osztrák czenzura a márczius előtti napokban el
követett. A szent szövetség idejében egy hadi

I tudósító meglátogatta a szövetséges seregeket, s 
benyomásait egy könyvben leírta. A kozákokról 
azt jegyezte meg: „A kozákok kitűnő lovas csa
pat, ha mindjárt igénytelen, bozontos kis lovakon 
ülnek is.“ A czenzor sértésnek vette a szövetsé 
ges Oroszországra, hogy valaki az ő lovairól igy 
Írjon: ‘ igénytelen bozontos kis“, e szavakat 
tehát kihúzta s a passzus megjelent igy : „A 
kozákok kitűnő lovas csapat, ha mindjárt lovakon 
ülnek is.-

— »A z  é n  Ujeí&írom" czimü gyermek- 
lap most fejezte be másféléves pályafutását. *Az 
én Újságom“ külső csín és kiállítás tekiuletében 
kiállja a versenyt a külföld legjelesebb ifjúsági 
lapjaival: képei mindig újak. gyönyörű kivitelűek 
és az ifjúság Ízléséhez és hajlamaikhoz alkalmaz-

' ködök. Ami pedig a belső tartalmát illeti, elég a 
| szerkesztő nevét említeni, hogy tudjuk, mihez 
kell magunkat tartani. Pósa Lajos neve már maga 
egy egész programúi az iftusági irodalom terén s 
az 5 verseit tanulják iskolákban, szavalják min
denfelé, ahol csak gyermekek vannak széles e 
hazában, lletenkint ir ő egy-két verset »Az én 
Újságom«-ba. Körülié csoportosul egész sora a 
legjelesebb magyar íróknak és Írónőknek. Hogy 
csak néhány nevet említsünk; Bródy Sándor, 
Sebők Zsigmond, Ilerczegh Ferencz, Rákosi Vik
tor, Bársony István. Hock János és Madarassy 
László olyan magaslatra emelték ezt a gyermek- 
lapot, amilyent nálunk eddig az ifjúsági irodalom 
terén vállalat még nem ért el. Sőt még olcsóság 
tekintetében is túltesz valamennyi gyermeklapon, 
mert előfizetési ára egész évre csak négy forint, 
negyedévre 1 írt.

-  4  > § u ia p e s t i  Látogatók Lapjáénak
legutóbbi száma, mely Szalai Mihály szer 
kesztésében 3 nyelven jelenik meg, ismét 
figyelemre méltó tartalommal látott napvi 
lágot. A fővárosi nevezetességek ismertetése 
után Nagyszebennel foglalkozik bővebben, 
melyet nem kevesebb, mint 26 csinos 
kivitelű képen ismertet. Az érdekes folyó 
irat ára egy évre 5 frt.

C S A R N O K -

Szemed örvényébe ..  •
Szemed örvényében . . .
Szédül tekintetem 
Mint latén igéjét,
Szavadat úgy lesem.

Nem tudok már semmit 
Nem haltok, nem látok,
Ezer őrült eszme 
Környékez, oh,"“A'ok . .!

Csak egyet tudok még 
Egyet a világon.
H o g y  édes életem :
Te leszesz halálom.

8 .  K .

Régi okiratok.
Mi Z r é n y M i k l ó s  eörökös groff Sírnia 

és Somogy Varmegyének Feö Ispánnya adiuk 
futtára mindeneknek, kiknek illik, hogy az mi 
Jámbor feö szolgánknak D a r a b o s  G á s p á r  
Uramnak az eü Jámbor hivséges szolgftlatyát 
megtekintvén, melyet nekünk minden üdöbeo 
igazán és híven a* mi parancsolatunk szerént 
minden fogyatkosás nélkül megcselekedett és ennek 
utánna is élete fottáig igyekezik as mj paran
csolatunk szerént jámborul és híven szolgálni, 
Mely Jámbor és hiv szolgálatyáért nem akarván 
mig háladatlanok lenni, altunk eö néki C h r i s 
tá n  o c z névő faluban in Districtu Muráé et 
Comi'atu Szaladiensi exist. habit, hót egész helyt 
és három fertált udvar hellyel egyetemben, mely 
udvar házat az eö maga költségén épiletett, mely
hez egész bele és három fertály udvar helylyel 
együtt adtunk két ezer magyar forint Summában 
illyen condilióval, hogy as 5 éltében tellyes biza
lommal bírhassa az megh nevezet tőlünk adott 
jószágot hét ezer forint. Hogy mi succeasu tem- 
poris, hogy mi magunk, vagy Eicsénk, vagy as 
mi Maradékink elakarnánk, vagy elakarnák eö 
tőle venni az jós.ágot, addig eerai úttal el ne 
vegyék s el ne vehessék, meglen a* meg neve
zett két ezer magyar forintot eö neki plenáris 
meg nem adgyuk. Ha pediglen történet saerént eö 
meghalna ottan az eö fiára Miklósra és Miklósnak 
ha lesznek az eö fiaira szálion mind as jószág, 
és mind az jószágnak Summája, a melyben mi 
eö neki kötöttük az jószágát. De minek előtte 
az meg neveset Summát két ezer magyar forin
tot le akarnánk tenni tartozunk és tartósának 
előbb Darabos Gáspár Uramat vagy az eö fiát 
Miklóst, vagy ha Miklósnak fiai lesznek sz. Márton 
nap előtt három holnappal praemo.nealni, hogy 
az eszleudőbeli minden possesusát kivebesse és 
e’takargassa onnéd az hova akarja ói úgy certa 
temporis ratione prohabita az jószághoz nyúlni éa 
meg váltani.

Kinek nagyobb bizonyságára és erősségére 
adtuk eö neki az mi pecsétes levelünket kezünk 
írása alatt azokat pecsétünkkel megerősítvén, 
Dátum Csáktornyáé die

Mensis Februáry decima septima, Aono 
mi lesimo sexingentesimo decitno Octávo ; *

Z r é n y  M ik lóst m. p.
(L. S.)

N Y 1 L T T É R *

Nyersselyem bast-ruhákat 10 50 krért
■ legjobb anyagból szállít vám- és péetadlj- 
mentesen f i e n n e b e r g  G . (cs. és kir. udv. 
szállító) gyáriraktára Z ürichben .M intákat 
azonnal küld kívánatra. Levelekre Svájczbe 
10 kro bélyeg ragasztandó.

•) E rovat alatt küllőitekért felelősséget nem 
vállal a szerkesztő.

FELELŐS SZERKESZTŐ 

M A R Q I T A I  J Ó Z S E F  

Fömunkatársak:
A  KÉPEZDEI TANÁRITESTÜLET Ta OJAI
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Obnane se polef pegodbe i (ki 
rsöansja.

X^daUlJitro:
£nji£sra Fis Jiel Filipova kam se 

predplats i obsnane poliljsja.
un horvaiskott I magjarskom jezlku izlazeéi druitveni znanatveni I povucljlvl Hzt za puk.

. XsZazi«**Ta.-i^Oti3eAan jadanjcrat 1 t©: v u  e ^ r a l c v i  n o i e l j i a . ._

Gdo dela tucu?
(Dalje).

IV.

,Po»lüÍajte mene«, oglasi se mali, ru- 
• meni, okrugli vu selu krémar Vidék: Cul 
•am ja da pred Jakopljevim nije dobro 
len i konoplje stopom tuői, ar bi babé od 
pozderja tuéu zgnjavile ; kaj vi nato velite 
fene ?

»Nedaj mu Bog dobro, gdo je god to 

zmislil. Kak bi ae naSe kudelje i póz 

derje v tu e preobrnule!« vikale su zban- 

tuvane lene na krőmara.

Krőmar se je dobro nasmejal i dalje 

je poőel:

Ved je vezda petnajst dnevov prei 
ovom nesreőnom tuőom, kak je pri meni 
rpal jeden krémar. Razgovarjali smo ae od 
■ vaőesa, bi] nam je dug éas, ar od neko- 
jega vremena slabo ljudi piju ; ako gdo po- 
pije ferta’i litre na véru (porgu) ili koja 
fenaka odnese po liter beteániku, to ti je 
vsa za jeden tjeden krő marija.

Razgovarajuői pripovédal mi je kra- 
mar, da je tam negdi tu a zevsema vae 
vu őrnu zemlju potukla, da nebudu ljudi 
niti jednu áaku fiika dobili. —  A gdo 
dela pri vas tu u ?  zapital sam ga —  
Moj dagi,  gdo pri vas on i pri nas! — 
popi.

Ja misHm, da je laf i krive se fa
linge nameőu na nate duhovnike —  Daj* 
te mi krőmar sto forinti, ja vám bum tu 
Cu napravil; rekel mi je krőmar. —  Evő 
sto forinti —  vsegnul sam viep, kak da 
bi hotel banké izvaditi —  Ej bilo bi 
vám vi£e od sto forinti kvara, da napra- 
vim tuéu.

Ajda kramar, napravi tuőu za 50 fo
rinti mojih. a ti daj 50 forinti tvojih, 
pák ako napraviá tuőu, onda ti dob;á 100 
íorinti, ako pák nenapraviá, onda budu 
moji 100 íorinti.

Kam bi je zesipali ? zap:tal je krő 
mar. —  Vu mojoj hifi, nu da tak razmeá 
s njom ladati, puati ju po mojem dvori - 
éu. nek tuőe i lupa. — Znate kaj krő- 
mar? nek to stoji do drugi pút, kad k 
vám dojdem.

Znate. nede mi se tóga gréba —  
▲ ha, vi vuhajate, reke! nam ja, vi neznate 
kak niti ja o1 tóga nikaj. —  Verujte mi, 
moj aestriő je hotel biti pop: ali je jeden 
den pred mladom meöom halju od sebe 
vkraj hitil.

On mi je povödal, da zna tuéu delati 
i da Be tsi dijaki vu őrnoj ákoli vuőe tu

őu delati, i meni je pokaiuval, kak se led 
dela; nego ja si üisam vse podpunoma 
zapametil, zaradi tóga se bojiro, da mi 
nej vudla

K  tomu sam mehkoga srca, ja nebi 
preáivel onoga zla, javkan a i plaőa. —  
Meni se őini, da negdo drugi tuőu dela i 
siplje, kada vidi. da nas treba k sebi o» 
brnuti. A gdo, poveőte mi, déla suiu ?

Gdo zapira obiaké, da nepresij avaju 
defdja ? Sufla more nam i őini nam vek- 
áega kvaia nego li tuőa ; suéa more vse 
Medjimurje izsuSiti, tuéa pobije selo jedno, 
dva sela; tuéa ne dini skupoöe niti glada, 
a suéa zrokuje obadv< je.

Dók ie Vidék govoril, vsi su áutili, 
kak da bi je a vodom poljeval, niti Mara 
Siriéka, niti Magda Brezekova, niti Matjaö 
Sever, nisu znali. kaj bi rekli Gardovőan 
se je prvi razbistril, tér je poőel viéuő 
govoriti :

,Su5a őini kvara; istina je, nu ona 
nije straána ; suáa se pomalo poleg Ijepih 
sunőanih danah zepinja do vrhunca, dók 
vse zefge i speőe : travu i hranu

A kakvom se p’ iblifava strahotom 
tuőa: bliska se, grmi, strelja iz őrnoga o- 
b'aka, sunce se skrije, blago se zaklanja.

Istoou kad ju őujeá gdé vu deáéenim 
krovu moje kovái nice kak rufi, neznaá 
kaj bi zaöel i kam bi vu el.

N ti vsaka Buda vse ne speóe niti iz 
vsakoga oblaka tu a nepadne : vu jutro 
ili po poldan vidjeva se őrni obiak, rekel 
bi, pcklopil bude zemlju i potukel vse 
kaj diáé i vetrem se ziblje —  ali za őas 
budeS pital: kam je otiSel on őrni obiak 
prez kvara ?

•Jeli vu oblaku bil pop prez tuőe ili 
s tuőom, ili mu je jakéi prepovedal ? —  
Govori — kaj budemo éuli !« —  rekel 
je krőmar.

V.

Vse do vezda célú pravdan’e skraju 
je tiho i mirno posluÉal M*áka Va ji. —  
Miéko je bil dijak Iz osme ákole vzeli su 
ga med soldate.

Tri je Ijeta ondi pohvalno slufil, Ce- 
tvrto Ijeto je doáel dimo i poőel je gospo- 
dariti, poleg tóga je marljivo Öital knjige, 
i kaj je őital zapametil si je. Ljudi kak 
su Őuli njegov glts, sgrnuli su se okolo 
njega, i oni, koji bu stali na da^eko, pri- 
meknuli su se blife.

Miéko je pregovoril:

Rekli ste, da popa vidite vu oblaku ; 

a nigdo nije rekel, kak jc pop doáel vu 

obiak ? zato je on poőel öve reői govoriti:

Dragi moji ljudi !

Covéőanske kosti su puné mozga tér 
stoga su tefke —  im morti nebute rekli, 
da pap nije od mesa i kosti. Covék sbog 
Rvoje tezine, pokehdob su mu kosti puné 
mozga, nemre ljeteti; vtica Ijeti ; njezine 
su kosti vu kreljutih napunjene zrakom 
tér tak lehke, i zdigne se vtca vu zrak, i 
to samo do dót éne visine.

Znamo, da je fmehek őovék muőno i 
sopeő po z mlji boda : kak bi ie drfal 
vu zraku ?

Da bi se popi mogli s t im namazati 
— kak ljudi od copernic sudiju —  da 
vu obiaké poletiju, od zdavnja bi za to 
svetovni poglavari znali, ar se podpunoma 
zna, kaj se popi vu őrnoj ákoli vuőiju.

»I ti si hotel pop biti, zato je ve za* 
govarjaác, odmahnula mu je teca Bre- 
zekovica.

Da bi bil ja mogel redovn k postati, 
moj a bi sre a bila, draga teca. —  Vsaki 
boiji stvor ima odkazano mősto, gde mu 
je fiveti i dibati

Riba morska ili liba iz mlake nebude 
vu Dravi ili Muri fivela. Covéku je reőe 
no, da bude na zemlji fivel i po njoj pla- 
zil, sebi i drugim hranu pridelajuő. Da se 
podigne vu zrak vu visinu do oblakov, 
nebi on őovék niti dihati m ogel; —  vu* 
mrl b i !

Probaii su ljudi vu balonih vu zrak 
vu veliku visinu voziti se, ali su se po- 
vrnuli, —  ar nisu mogli ondi vu tenj- 
kom zraku dihati. Da se a ida pop s tu
őom vozi vu oblakih, koji su od viaokih 
gorah vile i, nebi mogel dihati, zamrl bi 
p vl;e, neg bi svoju tuéu razsipal

Cudim s?, —  da plebanoá Adam 

8 prcbitom nogom padajuői is vis'ne nije 

se vubil.

Da se je samo vubil, —  naj bi se.

Zemeljskoj gosp di je jako drago, da 
nas mufe popi piaié i straie; —  im oni 
znaju, da je mufom najvekáa muka, k a
da ih tuőa potuőe, zato dopu éaju, da po
pi tu u delaju

I trgovoom fitním je drago, kada s 
tuőom zamlaően nevoljnik s vreőom praz- 
nom okolo hambara hódi, —  bléd ákri- 
pajuő zubmi rekel je Matj»á Sever, i sam 
sebi na polglasno, a itak, tak kaj su poleg 
stojeői őuli, zamrmljal je :

»Kaj se popi vu őrnoj ákoli vuőe, od 

tóga mi nikaj neznamo.c

Po lu atelji klimajuő b glavami i smé* 

bőm su dali prav Matijaéu Severu.



Krómar poel je taki (lo njega i 
zval ga :

,Matjasf po poldan dojdi k meni.“ 

Drugiput dűlje.
Priredil:

Glád Ferencz.

Z AB AVA.

Zestanek.
(Magjarski napival Kisfaludy).

Imái je Tivadar aina Móra. Vu avo 

jem Pécflgradu aam ga ja odgajal pa smrti 

evője 2ene. Na viaoko ga pripravljajuói ni- 

óeaa néje prepuSóal, óim bi mogel pripi- 

magati k razvijanju mlade pameti

Potlji ga je vu navuóanju pomagal 

poátovani neko fráter ; pák vu istinu veó 

néje menjkalo vu ainovom napredku, kaj 

bi otcu makar samo íz dalka moglo ufa- 

nje banluvati.

Mór je napram gvojoj dobi vu svem 
dobro napredoval i svaki trak 2 vota Cinil 
je prelépi utisek na njegov odprt i bistri 
razum. Navlastitu nasladu je nahadjal vu 
razgledavanju i razmiáljanju natúré, zauh- 
vano je metál poglede na avét, alt mu »e 
je ov kazal joá vu temnoj priliki aenje.

J ko se je rád muátral vu soldaékim 
örüljem i vu gibanju t la ; te kak je znal 
a örüljem pogadjati i sa sah jóm mahati, 
néje mu bilo vu céloj okolici para. S naj- 
divjiáim paatuhom znal je baratati i rav- 
n ti, te kak drugi davor bog odskakal je 
na njem po logih ( urna) i strmina, da je 
samo megla za njim ostajala.

Gda je imel alobodni vréme, zabavljal 
ae je vu lovu ; pák gda bi ga otec videl 
iz mraónib épiljah medvedjih i vuőjib do 
hadjajuóega, a dostaput zvérinskom krv- 
jum zmazanoga, onda mu je od radosti sü
ni e kucalo ardce; ar mu ae je Cinilo, da 
vidi priliku ljutoga bója na bojnom polju 
junaókim, gdé mu aiu diíno predobiva 
boj N

Jedenput se Mór áetal Ml prelépoj 
bliin,oj dobni i zeatane pre’épu dévojku ; 
i vu njem ae na prvi pogled sva moó 2i- 
vota vu neizgovorno sladko t uatvo pretvo- 
r». Od onoga őasa je a nezmirnjeni» srd- 
cem i plamenim őustvom ginül za njom i 
za onom milom dobnom, tér nebi bil ma
rii dán i noó gladen i veden onde kiveti i 
vumreti.

Umiljna ta devojka zvula ae je Dra- 
gica. Njeni plemeniti otec opal je vu boju 
za domovinu kak plemeniti aldov, dók je 
ona jo) déte bila. Ostala je samo s mate- 
iom, dobrom materom, a kojom je a ma
lim imetkom zadoroljno tiv la med cvóóem 
nedutno i ljubljeno, ravno kak i samo 
cvéóe.

Za tóm je Mór goril a najvruéiiim 
ognjem prve ljubavi. Ab da mu nebi ráz- 
Ilka, tej vékoviti nepr jatelj cuatvah ne- 
prééi ljubavi, buduói je otca póznál, kak 
hlepti za blagom, odluői ju akrovno ljubiti 
i do zgodnoga őasa pozdraviti ju pod tu- 
djim imenom.

Priapije őa«, on ju je pozdravil pod 

tudjim imenom i oőitoval joj je zeavimi

znamenji i óvrstom avezom dotivotne lju- 

bavi, na kobko ju poátuje ?

Dragica poóutiv po avoj priliki isto- 
takvo borenje vu sebi, radostno primi 
8’adke reői prelépa m'adiőa, s takvom vljud- 
nostjum, da je véroval, te je znal, da joj 
nagnjen vu istinu, i da ona njemu néje 
nenagnjena.

Ljubili au ae risto i a vető, kak dva 
bióa vu paradizuSu Protuleőe jedno je veó 
izminulo i léto jedno vidlo je avetu svezu 
njihovih sriőah, koji je sve jakJ i silnisi 
poatajal, óim je atarisi s vremenom raael, 
vu ardcih njihov h cvelo je sladko diSuőe 
cvé e medjusobnoga poátuvanja i proőti- 
manja ; med Hladkim ufanjrm preliadjali 
au nj m dnevi 2ivota, kakti povoljni aen 
vu zorju

Gizdavo je gledal Tivadar a obioka 

avoga Pécsgrada. Pod okom mu ae kazal 

prijateljen, kakti kakov meáteraki priredjen 

vrt, ovisoki bré^uljek.

Gledal je daleko naokolo, rekel bi, da 
ai aela broji, ili da se je vu buducnost 
zam’slil Ravno vu táj éas penjal mu se 
je ain Mór na bre2u'jek, a od praa mu ae 
je odttval obraz mile Dragice, te jedine 
radosti 2i ljecja njegvoga.

Veaelo je sprevad al a o ima otec 2i- 
vahnoga mladióa, uvidjajuő vu njem novu 
junaóku avr2 junaőkoga stebla njegvoga 
roda i naprej je vre gledal, kak ae bude! 
na daleko ime njegvo diéno raznosilo gla- 
som. Véé mu je odredil i pomoőnica 2iv I 
ljenja, jedina kőér jednoga bogatoga pls 
menitaSa Rátolda, po imenu Jedvigu, koja 
je bila veóput i vu hi/.i njegovoj , ar ie 
on a Rátoldom navék vu dobrom prija- 
telj«tvu bil.

Hotel je dva plemenite cépe v jedno 

vcépiti, da bude jedno diöno prelöpo ateblo.

(Drugiput daje).

K A J  J E  N O V O G A ?

—  Prosimo poátuvane naöe predplat- 

ni ke, naj naro na pocetku tretjega fertalja, 

predplatne zaostatke po pOoti poáleju i pred- 

plate za növi fér tál ponoviju. Cena naöiti 

noviu je : za jeden feital 1 fit, za pol leta 

2 irt.

Kolera vu Meki.

Kak javljaju növi na m, vu Meki je 13- 
ga juliuái dokazano prék trideset slurajev 
kolere Pokehdob vezda Muliamedanci (Túr 
ini) iütaju vu orom svnjem znamenitom 

uiéstu pro/óonja i ré ake sveótnosti, bojati 
se je, da se bude kolera j<»ő viáo razáirilf. 
Do 21-ga juuiiiöa doálo je vu Meku do dva 
deset i pet jczer hód ő stniko? (ronarov), 
a med ovimi nahadjali ai se i vnogobrojn! 
muliamedanci iz Bosrije. C«m je kolera búk 
nula vu Suiji poprimilo je medjunarodno 
zdravstveno v óe vse mjere opreznosti [paz- 
ljivosti), da se zapréói á renje öve airaliovite 
kuge. Vu bliziui Antiohije í vu Bailanu vu 
S íii|i postavljene su odmah zdravstvene áta- 
cije i odreljen j ;  kordun (stra^D* Medju 
Beirut i Tiipolisa odluCili su podiguuti za 
uastradale od kolere privremene ápitale. Med 
roraani se najviáe pojavila kolera. 01 11 do 
12-gaa juliuáa zbetetalo je 111,  i od broja 
tri mitvib diálo je vei na 35 Presestnu

subotu pák vumrlo ie 140 ljudib —  a vu 
nedelju 300 ljudih.

Smrt vu ruzi.

Kak je covéőinsko áivljenje vsaki óaa 
v pogibeiji, pripovéia naoi óva ialostna pél
da : Íz Banije (vu Temei varinegjiji) javlja
ju, da se je oudeáujega fabrikaota Popeszku 
Jauoáa kőerka. Ijepa djevojka Ottilia, svojim 
mladim zarnénikom vu vrtu Setala, i kak je 
doála do jednoga grma rutth, hotela jelno 
ru iu  vtrguuti i svojemu zaruőniku prika- 
zati ; ab kornaj kaj je dosegla k rui«, izmcd 
lÍ8tji pttegnuáa se je vun giftna kaca (vi
pera) i uanmtala se njoj ua ruku. Ta kaéa 
ae je jen ias ovijala ua ruki, ouda pák je 
vgrizla. Dévojka je od straha i boli zavia-
nula i opala, oa to je komaj njezin zaruS
nik kaéa od uje oitrgel. Dozvaii su taki 
doktora, ab je bilo veó prekesno, ar je mla 
da zaruénica od ugriza kaéa odmah vumrla. 
Ziavaoje (rénCanjf) ovih dvili mladih, bilo 
bi za 14. dana.

Jedna obóina proti 2ganici.

Vu obciui Ér-Girolt au mu2i slotili
jedno druátvo, pod imenom „raerluőljivo
druátvo." Koj je to zm.sljil zovel se Mojssa 
Jauoá i ov je doata imué n óovék. On je 
naprvo stavil vsira Ijudem oaoga mé ta, da 
nebi viáe 2gacicu pili, i vsaki koj hoóe na 
to privoijiti, mora se podpisati da bude svo- 
ju röó dríal. Onoga p .k, koj bi p*ekriil svo
je obecanje, bude vsaki mrzil i odurjaval. 
—  I tak od onoga dueva poéemái nepije ni- 
ti jeden Iganicu. —  A*i zato je areudator 
regaltjai] vu velikoj ncpriliki, i veó je mol- 
ben c i  postai, da bi ma od areude nekaj 
pustili.

Pátriárka-
Jedne uju jorske uovine p án sljedeóe :

0  ili dnevov odputil se je ovdeáiji trgovec 
-Jukas N' greiras Paez vu svoje rodno möito 
vu Barceionu. Ov isti Paez je star 93 Ijeti 
a s trgovinom se bavil polpunih 70 Ijet, 
tér ai je priakrbel vélik imetek. Starcu je 
veó doa&dila trgoviua i ovih dana odputil ae 
je vu Barcelonu na svojem vlastito.n paro- 
brodu (damsifu) uego ue satu, veó vu spre- 
vadjauju 279 kotrigov svoje familije. Paez 
je bil tri pút o2enjeu te imi 39 dece, koji 
su opet imali na pameti iz eku svetoga p s- 
raa .Povuoiavajte aeu. —  Jeden staróev 
vuuk obavlja ua ovom brodu cele fimil je 
slu2bu kapiiana.

Milijun enskah odvhe.

Pri posljelnjem popisu puóanstva vu 
Euglezkoj doálo Je do vrlo zanimivog rezul- 
tata. Opazilo se je, da vu Eaglezkoj i Wa
lesa broj ienah nadmasuje u:oj inu2karcah 
za puliik 900 jezer. Ako ae jód vzemeju vu 
obzir Skotska i Irska, gde takaj ladaju isti 
odnoáaji, onda proizliadja, da vu ovik zem*
1 jah ima 2euakik za jeden milijuu viáe nego 
márkik. Kad je tak, onda nije nikakvo öudo, 
da vse 2euske va Englezkoj nemreju zamo2 
oditi. Nego vu Englezkoj kraljuje kraljica i 
prema tomu zenske su ipák vu velini.

Kratke novosti.

— Premeáócui su : G. Jankó Károly pro- 
fes(»r ÓakoveCke dr2tvne preparandije vu 
Sirospatak, a na mesto njegovo vu Cakovec 
g. Macskásy Sándor profeso r diiavnu prepa- 
randije sárospatikske .

—  G Horváth Honor katekeU je premcá-

▲



éen iz Cakovct ve Veliku-Kaniín, na mesto W"W •  I*
niegk bude doáel Matyi Márkus iz Peöuba. H  1  l * í l f t S f y k A 1
Nadalje premeőőeni su : g. Leppen Leó éa- *  |i
koveóki vikarioá vu Zagreb, a g. LachLan- ----------------- —
dulf őakoveéki koncinator vo Virovitico. 2279 tk lg9í

— Vu Cakovcu Btekli psi hodiju. Nekoliko . . utmAaiwnAnv
so postrelali. Naredba je : pse 40 dni na Á rv e ré s i  h ir d e tm é n y ,
láncú dráati. Visszárverési kéi vénye Márkán Angelá-

— Morska SubotabudedoLendaveíeljez- wk Vezel Simon letenyei lakos elleti
nicu dobila. Podpisali su vre 120 jeier fo- Árverési hirdetmény.
fintov na ovu ieljeznicu. . . . 1Q.

A kérelemnek a végrh torvény 185
— Vu Subotici je Graáié Mikloáa 14 g.a értelmében hely lévén, ezennel a perlaki 

let staru kéerku na polju strela vudrila i za- jbiróság mint tkvi hatóság résíé'ől köz* 
klala. Pripotilo se je to 24-ga juliuSa. hírre tétetik, miszerint a nkanizsai kir. tör

vény székhez tartozó a perlaki kir. jbiróság
------  terül tén lévő a goricsáni 275 sztjkvben A

. . I 1. 2. 4. 6. 7. 9, és 10 sor, 404. 402
— Vuétrigovi i okolici budn ákolski iz- 1271t i 7g3. 2295. 2580. és 2610. hrsz. 

piti vu sledeéera redu obdrZani: 6 ga augus- 8# Ugy a ^  sor, 3088 és 3322 hrsz
tuia vn Strigovi, 7-ga vu Rácz Kaniíi 8- 8 r$gj birtok helyett a birtokrendezésből ki 
ga vu Zeleznigori, 9-ga vu Stanetincu. l e  folyólag kapott A f. 3 sor 3014 hrsz. a. 
deum i izpit iz turnanje bude 11-ga. Rodi- árkán Angéla tulajdonául felvéve volt fele 
telji i priatelji Skolab se pozovcju na te iz- r£gzre és Vesel Simon által 1879. évi ja- 
pite. . nuár 13 án tartott árverésen megvásárjlt s

RavnateljStvo. tartozékokkal együtt 1218 írtra becsült in- 
_________ _______________ -  gatlanok elárverezése és az árverési feltéte

lek meg nem tartása miatt a vevő kára és 
lM p k fli Z d  k r a t e k  CCLS_______veszélyére ezennel elrendeltetik és az árvo

(JN)QAUj  * réú fenételek a következőkben állapíttatnak
y Q gko ĵ meg : Az árverés batáridőül

Vu nekoj skoli je jednoó uéitelj mesto 1 8 9 1 . é v i  augUSZlllS hó  2 9 - l l í  
katekete déco iz kstekizmula izpitaval. Po-
zove anda Joi.eka, te ga prirme pitati: n a p ja n  d é le lő t t  l ü  Ó rak o r

UCítelj: PoveC mi Joiek, kuliko je
őakramentov ? Goricsáuban Csesznák József perlaki lakos mint

Jo2ek: (nezna — muói!) felperesi ügyvéd vagy helyettese közbenjöt-
Ucitelj: (oberne se k drugomu dececu)! tével megtartandó nyilvános árverésen fog- 

PoveC mu ti Ivek, kuliko je őakramentov, nak eladatni.
kad on nezna. Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.

Ivek: (Ukaj nezna - -  i on “j u d i ) . Á r v e r e z n i  kívánók tartoznak a becsár 
Uörtel): (srdit) * o e  10 százalékát készpénzben avagy óvadékké

n li  sí takov ősei kak 1 ja . értékpapírban a kiküldött kezéhez le-
Joiek : T, 5. Ivek t.kov csel k.k . y  ™  köte,e3 ,  Tétel4rt 3 egyenl6

gospon uCitelj. részletben, még pedig az elsőt az árverés
(ga. qol ay jogerőre emelkedésétől számítandó 8 nap a

________ ___________ ________________  a másodikat u. a. 60 nap a. a harmadikat
u, a. 90 nap a. minden egyes részlet után 

o d g o v o r n i UBEDNIK: az árverés napjától számítandó 6 százalék* s
M A H  G I T A I  J Ó Z S E F  kamatokkal együtt az árverési feltételekben

Glavni suradoik : meghatározott helyen és módozatok szeriut
GLAD F E R E N C  Z. lefizetni, Ezen árverési hirdetmény kibocsáj*

2505 tk. |1891. , /
Árverési hirdetményi kivonat.

A Csáktornyái kir. jbiróság mint tlkvihatóság közhitré 
teszi, hogy Petováry Jakab végrehajtatnak Pozvek Mihályné 
végrehajtást Bzenvedó elleni 150 frt tókekövetelés es járulekai 
iránti végrehajtási ügyében a nkanizsai kir. törvényszék (a Csák
tornyái kir. jbiróság) területén lévó stridói 31 tk. 45 hrsz. 
433 írtra becsült ingatlanra az árverést megállapított kikiál
tási árban elrendelte, és hogy a íennebb megjelölt ingatlan az

1891. évi aufusjtus hó 31-én d. i 10 órakor
a stridói község házánál megtart indó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárának 
10 százalékát készjénzben, vagy az 1881, LX. t.-cz. 42 §- 
ában jeizett árfolyammal számított és az 1881 évi november 
hó l én 3333 sz. a. kelt igazságügyministeri rendelet 8. § ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. LX. t-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál elöleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű el- 
ianervényt átszolgáltitni.

Keit Csáktornyán, 1891 évi június bó 23-án.
A Csáktornyái kir. ibirósáu mint tlkv ihatósáer. 568.

N yom atott Fischel Fülöp laptulajdonosnál Csáktornyán.

itásával egyidejűleg megállapított árverés 
feltételek a hivatalos órák alatt a kir. jbi
róság tlkvi osztályánál s Goiicsán község 

- elöljáróságánál mégtekintbetók.
Perlakon a kir. jbiróság mint tikvi ha

tóságnál. 1891. évi május bó 584.

Melyik lapra fizessünk elő?
Gazdag tartalmánál, nagy terjedelméné 

fogva lego!csóbb magyar lap az

„ E « lT E T É ttT É S “,
a mely az uj évvel immár 25 ik évfolyamába 
lépett. Ez a magyar olvasóközönség lapja. 
Hiteles forrásokból származó értesüléseinek 
gyorsasága, alapossága és sokasága, rovatai
nak változatossága, kitűnősége, a különböző 
olvasmányok gazdag tárháza tették az 
„Egyetértésit népszerűvé. Az országgyűlési 
tárgyalásokról a legrészletesebb s e mellett 
tárgyilagos hű tudósítást egyedül az •Egyet
értés* közöl. Gazdasági rovata elismert régi 
tekintélynek örvend. A magyar kereskedő s 
gazdaközönség nem szorul többé idegen 
nyelvű lapra, mert az „Egyetértés41 keres
kedelmi s tőzsdei tudósításainak bőségével 
s alaposságával ma már nem versenyezhet 
más lap. A kereskedő, az iparos s a mező
gazda megtalálja mindazt, amire szüksége 
van. Változatosan szerkesztett tárczájában 
annyi regény olvasmányt ad, mint egy lap 
sem. Két három regényt közöl egyszerre, 
úgy, hogy egy év alatt 30—40 kötetnyi 
regényt, részint eredetit, részinf a külföldi 
legjelesebb termékeket jó magyarságu fordí
tásban kapnak az „Egyetértés* olvasói. A 
ki olvasni valót keres és a világ folyásáról 
gyorsan és hitelesen akar értesülni, fizessen 
elő az „Egyetértés".re, melynek előfizetési 
ára egy hóra 1 írt 80 kr. negyedévre 5 frt 
s egy évre 20 frt. Az előfizetési pénzek az 
„Egyetértés* kiadóhivatalába küldendők. 
Mutatványszámot a kiadóhivatal kívánatra 
egy hétig ingyen és bórraentve küld.

_______ _____________ IC- 5 2  824.
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