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A lovaskaszárnya ügye.
A lovaskaszárnya ügye ismét felszínre 

került Csáktornyán. A zágrábi hadteslpa-; 
rftnc««<3kság múlt hó 26-án egy táborkari 

századost küldött Csáktornyára abból a 
czélból, hogy az építkezésre vonatkozó fel- j 
világositásokat adja meg a városnak.

A lovaskaszárnya 400 ezer frtba k e -, 
rülne, a miért évente mintegy 16 ezer irtot 
fizetne a katonai kincstár. A tisztilak épi * 
tését nem kívánják föltétlenül, mert a tisztek 
a városban is ellakhatnának; a 1 f> tiszt 
közül csupán 2-nek kell a kaszárnyában 
laknia. A kincstár, — mivel normális ka-, 
szárnya épületről van szó — 25 évig kö ! 
felezné magát a bérösszeg fizetésére* A 
vidék terepe katonai szempontból kitűnő, a 
város által az épületre és gyakorlótérre 
felajánlóit 30 holdnyi terület is megfelelő

Most már az a kérdés, hogy kaphal-e 
a város olcsó amortalizátionális kölcsönt az 
építéshez, hogy a kincstár állal fizetendő 
bérösszeg pótlásához ne kelljen erején fe
lül hozzájárulnia az évi ráta-törlesztéshez, 
avagy, a mi még jobb volna — találkoznék e 
vállalkozó, a ki a kaszárnyát saját pénzén 
az évi bérért felépítené ?

Az mindenesetre nagy előny, hogy a 
tisztilak telépitését nem kívánják okvetetle- 
nül, mert ez a körülmény egyeseknek épít
kezését s a tiszteknek a városban való ét - 
kezését stb- vonná maga után-

Az ügy komoly jelleget öltött, ameny-

nyiben a hadügyminiszter a tervhez hozzá
járult s ez iránt a magyar honvédelmi mi
niszterrel is tárgyalt, a zágrábi hadtest pa
rancsnokság pedig teljesen szivén viseli az 
ügyet.

A város fejlődésére kétségkívül rend
kívüli fontosságú egy fél lovas ezrednek 
itten való elhelyezése, amenniben legalább 
is Í00  ezer frtnyi évi forgalmat, illetőleg 
fogyasztást képvisel, a miből a háztulajdo
nosok, iparosok és kereskedők jelentékeny 
hasznot húznának- Tényleg a városok és 
községek versenyeznek abban, hogy katona
ságot kapjanak. Ha tehát Csáktornya város
nak mint vagyonközségnek anyagi erejét 
meg nem haladja a laktanya felépítése, fog
jon hozzá, mert ily jelentékeny számú ka
tonaság állandó elhelyezése a várost jelen- 
lékenyen emelheti és felvirágoztatja.

Az ügy most abban a stádiumban van, 
hogy az ez ügyben kiküldőit bizottság a 
város anyagi erejét mérlegel5, másfelől pe- 
dik alapos tájékozást óhajt szerezni az épí
tési költségekről és a térítési összegről, 
amit a katonaság a laktanya használatáért 
fizetni fogna. Miután a katonaság a lakta
nya léíesitését nagyon óhajija, a tárgyalások 
során — nem ugyan a bérfizetésre nézve, 
mert ebben a törvény által kötve van, ha
nem a helyiségek száma, valamint az épü
letek disze és csinja tekintetében az utasí
tásokkal szemben némi engedményt fogna 
lenni.

A város által kiküldött bizottság mun
kálatából, számításából és jelentéséből majd

kitűnik, hogy mily nagy [áldozatot kíván a 
kaszárnya építése a várostól. Tehát majd a 
számok fognak beszélni! Ne ijedjen meg a 
város e számoktól s az összeg nagyságától, 
mert csak befektetésről van a szó, mely a 
város törzslakóinak más utón bőséges ka
matot hoz s a községet hivatva van csak
ugyan nagy városok sorába emelni. Csáktor
nya jövője és emelkedése érdekében őszintén 
óhajijuk, hogy a város vezérférfiai találják 
meg a módot arra, hogy a lovaskaszárnya 
építése ténynyé váljék!

Perlak, 1892. febr. 29.

Tekintés Szerkesztő ur !

No tessék, hát nem sültem fel megint!
Azt mondom nek i: »szép maszk is

merlek !« és erre leteszi az álarczot. Ott 
állott előttem testestől lelkestől egy barátom, 
pedig én azt gondoltam, hogy hölgy. Ez 
már csak pech ! De ne gondolják, nem csak 
én, de más is megjárta elég jól.

Különben nálam a pech mindennapi. 
Egyszer angol voltam, akkor is mindjárt 
felismertek, de csak azért, hogy nevessenek 
rajiam : most meg igy jártam meg. Ilyen a 
sorsüldözött ember, semmihez sincs szeren
cséje No várjanak csak ! Megboszulom ma
gam at; azért is kifecsegek mindent, hadd 
tudják meg mások is. Négyszemközt mondva, 
én igen fecsegő természetű vagyok. Csak 
egyet említek. Egyszer valamikor nagyon- 
nagyon furcsát álmodtam- í)n aztán ezt a

í  J m k i s “ t á t c i í j a

A muraközi nép mellékfoglalko
zásai

GJö d c b í  F e r e n o z t ő l .
(Vége).

A legősibb kenyérkereseti foglalkozás kétség
kívül a p á s z t o r k o d á s .  A hajdani erdödus 
s óriási terjedelmű legelőkkel bővelkedő Muraköz
ben nem is volt az még a közelmúltban sem u- 
tolaó szolgálat. Ma épen, hogy a nyomorúságos 
tengödésröl biztosítja az illetőt. Fizetésük ősi szo
kás szerint néhány forint készpénz, termény s az 
őrzés ideje alatt házankint kenyér, zsír, szalonna, 
tojás stb.

N a p s s á m o s  m u n k á r a  a mezei mun
kákon kívül a vasutak, egyes kereskedések, kü
lönösen a domborui nagy fakereskedés adnak al 
kaimat.

Csépelni a fellő muraköziek járnak Zala- és 
Somogymegyékbe. Vályogvetóssel itt-ott a czigá- 
nyok; másutt a muraközi, teljesen vagyontalan 
emberek foglalkoznak.

A v i n c z e l l é r k e d é s i s  egy megélhe 
tési mód a hegyvidéken. Vinczellért a nagyobb

szőlőbirtokosok tartanak a szőlő- s gyümölcsösök 
íelügyelése s a kialkudás szerinti apró munkák 
végzése végeit. Fizetése : lakás, marhatartás, egy 
kis darabka föld s rét s hozzá — mint tréfásan 
megjegyzik — szabad lopás.

A  muraközt foglalkozásának egyik ágául 
tekinthető a sok v á s á r o z á s  is s az ezzel 
kapcsolatos c s e r e b e r e .  Egész nyavalyájuk ez 
az itteni lakosoknak, mely igen sokakat elvon 
a mezei munkától, a legnagyobb dolog időben is. 
Nemcsak a muraközi, hanem a szomszédos ma
gyar vendvidéki s horvátországi vásárokat is lá
togatja a nép, ez utóbbit mélyen benn Zágorjá- 
ban is.

Mi sem kedveltebb, kivált az alsőmuraközi- 
nek, mint befogni csinos „koleszlijába* (kocsi) 
ahox, kinek van, 2—3 lovat kötni, s vásárra ko
csizni , ha lova nincs, gyalog elballagni.

Az ügyesebb s vállalkozási szellem által 
sarkalt egyének nagy kedvüket lelik a ló, tehén 
s disznó kereskedésben.

A l ö k u p e c  z k e d é s t  a nemesebb szebb 
lovaknál a rendes lókereskedök (nagyrészt zsidók), 
az alantasabb minöségüeknél a muraközi nép ü- 
zérkednek.

Sokkal nagyobb méretű a t e h é n -  s d i s z 
n ó k k a l  való kereskedés. Teheneket Zágorjában 
(Horvátország közeli hegyvidéke) s magyar vidéke
ken szoknak venni, Muraközben meg eladni. A 
legközelebbi vásáron rendesen már túl adnak 
rajtuk.

A d i s z n ó  k e r e s k e d ő k e t ,  a nép kö
réből, Muraköz délnyugoti vidéke adja, kiket ma
gyarosan palóczoknak fiinak, pedig világos, hogy 
ők npolovecz“-ek (fogdosók), mert foglalkozásuk 
föintézöi idegen : stájeri, soproni és horvátorszá
gi kereskedők ; ők az illető kereskedők részére, 
a tőlük kapott pénzből csak összeveszik az alkal
mas disznókat. A vidéken s heti vásárain minden 
hizlalt vagy hizlaláshoz már alkalmas disznót 
összevásárolnak. Díjazásuk a vett disznók utáni 
bizonyos százalék.

A fentebbi kereskedésneuiek- s vásároknak 
typikus alakjai még az u n. „ ma s e  t e r e k . "  
Ezek az őket felfogadó ismerősöknek segítenek 
előnyösen alkudni. Megbízójuk körül őgyelegve, a 
szerint amint az illető eladó vagy vevő, színlelt 
vevési szándékukkal az állat árának felverésón 
vagy lenyomásán működnek. Idegeneknél czélt 
érnek, de a muraközieket, kik már jól ismerik 
őket, nehezen vihetik lépre.

Mint túlnyomóan kukoricza-termelő vidéknek, 
ku  ko  r i c z a * k e r  e a k e d é i  is megvannak 
a saját néposztályából, kik itthon összevesz
nek egy pár kocsira való kukoriczát s eladásra 
felviszik Stájerba De ez is csak mellékfoglalko
zás.

Régebben, midőn még vasútja nem volt 
Murakosnek, ennek lakosai közül kerültek ki Za- 
lamegye leghíresebb f u v a r o z ó i .  Bort, kukori
czát, kereskedelmi árukat északfelé, Gr&cz- Sop
ron, s Bécsig, délfelé Zágráb, Fiume, a Triesztig



fejembe véltem, hogy ez igaz. Hamem csak 
bámulok, mikor pár nap múlva gratulál 
egy-egy ismerősöm az episod szerencséd 
kimeneteléért. Végre eszembe jutott, hogy 
magam beszéltem el mindenkinek nagy di
csekedve. Ehhez aztán megint mit szólnak ?

Miről is beszéltem ? Igaz, a fecsegésről. 
Tehát fecsegjünk. Csak egyre kérem önöket, 
ne mondják el senkinek sem. hogy én vol
tam Nem szeretném, ha megint rajta csíp
nének.

Minő nagyszerű látvány!
Képzeljenek maguknak egy virágos 

zöld rétet. A fakadó virágok a k isasszo
nyok ; a teljes virágzásban levők az asszo
nyok. A virágtalanok, mit is mondjak csak 
. , . hát azok legyenek a lérfiak. A virágok 
alatt tücskök, bogarak ; ezek a melléksze
mélyzet. Most aztán a bájos regg lenge 
fuvallata átvonul a rét fölött alig észreve • 
hetően, mire virágok és növények kecses 
hullámzásba jönnek.

Ilyennek képzeltem s ilyennek is lát
tam az álarczos bált.

Kezdetben egy filozófus mindent ócsárló 
elégedetlenségével tekintettem rajtuk végig, 
hanem lassankint környezőim után az én 
kedélyem is kezdett felmelegedni.

»Egy fecske nem hoz nyarat« tartja a 
közmondás, hanem bizony azt hozott annak 
a szemében, ki ezt választotta jelmezéül 
(Banelly Hermin). Zárójelben mindenkinek 
megsúgom a nevét. Közvetlenül után egy 
halászleány jött. Tán nem lenne boldogta
lan, kinek a szivét annak a horgával ha
lásznák ki, pedig már látszott is az ered
mény. Oda akadt egy szív a bájos halász- 
leány horgára (Vizmathy Gizella).

Vigyázzanak urak én nem állok jót, 
hogy el nem forgatja az önök fejét az a 
hevesi menyecske- De gyönyörűen is illett ' 
ám oda a szőke fürtök fölé az az aranyos 
párta (Valáchy Szidónia). Nini ni, hát az a 
bájos »Czigány báró«-leány, ki oly kecsesen 
csörgeti feje fölött azt a kis dobocskát? 
Bizony az gyönyörű látvány volt (Grész Irma). 
Emilt meg az ó-német, türingiai hölgyek 
viseletét látjuk felelevenedni Kék, felkapcsolt 
dudoros öltöny, rajnamelléki régi pártával, 
(Reichi Betti).

Hát az erdők zöldjét ki rabolta meg ?

in továbbitoltak. Jelenleg A hó Domború. Vidovecz, 
Kottori s a Csáktornya — Varazsdi útvonalba 
e*ö községek lakóiból lelnek ki fuvarosok. Ama- 
xok leginkább deszka- s fakereskedési tárgyak, e- 
zek egyes kereskedők portékáinak hazavitele- s 
továbbítására szorítkoznak.

A megtelepedett czigányok nagyobb része 
zenész, asszonyaik meg kuruzalás, kártyavelés, 
csalás, K pás és zsebtnetszóssel foglalkoznak. I 
Kliens meg mindig akad elég. A zsebmetszésben j 
való jártasságuk vetekedik a lövárosi collegákéi-j 
val. Eljárnak messze Horvátország, Krajna, Ka- 
rintbia és Stájerországba, sőt Tirolba is. Hogy 
felismerésüket megnehezítsék, oly ruhát öltenek 
magukra, mint a miiyet az illető tartomány köz 
népe visel. Muraközben a csendörsóg éleibe lép
tetése előtt majdnem zavartalanul folytatták Uzel- 
meiket, némelyek szinte fényűzően éltek : vásárra 
saját fogataikon jártak — lopni, a korcsmák ren 
des, bőven költekező dőasölöt voltak, uras ruhában 
jártak. Ma már meg van nehezítve bűnös foglal
kozásuk a oly nagy mértékben nem is űzik azt.

Néprajzilag a legnevezetesebb meilékfoglal- 
kózása a muraközi népnek a h a l á s z a t  és 
a r a n y m o s á s ;  miután azok leírása howzu 
tejezetet képezne, ezúttal csak megemlítésükre 
szorítkozunk. Alkalmi'ag talán e becses lapokban 
térünk azokra vissza (Nagy köszönettel vennök ! 
Szerk.)

Igen bizony, megrabolták, mert láthatták 
azokat a tölgyfaleveleket oda hímezve egyik 
szép maszkunk ruhájára (Sosterica Betti). 
Festői látvány mind. Talán az a bájos maszk 
úgy is erre gondolt, mikor feslőszerekkel 
ékesítette föl ruháját (Stőger Katinka).

A lengyel Lviselet nagyon hasonlít a 
magyarhoz. De szép is ám, pedig azt is 
láttunk. Hisz ott lebegett el előliünk kettő. 
Egyik fehér prémes kék mentében (Sümegh 
Begiča), a másik vörös mentében (Schweizer 
Kálmánné).

»Az élet csak hangulat!« — ezt o l
vastam le a tulvilági követ egy kiosztott 
czédulájáról (Stőger Berta).

Hajporozott magas fejék a rokokó jel
mez kiegészítője- Tudja mindenki, hogy a 
fejedelmi alakoknak ez a rendes rviselete. 
(Horváth Csongorné). Távolabb egy másik 
rokoko jelmez (Vlasits Györgynél

Észak, keleti dél és nyugat. Mintha 
csak azt akarta volna jelképezni, hogy a 
világ melyik táján dobog jobban a szív 
(Sommer Kamilla). Majd meg egy stayernő 
alakja tűnik fel (Dietrich Károlyné). Mellette 
meg egy magyar leány (Schveizer Károlyné) 
Hiába, szép is ám az a magyar viselet. 
Hevesmegyei stb. népviseletnek párja nincs 
Amott meg egy lepke röpdös. Mézet szed 
talán a virágokból (Gánicz N).

Hölgyeink közül többen gyönyörű 
magyaros viseletben jelentek meg álarcz 
nélkül.

Álarcz nélkül emellék fényét a nagy
szerű mulatságnak : Horváth Blanka, Csiz
madia Mariska. Lábos Mariska (A.-Domboru), 
Plichta Irma, Lisziák Adél, Verbáncsics 
Klára, Terbócz Irma (Hódosán), Tkálcsics 
Gizella (Hódosán) k- a. Továbbá: Kostyál 
Ferenczné, Banelly Sándorné, özv. Csizmadia 
Adél, Csesznyák Józefné, Klestyinsky D. néJ 
Tersánczky Gyuláné, Tóth Sándorné, Sípos 
Károlyné, Böhm Szidneiné,Plichta Kázmérné, 
Wüsztner Henrikné, Sosterics Pálné, Lisziák 
Jenőné, Spitzer Józsefné, Németh Gyuláné 
és Goricsánecz Józsefné urhölgyek.

Igazi látványosság. Az a zűrzavaros, 
önludatlannak látszó, de mégis rendszeres 
sürgés-forgás, nagyszerű benyomást tett a 
néző kedélyére. Hanem még ez semmi. 
Mikor tánezra keltek, oh az igazán komi
kusán nevettető, kaczagásra indító volt. 
Hogy illett azokhoz a komikus, költő es, 
fantasztikus alakokhoz a táncz De nem ám 
az r féktelen odaadó, hanem a könnyű 
rythmicus kellemü táncz kecse ragadta ê  
ekkor az embert.

Egy nagy világ kicsinyben Kiparódizá- 
lása a rnindenségnek.

Az urak közül csak nehányat említek 
mint kik jól választott jelmezükben, igazán 
felismerhetlenek voltak. A czigányt, ha nem 
lett volna oly hófehér jelmezben, igazinak 
mondták vo’na XVí-ik Lajo3 korabeli tes
tőr, tirob vadász, tiroli hegymászó, jokkey, 
bohócz, újabb fél albán jelmez mind nagyon 
jók voltak, stb. stb.

Szünóia után kedélyes társasjáték volt. 
A hölgyek és urak. kik résztvettek benne, 
fövegeik által tűntek ki A hölgyek kezében 
fegyver volt, (iőzökanál) melylyel azon urak 
szivét vették czélba, kiket a tánnezra in
vitállak. Nagyszerű volt látni, mint szoron
gott ott nehány fiatal ember, a hölgyek 
bájos vezére »tűzet« vezényelt ellenük- Bi
zony lövettek is a szemekből a tüzsugarak.

A négyeseket 30 pár tánczolta, épen 
elég arra, hogy alig férjenek el a teremben

Még egy másik játék is volt. Hej de 
megjárta az a fiatal ember, ki nem találta 
el mindjárt, melyik hölgygyei szabad tán- 
czolnia; mert annak a körmére koppantot
tak avval a kis csokros virgácscsal.

Még egy özavam volna. Ne haragudja
nak meg reám, ha kritizálásnak értenék 
karczolataimat. Aztán meg azt se vegyék 
rósz néven, hogy egy kicsit pajzánul Írtam 
le mindezt, mert én magam sem tehetek 
róla, hogy mindent rózsaszínben látok. Ilyen 
a természetem, meg a mi a fő, nagyon 
szeretem a bohóságokat.

Vendégeink még a megye legtávolabbi 
részéről is voltak, de nem is bánták ám 
tneg, mert oly jól mulattak, s oly kitílpő^n 
érezték magukat, hogy meg se túdefk mon 
dani **

Jókedv, pajzán kedély uralkodott min 
denütt. Folyt is ám, szinte ropogott a táncz, 
mikor azok az apró sarkok járták. Meddig 
tartott ? Hát reggel hét óráig

Húzd czigány, a ki mindene van a, 
hegedűdnek, hisz nem a te lábad bánja !

Terentius

A ls ó - I je n d v á m , 1892. febr. 23.

Tekintetes Szerkesztő Ú r!
A boldogult Alsó Lendvai-Hiradó szelleme

nevében kérek helyet e nehány sornak .-------
Hamvazó szerda, a magábatérés és szánom-bá- 
nom nagy napja elmúlik a lábak és nóták böjt
je elköveikezik, mire nyomdafesték adhat hirt h 
27-iki bálról : arról a szilaj jókedvről melyre u 
bájos hölgykoszorú — fakadó tavaszt varázsolva 
az agg falak közé —, a Sárközi pompás muzsi
kája, s még valami — a fesztelenség inspirálták 
a kedélyeket; (az első négyest 22 pár tánczolta* 
a jókedvnek arról a tiszta harmóniájáról, mely a 
Korona kicainy „nagytermében" zsongott. — Kö
szönjük Medjimurjeböl átrándult kedves vendé
geinknek, hogy teljessé tették ezt a harmóniát ; 
hogy mulatva, daczára a bálokra viradó kritikus 
állapotoknak, elégtételt szolgáltattak a komoly 
meteoro'ógiának is Falb c-odajós reclamjával 
szemben az által, hogy nem félték a kővetkező 
napot (28.), melyet a század legkritikusabb nap
jaként körtölt ki, — vagy talán a be nem követ 
kezett világfelíordulés búcsú-lakomaját Lendván 
akarták átmulatni! — és saját lapjukban nyug
tázom K. Hajós Mihály ügyvéd úr felköszöntőjét, 
melyben éltette a jó szomszédokat s megígérte 
hogy a lendvaiak alkalomad'án a revanzsnak 
„állnak elébe*. —

Elég az hozzá : végén csattal t az odor, s 
dicséretükre váli* azoknak, kik rendezték, mert 
jól csattant. — Bocsánat, ha megbotlom saját 
ítéletemben; nem teljes, ha ki nem egészi:em. 
— Hiszen Lendván máskor is jól csattantak, — 
de hogy v á l o g a t o t t  inlelligenczi&ja, lehetőleg 
izolálva, orientális szakadozotlság helyett a mos
tanihoz hason'ó tömörüléssel a lefolyt bálhoz ha
sonlót mindig rendezhetne, azt a siker elvirázlmt• 
lan ténye legjobban bizonyítja. — Üdvözöljük 
még egyszer a rendezőséget, mely alkalmat adott 
a bizonyításra.

Sajnálom, hogy e rövid elöljáró után, erőm 
hiányában, a kedves, bájos kép rajza helyett csak 
száraz névsort adhatok.

Asszonyok : Gayer Pálné (Pórszombat), K- 
Hajós Mihályné, özv, Hodossyné, Horváth Antal- 
né (Mura-Szerdahely). Isoó Ferenczné, Kaiser 
Lajosné (Újudvar), Macskássy Sándorné (Csáktor
nya), Matyasovszky Vinczéné, Nagy Józsefné, 
Nagy Sándorné, Pataky Kálmánné, Petrik Gyű« 
láné, Román Dánielné (Barabás), Rozsás János- 
né, Sissovich Károlyné, 8zilhgyi Gyuláné (Csák
tornya), Uiassy Béláné), (Bellaiincs), Vlasics Nán - 
dómé (Bellatincz), Vranlsits Károlyné (Csáktor
nya).

Leányok : Bozzay Ilona és Ju iska, Ébren- 
reich Jolán (Mura Szerdahely), Hajós Ella, Hor
váth Bianka (Mura-Szerdahely), Isoó Vilma, Kai
ser Alexandra és Irén (Újudvar), Horváth Blanka 
és Szilágyi Kornélia (Csáktornya), Macskássy Jo 
lán (Csáktornya), Petrik Ilma, Román Mariska 
(Barabás), Sissovich Hedvig, Vlasics Katinka 
(Bellatincz), Vrantsits Irén (Csáktornya) k. a.
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K ü l ö n f é l é k .
— felolvasás Wollák Rezső ügyvéd  

ur a helybeli keresk. ifjak önképző egyle
tében a kereskedelem és váltó eredetéről 
illetve fejlődéséről folyó hó 3-án este igen 
érdekes felolvasást tartott. A jelenlévő szá • 
mos rendes és pártoló tag a szép és ér
dekes felolvasást zajos helyesléssel kisérték. 
Wollák ur ígéretéhez képest közelebb foly
tatni fogja e szakszerű felolvasást.

gubay jenö faiktoiayÁn. Örömmel tu
datjuk t. olvasóinkkal, hogy H u b a y Jenő 
világhírű hegedűművész hazánkfia magyar- 
országi hangverseny-kőrútja alkalmával vá
rosunkat is fölkeresi. Hubay Jenő jelenleg 
Németország és Belgiumban hangversenyez 
s páratlan sikert arat. Lapunk kiadóhiva
tala (Fiséiul fülöp könyvkereskedése) amint 
tudomására jutott, hogy llubay Jenő Ma 
gyarországon hangverseny körutat végez, 
azonnal fölkereste a »Harmóniát társulatot 
azon czélból, hogy a nagy művész Csák
tornyát is érintse s ez lehetségessé is vált 
az által, hogy a művész Fiúméban is fog 
hangversenyezni, midőn is Csáktornyái 
útjában ejti. — Városunk közönsége bi
zonyára örömmel fogja üdvözölni az alkal
mat, hogy Hubay J kitűnő hegedüjátékát 
hallhassa. A hangverseny Csáktornyán áp
rilis hó 12 én lesz. A műsort és helyárakat 
stb. lapunk jövő számában fogjuk közölni.

— H alá lo zása . Gerencsér György dráva 
vá*áihel)i nyug. tanító m. hó 27-én Varazsdon 
hosszas betegeskedőt« és szenvedés után elhunyt. 
A megboldogult, míg ereje engedte, lapunknak 
szorgalmas munkatársa volt. Kü'önösen a »Mura
köz« horvát részében számos hazafias, közgazda
sági és erkölcsnemeiitö közlemény jelent meg 
avatott tollából a nép nyelvén. Legyen áldás em
lékén és béke porain !

— M á rc z iu s  írS -é n ek  emlékünnepét 
a Csáktornyái áll. tanitóképesde tanári kara és 
ifjúsága az intézet helyiségeiben meg fogja ün
nepelni. Az ünnepély a délelőtti órákban lesz 
megtartva. A részletes programm lapunk jövö szá
mában lesz közzé téve. A hazafias ünnepély 
nyilvános less s a közönség szívesen láttatik.

— A  „ K o to r i  T a k a r é k p é n z tá r *  
működését márcz. Lén megkezdette ; nyitva van 
minden hétfőn és csötöriökön.

— N o v á n  múlt hó 20-án az önkénytes 
tűzoltó egylet által rendezett felolvasás, szavalás 
és sorsalással egybekötött tánczmuUfság, az egy
letnek 13 írt 88 krt. tiszta jövedelmet hozott. A 
rendezők mindent elkövettek, hogy minél fénye
sebben sikerüljön ; de e rémilö sár, mely Göcsej 
utait takarja, visszariasztotta — tán még a meg
jelenni akarókat is. A jelen volt közönség a (el
olvasásokat. szavalásokat a legnagyobb érdeklő 
déssel hallgatta végig s a közreműködőknek taps 
viharokban adott elismerő kifejezést — különösen 
Farkasa Károly úrnak, kit háromszor hívtak tel 
szűnni nem akaró tapsviharok közt újra újra 
szavalásra. — A műsor után tánca következett, 
mely a reggeli érákig együtt tartotta a közönséget 
Szünóra atalt a következő nemes szivü adakozók 
tárgyai sorsoltattak ki : Vértesgy Béláné, l'ersay 
Gyuláné 2—2 drb. ajándéka Nagy Gizella (Készt, 
hely) Bezerédy Istvánné, Kolin Józsefné, Kolin 
Gizella, Maschanzker Arnoldné, Brüll Dezsöné, 
Babos Lajosné Eppinger Sándorné. Özv. Nagy 
Istvánné, Horváth Anna, Horváth Mariska. Gutt- 
mann Gyuláné. Lóky Józseíné* Masclunzker 
Janka A. Lendva, tíeretz Irma A. Lendva. Asholh 
Ferenci, l)r Sztehló Aurél 1—1 drb. ajándéka. 
Felülfizetni szívesek voltak : Keszler Géza Le- 
tenye Kohn József 1—1 írt. Eppinger Sándor 
70 kr. Bezerédy István, Orbán Elek 60—GO kr. 
Brüll Dezső 50 kr. Persav Gyula 40 kr. Gultmann 
Gyula. Asboth Ferenc/, Fischer Kalmár N , Dr 
Sztehló Aurél, N. N. 20—20 krt. Fogadják úgy 
a nemes szivü ajándékozók, valamint a szives 
lelülíizetük a leghfclásabb köszönetét a rendezőség 
nek. Ott voltak : Vértessy Béláné- Persay Gyű- 
láné, Bezerédy Istvánné. Lóky Józsefné, Kohn 
Józselné, Maschanzker Arnoidné. Továbbá : Beze
rédy Margit Szt. Kozmadombja, Bsrelz Irma* éa 
Maschanzker Janka. A.-Lendva, Horváth Anna 
és Mariska Kohn GUella — kisasszonyok.

— (Ŝ J9ÍTe ŝ Sándor László Nagy Ka
nizsán ezékelő csendőrhadnagy múlt vasár- 
nap jegyet váltott Letenyén Tamás Ádám

birtokos kedvtg leányával Irma kisasszony-
nyah

— M e g y e i h í r e k .  Ö Felsége a király 
dr. E ö r i S z a b ó  J e n ő  z. egerszegi kir. tör
vényszéki jegyzői az odavaló járásbírósághoz al 
biórvá nevezte ki. — A b a l a t o n i  h a l á s z a t i  
t á r s u l a t  gr. Széchenyi Imre elnöklete alatt 
gyűlést tartott. A közgyűlés határozata szerint 
ezután holdanként egy és fél kr. fog a tagok ál
tal fizettetni, mely összeg partörök alkalmazására, 
ivarterek kibérlésére s a Balatont tápláló folyók 
s csatornák torkolatánál rostélyok felállítására 
fog fordittatni; halászati tilalom ideje márcmis 
15-től május 31. állapíttatott meg. — A b a l a 
t o n i  g ö z h a j ó z. á s i t á jr s u I a t közgyűlésén 
bejelentetett, hogy a múlt évben két új csavar- 
gözös adatott át a forgalomnak ; a 140000 Irt 
részvénytöke egészen be van fizetve : a személy 
forgalom 13741 írt, a teherforgalom 1950 irtot 
jövedelmezett ; a tiszta jövedelemből részvényen
ként 12 írt jut. — U n t e r h e r g e r i A l l i e g y i )  
F e r e n c / ,  a jótékonyságáról általánosan i»mert 
emberbarát Keszthely tanácsom febr. hó 23-án 
73 éves korában meghalt. Vagyonának nagy ré
szét különféle jótékony c/élra hagyta. — A v ö r- 
h e n y  Diós, Vanyarcz és Vashegy községekben a 
mul' betekben oly nagy mértékben uralkodott a 
gyermekek közt, hogy ritka család, mely szeren 
esésen megmenekülhetett e ragályos betegségtől.
— A n-k a n i z m a i i zr .  n ő e g y l e t  által 
rendezett Virágkorzó igen szépen sikerült A ke
délyes mulatság 722 frlot jövedelmezett. — G y i l 
k o s s á g .  Kőzsás Antal döbrétei 80 éves föld- 
mivest veje Szabó József újhegyi lakos, — Ki s s  
J á n o 8, monostor apátai lakost pedig fia .József 
meggyilkolta.

— H a z a i  h í r e k .  O F e l s é g e  u nyáron 
Pécsett és Horvátországban lardandó nagy had
gyakorlatok befejezése után viszonozni fogja Sán
dor szerb király ischli látogatását. — R o • k o 
v á n  y i nyitrai püspököt febr. 27. napján temet
ték el nagy fénynyel. — Az 1892—97. évi or
szággyűlés főrendiházának 261 tagja van ; ebből 
18 föherczeg, öl egyháznagy, 13záx/.lósúr, .3 bíró 
3 horvát képviselő, 1 kormányzó, 7 herczeg, 153 
gróf, 36 báró, 27 kinevezett s 50 választott tag.
— W e k e r l e  S pénzügyminiszter az új orsz, 
gyűlés elé beterjesztette az 1892 évi költségvetés, 
s az állami tisztviselők illetményeinek szabályo
zásától szóló törvényjavaslatot. — 20000 ember 
éhezik Arvamegyében a múlt évi rossz termésI mialt. A nyomor szintén nagy Turócz Liptó, 
Trencsén és Zemplén megyében is. < óta 
száznál többen haltak meg éhínségben. Ország
szerte megindultak a gyűjtések szerencsétlen hon
fitársaink megmentésére A kormány elrendelte a 
Krakó Pozsony közötti országút sürgős Kiépítését, 
mely 100 ezer frt munkadijat biztósit az ínséges 
népnek. Továbbá intézkedett a vetőmag olcsó 
szállításáról s vetőmag beszerzésére Ínséges köl
csön iránt. — A z a r a d - t e m e s y á r i  v a s ú- 
t a t az állam megváltotta s igy a jövő január 
I én &t is veszi. —■ A z i p a r s 7. ö v e l k e z ej ( 
t e k  g y ű l é s e  S z e g e d e n  elhatározta, hogy 
a hazai ipar érdekében az anyag beszerzési és 
elárusító raktár szövetkezetek létetesilését ország 
szerte szükségesnek találja, s hogy a szövetkeze- i 
tek létrehozását első sorban maguktól az iparo
soktól várja. — K a l o c s a  B a l á z s  nagy kö
rösi földbirtokos összes vagyonát, mely fél millió 
írtból áll, szülővárosának hagyta jótékony és nép
nevelési czélokra ; hit felekezeti különbség nélkül 
részesülnek abból szegény tanulók, árva gyerme
kek, továbbá egyházak, tanintézetek, tanítók stb.
— S z e n t g y ö r g y i  Horváth Zdgmond cs. és 
kir. kamarás. Vasvárinegye egyik legismertebb 
alakja e hó 2-án agyonlőtte magát.

-  é  szerzőjét a „Magyar
Géniusz* elhódította a német múzsától s 
így Dóczy Lajos, irodalmunk e fénylő, 
alakja, éden anyanyelvűnkön fogja ezután , 
megírni azokat a gyönyörű szép csevegé- 
8eket, melyeket eddig németül irt meg* A 
„Magyar Géniusz* eme vívmánya kétség
kívül fényesebbé tette érdemeinek koszo-
uát, mert Dóczy meghódításával kiváló 

szolgálatot tett a magyar irodalomnak is, 
A „Magyar Géniusz* legújabb száma meg 
győzheti az olvasót arról, hogy a pazar 
fény nyel való kiállítás teljes összhangban; 
van a szellemi vész gazdagságával Itt 
Dóczi »Uj Csillag« czimü elbeszélése, ott 
pedig az uj képviselőház megnyitásáról 
szóló remek fényképfelvétel a a képviselők 
arczképsorozata valóban feltűnést kelthet- 

l nek A ozimkóp a negyedszázados é vtorduló

alkalmából azt az aktust mutatja, mely 25 
év előtt a trónbeszéd felolvasásakor lefolyt.
A 9. számot Gonda Dezső — emelkedett 
gondolkozást! — ,E g y  emberélet* czimti 
valóban gyönyörű életképén ki vili még több 
elbeszélés s szebbnél-szebb illusztráczió 
gazdagítja, Ezek után figyelembe véve Dó
czy azon Ígéretét, hogy ezentúl a „Magyar 
Géniusz* minden számában megjelenik 
munkájával, -  mely bizonyára irodalmunk 
műremekeit fogja szaporítani — a Magyar 
Géniuszt, s legfényesebb s legolcsóbb heti
lapot. olvasóinknak melegen ajánlhatjuk. • 
A „Magyar Géniusz" előfizetési ára egész 
évre 10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 
frt 50 kr. Szerkesztőség [és kiadóhivatal : 
Budapest, kerepesi ut 14. sz.

Irodalmi jelentés. Fölbátoritva a magyar 
irodalom terén eddig e ért sikereim által, 
elhatároztam, hogy munkáimból időnkint uj 
kiadást adok ki. Első, önálló s a honi sajtó 
által igen kedvezően fogadott művem: »A 
babonáról« szóló népkönyvem volt. Ezt — 
népies irályban, javítva és bővítve azon —  
„Babonák Könyve" czim alatt a serdülő 
fiatalság s a babonás köznép okulása czél- 
jából, mulattatva-oktató szellemben szerkeszt* 
ve fogom újból kiadni. Második munkámat, 
az »Anyósok Könyve« ez. humoros műve 
met. Harmadik müvem, melyről a lapok 
szintén igendicsérőleg nyilatkoztak, a *Ma 
gyár Közmondások Könyve.« (Bolti ára 2 
frt, tőlem rendelve fűzött példány 1 frt 30 
kr. diszkötésü 2 frt 30 kr.) Ebből külön 
lenyomat is készült: »Tanulmány a közmon • 
dásokról« ez* alatt füzet-ki dúsban (ára 40  
kr ) Ezekből még néhány példány van kész. 
leiben- Legújabban »Tréfás Talányok Gyűj
teménye« czimü kisebb munkám eddigi 
anyagának összeállításával és sajtó alá 
rendezésével foglalkozom- Munkáim töké- 
lyesbitése végett -  figyelembe véve az ed
digi bírálatokat — készséggel helyt adok 
azokban a hozzám beküldendő s hazánk 
különböző vidékein otthonos babonás szo 
kások- és mondásoknak, s úgy a köznép
nél használatos közmondásoknak. Tréfát 
értő h azt kedvelőktől megfejtéssel ellátott 
könnyebbb talányokat és szellemes anyós- 
viczczeket kérek A kéziratok és megren 
delési pénzek hozzám küldendők. Gyűjtők 
5 példány után a hatodikat ingyen kapják 
Hazafias üdvözlettel: Sir saka Andor pécs 
belvárosi lanitó.

Szerk. üzenetek.
P e r  l a k .  A tudósítás megjött a tár- 

czákkal együtt Az utóbbiakra jövő szá
munkban visszatérünk.

N o v a .  Ugyanaz. A kérdésben levő 
két dolgozatról is a jövőben szólhatunk.

V a r a z s d. Köszönet a tudósításért !
A . L e n d v a .  B. A tudósításért fo

gadja köszönetemet! A tárczát jövőre

NYILTTÉR.

Nyilvános köszönet.
Mindazon t. ismerősök és jóbarátok, 

nemkülönben az összes fárabeli hívek, 
akik feledhetlen bátyánk : Schenk Já
nos szelenczei plébános temetéséu meg
jelentek, fogadják a megboldogult iránt 
érzett tiszteletük és résztvetük ezen 
becses nyilvánításáért e helyen is h á 
lás köszönetünket 1 ^

S c h e n k  A n ta l  
S c h e n k  J o z e fa  fé rj. L d b o r t  
S c h e n k  I lo n a  fé r j .  H o r b e c z .



IX tečaj Vu Čakovcu 6*ga márciusa ,1892 Broj 10.
8 urednikom moči je avaki dan 
govoriti med 11 i 12 varom. — 
Sve pošiljke tičuce se eadržajano- 
vinah, naj se poSiljajn na ime 
H arg ita i J o že fa  urednika vn 

Čakovec.
Iid ateljstvo:

gnjižara Fiscliel Filipova kam se 
predplata i obznane poSiljajn

Pojedini broji košlaju 10 kr.

Obznane se poleg pogodbe i fal 
računajo.

u n  Iio rv a fsk o r t |  n ia g la rs k o m  je z ik u  iz lazee i s tru ž tv e n l z n a n s tv e n i  i p o v u é lj iv i  l is t  z a  p u k .
9Itzlazi s^raltíA tijecLen Jede'inlcrat i to: ttvi sv a k u  jiedelju .___________

Službeni glasnik: „Medjimurskoga poiipomegajučega činovničkoga druživa*t „(kikovc.'-ke ápnrkasse*, „Medji murske sparkasse14. i t. d.

0 vredjenju valute.
Valuta, —  penezna vrednost).

III.

Dalje.

Vezda nastaje pitanje: ako je za sre 
bernu forintu pru eno ono jamstvo, zakaj 
nije naprosto dovoljno, da se papirnati pe- 
nez odstrani srebernim zaj mo m ? A pred 
Hvinri tim, zakaj nije osem srebernih forin 
tah vu vrčdnosti jednako cekinu od osem 
forinti vu zlatu, gda se n, pr. vu Nemač- 
koj za 20 markah vu srebru dobiva 20  
markah vu zlatu ?

Kovanje od 45 komadah forintab od 
jedne earinske funte finog srebra predpo
stavlja, da bi se za ono 45 srebernjakah 
kad bi se isti raztalili vu kovnici vu gru 
du srebra, dobilo opet 45 forintih. Negda 
je i bilo tak. Negda je carinska funta sre
bra koštala 50 forinti. Onda je sreberna 
forinta imala „prid" (agio, aiio). Denes 
košta funt srebra samo 35 for. 60 kr. 
Ako »e anda 45 for. srebernjakah r&ztali i 
srebro proda, dobi se za njega samo 35 
for 60 kr., a to znamenuje, da je denes 
srebrna forinta vrédna samo 79 kraj- 
čarov.

Vu Nemačkoj (Prajzkoj) je tak i nije 
tak. Penez od 2 marke takaj^e neima vu 
srebru vrednosti od 2 marke, ved mu je!

vrédnost prilično jednaka k naSemu fo
rintu.

Ali poleg vsega toga. kaj austrijanska 
forinta i némái ké 2 marke imadu istu 
srebrnu vrédnöst, ter su i nominalno jed- 
nake, ipak se dobi za 1 forintu samo 1 
marku i 72 ieniga, ili kaj je isto za 1 mar- 
ku samo 58 krajcarov,

To je zaista čudno. No vzemimo, da 
je némaéka vrédnota izpravna, tojest tako 

j va, da je kovana marka zaista vu srebru 
vrédna l marku. I za istinu tomu nije 
tak. no pokehdob Englezka i France/ka 
piimaju srebernu marku zevsema malom 

! diferencijom (razlikom) po njezinoj nomi- 
nalnoj vrédnosti, t j. za 20 sreb. marakah 
20 shillingah, 1 funta éteriinga vu zlatu 
25 zlatnik franakab daju, to ona vrčdi 
kakti punovréden penez, a takovim želimo 
vu buduče, da búdé i naša forinta

Pokehdob austrijanska sreberna forinta 
'denes vrédi samo 79 kr., to bi se upravo 
za nju moralo dobiti samo 79]100 od 172 
ieniga. anda samo 136 fenigah. Kak to 
anda? da se za nju ipak dobiva 1 marka 
i 72 feniga ?

Biva to zato, ar se je nas orsački 
kredit več tak pomnožal da se našim pe- 
nezom vu svétskum prometu daje vekša 
vrédnost, nego )i ju efektivno ima.

A zakaj se našim penezom nedaje

podpuna nominalna vrednost ? Za Englez - 
ku i Francezku, koje imaju najvekši or 
sački kredit, jemlje se, da su one navék 
vu stanju svoj sreberni penez i podpunoma 
izplat iti, makar da i ne vrédi kak srebro o- 
noliko, koliko nominalno kaže. Vse srebro 
i vsaka banknota jemlje se samo kakti 
potreben drobiš i kakti lehkoše prometno 
sredstvo.

Isto se drži i vu Nemačkoj, akoprem 
ona još ima vu cirkuliranju vrte stotinah 
mili|unab marakah, vu starih srebernih 
talirih Nema ka orsa ka banka pokrila je 
zevsema cirkulirane note zlatom, ter cir* 
kulirajuce zlato premašuje cirkuiirajuče sre 
bro. Stoga se vu Nemaökoj prijemlje 20  
marakah vu srebru za 20 marakah vu 
zlatu, vu Engl^zkoj 20 shillingah vu sre
bru za 1 funtu šterlinga vu zlatu Do 
male razlike je i 20 marakah ravno 1 
funti šterlinga.

Vu Austro-Magjarskoj nisu orsačke 
cirkuiirajuče note ničim, doklam su bank- 
note komaj samo vek im delom pokrite 
srebrom i zlatom.

Zato moramo mi vse naše banknote 
pokriti zlatom, ko^a nam je treba nabaviti 
dovoljnu zalihu, a dokinuti v e orsač
ke note.

No da nabavimo tu potrebitu zahhu 
zlata, treba nam delati opet nove duga, 
a to bude fpovisilo "jedaoljetne intereie.

Z A B A V A .

Nas kapetan, 
i i .

(Dalje).

Kapetan odgovori : Ja sam obecal, i 
svojega obeóanja budem se držal ; ali nésam 
reke), da budem Vam na svatbi pripovedal, 
uu pokle vidim, ste zvedlivi, za to kak nebi 
rad Vam reči, zbog toga Vas pozi vijem na 
treči den Božiča, da obsiužimo moj godovni 
deu, i onda Vam budem izpripovédal zrok 
moje mržnje prama lépomu spolu.

8vi smo s odgovorom zadovoljni bili, te 
smo se na skorom od mladencov razišli, da 
se uživaju ženitbenoga življenja . . .

Den po dnevu, prispel je i tretji den 
Božiča. S v? smo se skupili oko'i našega ka
petana, da čujemo ova tajnu, zbog koje smo 
se mnogoput zaliraan napinjali.

Pod célim obedom željno smo pogleda- 
vali na kapetana, a on je mučeč jel.

Mi mu nčsmu hoteli nikaj reci, a on 
se činil neuvčžban, najpotije postali smo ne
otipljivi, te smo mu rekli svi kak vu jeden 
glas: PrifOvédajte, pripovédajte!

Kapetan reče : Prvlje nego počmem pri- 
povedati moram ae pomiriti, te kucnavši s 
nami, izpije vino iz svoje kupice i namestivši 
se na stolici izreče .

Bili smo tri brati i jedua sestra, Ja 
sam bil najmlajši. Gda smo dorasli; postali 
smo svi tri soldati pri Solferini.

Brati mi bili su vre leutenanti a ja 
stražme-ter. Ravno pred bojom izljubili smo 
se i razišli. Potlje boja zeznal sam, da mi je 
stareši brat pogiuul a mlajši p« stal obcrleu- 
tenant. Mene imenovali su za leutenanta, ar 
su rekli, da sam sejonaőki boril. Naskorom 
bili smo premeščeni obedva vu Erdeljsku k 
konjenikom. Milo nam je bilo, da smo skupa 
bili, ali drugačije nésmo nikakvoga veselja 
imali.

Dugo vremena je bilo potrebno, dok 
smo se rumunjski navučili, pak i jezik er- 
deijskih Saksov.

Jeden den odlučili smo se na šetanje. 
Dojdemo do jedne lépe biže, a na oblaku 
stala je mlada ženska. NavUstito je privla
čila Antona, tak se zval brat moj Prešli 
smo četiriput poleg hiže za Aufunovu volju.

Od vezda smo svaki deu tam išli i 
svaki put smo tu istu žensku ua obloku <>• 
pazili.

Nesmo znali, gdo je i kaj je. te smo ju 
vu uašik spomenkih nazvali za Dianu.

Piešlo je mesec danab. N< smo mogli 
uikaj od nje zezuati.

Gda smo jednoga dana poleg navade 
poleg nje prešli, opazili smo poleg nje jed- 
noga našega leutenanta, grofa Kravskija. 
Anton néje znal, je li bi se ljutil ili veselil.

! Za čas je bil srd't na grofa, te je govoril : 
A kaj ga tam nosi ? Za stalno je mogel ču
ti, da mi tud prebadjamo, te nam oóe truc 
delati. Za čas je opet rekel : More bit, da 
je kakov rodjak te ženske, te bude nas ha
rem s njom upoznal.

Gda smo prešli mimo obloka, čuti, gde 
ona grofu nekaj govori, a na to se Anton 
obrne, te spazi, da se grof sméje. To je An
tona zfsvim preobladalo.

Več istoga dneva upita Anton grofa, 
gdo je ona ženska?

Grof mu odgovori : Cul sam, da Vi 
dva gusto ovud prehadjate. Medtira se ne- 
trebate meue bojati. Ja sam Vara brezpogi* 
beljen takmec.

Ona žeuska je moja sestrična. Roditelji 
joj ku grofovi, no samo po imenu. Dosti su 
s siromaški Medtim ako Vas devojka zani
ma, ja Vas budem predstavil njenim rodite-



Ako i to stoji, treba ipák uvažiti, da se 
buda na drugoj strani stim, kaj budu vsi 
naši dugi na interešu, naš kredit podigel. 
Denes ima auslro magjarska monarkija ia 
starih vremenah orsački dug, za koji ne- 
plača intereša, — a to su tak zvane or- 
sačke note, koje nisu vu banki pokrite ni 
zlatom ni srebrom. Dok ima vu orsagu 
takovih notah (5 for., 50 for.), do ti čas 
nev/ivamo mi kak Englezka, Francezka 
Nemačka p r i m a-k r e d i t, ter se stoga i 
nad jenez neprjma za podpuna nominalnui 
vrednost. Potrebno je anda naše stare du- 
ge ukamatiti (na interes dati) — a ipak 
neimati deficita, onda smo konsolidirani.

Ima ih, koji se boje, da budu novim 
zajmom (posudbum), kojega treba sklopiti 
za regulaciju valute, dodi do novog defi
cita To nestoji. Pokehdob bude se prav 
regulacijom valute naš kredit podigel, do
bili budemo i fal zajain (posudbu) pak 
moremo odplatiti dražefie zajmove To se 
zove k o n v e r z i j a  Ljudstvo ima pri iz 
pravljenoj valuti i tu prednost, da Fe budu 
vsi odnošaji ustalili Poleg velikoga prome
ta (trgovine) s ostalimi orsagi, koji iznosi 
više stotinah milijumh forintih, prav je 
silno potrebno, da imamo s inozamstvom 
(s drugimi orsagi) jednako vreden penez 
komu cena nepada.

A zakaj mora to da bude ziatna vred 
nota ? Zato, ar se srebro vu ceni nepie- 
stance premenja. Vse da imamo toliku za- 
1 hu fvnožinu) srebra, kojom bi mogli po
kriti vse note, ipak nebi ustalili penezne 
vrednote zaradi narek premenjljive vred
nosti srebra. Tak bi izgubili vnogo mili- 
junab. Zlato je najvišeše merilo od vsih 
vrednostih.

Još nam nazadnje preostaje, da reče
mo nekaj o r e l a c i j i .  Kaj je to r e 
1 a c i j a ?

Pri prelazu na zlatnu vrednotu ima 
se zakonom ustanoviti, koju količinu zlata 
mora da ima novi zlatni forint, koji bude 
zamenil na u vezdašnju srebernu i papir* 
natu notu (penez).

Vlade (kormanji) još naročilo glede

Ijem. Za nekoliko dnevov bude pri njih ma
la domača zabava, te su i mene na nju po
zvali i dozvolili su mi, da slobodno morem 
jedno dva svoja pajdaša sa sobom dope- 
ljati.

Anda, ako Vam je s voljom pojdite prek 
zutra z menőm.

Gilo bi bil veseleSi od mojega Antona 1

Komaj je znal öekati da izminn ti dva 
dni.

Zadnji dan se je célo popoldne čistil i 
ogledal vu zrcalu. Najpotlje dojde grof Krav- 
ski k nam. Seli smo si vu koči ju i za čas 
bili smo pred poznatom nam hiže.

Grof nas predstavi. Potlje zabave do
zvolili su nam, da smémo pohadjati. Gdo 
bi mogel sad veseleši biti od Antona ! Nu 
bolje bi bilo, da néje nigdar zabadjal vu tu 
hižu.

Jedenput dojdemo k njim, a pri njih 
najdemo jednoga našega oberleutenanta, grofa 
Nagya.

To je bil čovčk od kakvik 45 Ijet, nu 
zbog sVAkovrstnih prekršeujah néje dalje 
mogel podili se od oberleutenanta. Hvalil se 
pred nami imetka, nu znali smo, da mu nig- 
do na tej imetek niti krajcara néje hotel po* 
Buditi.

S početka se m smo uiti uajmenjc na

relacije nisu sporazumne Pitanje nije jed• 
nostavna. kak se čini. Kilo zlata košta 
denes 1650 forinti, kilo srebra 71 frt 60 
krajcarov. Naproti tomu pokaže se relacija 
(razlika vu vrednosti) izmed zlata i srebra 
kak 22 6 i 1.

Te je samo brojevni razmer; faktično 
je drugaö Ausrijanski sreberni forint ne* 
ima denes vu Nemačkoj samo srebernu 
vrednost od 1 marke 36 fenigah, več se 
prima pod 1 merku 72 feniga Kad bi 
anda kovali zlate forinte vu vrčdnosti od 
1 marke 36 fenigah, t. j. prema relaciji 
od 22-6 : 1, ter bi ih uzporedili vu vred
nosti denešnjim srebemim fo rintom, onda 
bi nam vu drugih orsagih dali i za sre
bernu forintu samo 1 marku 36 fenigah. 
A to bi znamenuvalo, da smo bedastim 
načinom kvaruvali pri vsakom forintu za 
36 fenigah.

Vrednost novoga zlatnoga forinta ne- 
bude se vu obče ustanovil po relaciji iz 
med srebra i zlata, koja nije nigdar vu 
Austro-Magjar8koj obstajala. Od Ijeta 1879. 
kad je obustavljeno kovanje srebernog 
novca za privatni račun, zaradi padanje 
cene srebru, nemore se više govoriti niti 
o nominalnoj srebernoj vrednosti. Vrednost 
na>eg papirnatog peneza meri se denes 
zlatom i cenom devizah, tojest vekslini, 
koji se imaju platiti vu zlatu.

Vu bitnosti neče se vnogo premeniti 
Stari sreberni forinti ostali budu delom vu 
prometu Orsa< ke i bankovne note pako 
potegnule se budu iz prometa ter zname
niti delomce novimi banknotami po 5, 10, 
50, 100 i 1000 forintih, plativimi vu zla
tu, delomce zlatim kovanim penezom po 
5 i 10 forinta.

Tim se bude naš penez uzporedil vu 
vrednosti vanjskomu ter bude i stalno za
držal svoju vrednost.

Ziatna vrednota vpeljana je do denes 
orsagih: Egiptom, Argentina, Belgija, Dan 
ska, Nemačka (Prajzka), Francezka, En
glezka, Kanada, Australija, Italija, Nizo
zemska, Perzija, Portugalska, Rumunjska, 
Finska, Švedsko Norvežka, Švajcarska, Bra

zilija i Grčka (samo nominalno faktično 
papirnata vrednota).

Srebernu vrednotu imaju joi : Bolivija 
Kina, Kolumbija, Costarica, Ekvador, iz
točna Indija, Gvatemala, Honduras. Mek- 
siko. Nicaragua, Austro Magjarska, Peru, 
Rusija, San Salvador.

Dvojvrstnu vrednost imaju • Chili» 
Haiti, Japan, Srbija, Špmjolska, Bugarska.

Papirnatu vrednotu ima Paraguay.

(Konec).
Priredil:

Glád Ferencz.

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

| j ^ G e m i c s é i ^ G y ö i ^ \ J

Naš bivši marljivi suradnik Gerencsér 
Gjuro je vumrl 27 ga februara k a k t i vm i- 
rovljeni navučitelj vu Varaždinu Pokojni 
je bil dugo letali vu Nedelišču navučitelj, 
vnogo se je trudil za školsku decu i za 
napredek medjimurskoga puka. Njegove 
lépe članke vu novinah „M e d j i m u r j e* 
svaki dobro pozna Dok bil je zdrav, delal 
je marljivo, potlam ga je prsobol tak o- 
slabil, da ni;e pero mogel vu ruke vzeti. 
Više letah je ležal vu postelji jako bete
žen, dok ga smrt oslobodil od nevolje. Daj 
mu gospodi n Bog ve ki več ni raj !

t  Blškup August Roskovanyi.

Uvih dnevov vumrl je vu Nitri naj- 
stareši i najvučener,i bišknp magjarski, 85 
ljet star August Roskovanyi. Pokojnik ro 
dil se je 6-ga decembia Ijeta 1807. vu 
Seni, varmegjiji ungskoj. Po zvršenib na- 
vukah bil je 9-ga januara Ijeta 1831. po* 
svečen za mešnika ter je Ijeta 1832. im e
novan bil za profesora vu školi vu. Egru 
(gde se za redovnike školaju). Kakti ob 
ljubljen od nadbiškupa Pyrkera, postal je 

! 1835. njegvim tajnikom, 1836. kanonikom 
vu Egru, 1839. opatom, 1847. sufragan-

njega obzirali. Brat je ljubil Amalju, tak se 
zvala dévojka, a videl je, da mu i ona lju
ba v s ljubavjum vrača. Cekal je vezda zgo- 
du, da joj so očituje. Nu nigdar néje bilo 
prilike.

Jedenput došli smo k njim. Doma je 
bila samo grofica i Amalija. Grofica me od 
pelja, ds mi pokaže svoje nove cvéée, koje
ga je pred nekoliko danah primila ; a Autón 
ostave sam s Amalijom. — Gda smo se pot
lje nekoliko časov povrnuli, opazil sam, da 
je Anton zvauredno vesel. Spomenem se, kaj 
se je dogodilo.

Gda smo se domu vračali, rekel mi je 
Anton : Brate, srečen sam I

Kaj ti je rekla ?

Samo ; Je, pak mi je i to dosta

Kaj budeš vezda? zapitam ga.

Zutra budem ju zaprosil pri otcu, pak 
ako mi ju da, prešel budem vu civilna 
službn.

Zutra den odišli smo k grofu. Anton 
néje dugo farba), nego je zaprosil, da mu 
Amaliju da za ženu.

Grof je pristal, samo ako pristane i 
kčerka.

Amalija reče mu da oče, ali grofica mu [
reče :

Mi pristajemo ua žeuitbu, nu vi budete 
sami uvidli, da se to neslaie : grofica i o, 
berleutenant. Plemenitaš jeste, uu da ste ha
rem kapetan.

Premda je Autón naprvo douašal, da 
bude odišel vu civilnu službu, ipak je mo
ralo ostati onak, kak je grofica željela.

Za ljeto dan postal je Autón kapetan 
a ja oberleutenant. Največma je to ljutilo 
grofa Nagya Cul sam da se je bratu grozil, 
kaj je ov postal kapetau, a ou je ostal pri 
svojih dveju zvezdah. Več drugi den po i- 
menovauju otide brat grofici, te ju spomene 
zadanega ubečanja.

Grofica mu je rekla, da to bude, samo 
naj malo počeka, dok se sve priredi za A- 
maliju.

Još je oua vu reči bila, ali na to pri
javi sluga da oberlajteuant grof Nagy do
hadja.

Od vezda, da smo k grofu došli, našli 
smo pri ujem toga oberleutenanta. Sprva si 
nismo mnogo glave trli, nu potlje smo se 
zabrinuli. On se je s Amalijom celo vreme 
spomiual, a i ona bi ga s milimi pogledi po- 
gledavala.

(Dalje sljedi.)
Priposlal :

«







i 102 frt becsértékben -  a podtureni 801 tk. 
1805 hrsz. a. egész 51 fi*. 1892 liru. a. 
egéss 141 frr és 1906 hrsz a. 63 frt; becs- 
értékben az árverést ezennel megállapított 
kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlanok az

1892 évi máraius hó 12~tn d. t  10 órakor

a podtureni község bíró házánál megtartandó 
nyilváuos árverésen a megállapított kikiáltási 
áron a lói is eladatni fog.

Árverezui szándékozók, tartoznak az in
gatlanok becsárának 10 százalékát készpénz
ben vagy az 1881 : LX t. ez. 42. §-ában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. 
évi november hó 1-én 3333* sz. a. kelt 
•gaaságügyministeri rendelet 8. §-ában, ki
jelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881: LX. t.-cz 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró- 
Ságnál előleges elhelyezéséről kiállított Bza- 
bályszerü elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Csáktornyán, 1892. évi február hó 
7, napján.

A Csáktornyái kir. jbiróság mint tlkvi 
hatóság. 988.

Nyomatolt Fischel Fülöp laptulajdonosnál Csáktornyán.
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