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Csáktornya, 1893. január 15-én

MURAKÖZ

Frerkesztövel értekezni lehet min*
dennap 11 és 12 óra között —
A lap azellemi részére vonatkozó
minden közlemény M & rgltal
J ó z s e f szerkesztő nevére
küldecdó.

Kiadóhivatal:
Fisebei Ftilöp könyvkereskedése.
Ide küldendők az előfizetési dijak
nyiltterek és hirdetések.

üirM és*'1 jötáijosao számitlatoak.
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I.W T 1 I & BORVÁT NYELVEN MEGJELENŐ TÍRSADALMI, ISMERETTERJESZTŐ 4s SZÉPIRODALMI HETILAP.
M e g j e l e n i k h e t e n k in t e g y a z e r : v a s á r n a p .
A »Muraközi tiszti önsegélyző szövetkezet«, a »Csáktornyái takarékpénztár«, a »Muraközi
takarékpénztár« sat. hivatalos közlönye.

3. szám.*
Elóflsatód árak:
Egész évre . . . .’ 4
Fél évre . . . .
2
Negyed évre . . .
1
Egyes szám 10 kr.

frt
frt
frt
j

Hirdetések még elfogadtatnak!
Bndapeaten: Goldberger ▲. V. és
Eckstein B. hird. Írod. Béesbaa:
Schalek II., Dnkes M., Oppelik A.,
Danhe G. L. és társánál és HsniéL
Brönben: Štern M. .

e *.

Nyílt fér petit.tora 10 kr.

lelki üdvéért tartott ünnepélyes isteni tisz tás 6 46. Működő-tagok ruházatára 326. Két
teleten és oktober 30 án néhai Pecsornik szaklapra 610. Szolgálati érmekre 15. Fel
Felv&teteit Csákfornyáo, a Csáktornyái önk. tűz- János
tiszteletbeli elnökünk temetésén. szerelvényekre 50. Különféle kiadásokra 100.
oltó egyletnek 1893 január 8 án tartott rendes
Augusztus 14-én tartott megyei tűzoltó- Az egylet képviselőjének hiv. utazásra 20.
évi közgyűléséről.
szövetség közgyűlésén részt vett 18 tag Várható pénzmaradvány 652 98, összesen
Elnök Sárosi László, jegyző Alszeghy egylet és pedig Zala Egerszeg 8 taggal, 1302-59 frt. Egyhangúlag elfogadtatott
8 Elnök jelenti, miszerint Morandini
AJajos. Jelen voltak: Deák, Szeivert, Mo Alsó Lendva 13, Sz.-Gróth 2, Alsó Dóm
randini, Dittrich, Novák F., Krampacs, boru 2, Sormás 1, Dráva Egyház 4, Nagy- Bálint alelnök a működő-tagok által alDebics, Vrbnyák, Horvalics; Hampamer, Kanizsa 2, Perlak 36, Zala-Istvánd 1, Lég parancsnokká választatott s igy az alelnöki
Godina, Bujanics, Horváth Péter, HofTmann, rád 2, Mura Csány 7, Nyirvölgy 12, Keszt állás megüresedett, fölkéri tehát a köz •
Masztnak, Herrnstein, Kipke, Kukovec, hely 1, Lenti 5, Kis Komárom 1, Letenye gyűlést, miszerint alapszabályok értelmében
Szőke, Mikovec, Dőring. Horváth György, 16, Hódosán 2, Csáktornya 56 taggal. Ezen az alelnök választását elrendelni szívesked
Bedics, Krizsán, Kelemen, Sztrahunya, Biau, alkalommal lettek a XV, X és V év óta jék ; mire egyhangúlag Nuzsy Mátyás alAdelmann, Hanzsel. Marinovics, Fürszt, működő tagok szolgálati éremmel feldíszítve elnökké választatott
9 Elnök meleg szavakban emlékezik
Molnár József, Hirschmann Leo, Deutsch J , és ugyanezen alkalommal tartott egyesüle
meg néhai Pecsornik János egyletünk tisz
Neumann Salamon, Bencsák F , Lobi Li • tünk diszgyakorlalot. Tudomásul vétetett.
pót, Üorner, Neumann M, Pruszacz, Klein.
4. A számadások felülvizsgálására ki teletbeli elnökének egyesületünk érdekében
Dr Schwarz Albert.
küldött bizottság jelenti, hogy a számadá kifejteit buzgó s tevékeny működéséről.
Előadja, hogy Pecsornik Jánost az 1880.
1. Sárosi elnök üdvözli a megjelent sokat rendben és helyesen kezellnek ta
január 25 -iki közgyűlés választá meg el
lálta
s
indítványozza
a
pénztárnokna1
’
a
fel
tagokat, a közgyűlést az alapszabályok 6.
nökének, az a közgyűlés, melyet néhai
§. értelmében határozatképesnek és meg mentvény megadását. Elnök bemutatja a Martincsevics József városbiró volt kény
nyitotlnak nyilvánítja s a mai gyűlés légy következő felülvizsgált zárszám adást:
telen öszszehivni azon okból, hogy az
zőkönyvének hitelesítésére Molnár József
B e v é t e l : Pénztári maradvány 1891 1875. évben szervezett, de a jelzett évben
és Novák Ferencz tag urakat kéri fel.
évről 943 20. Muraközi takarékpénztárban elnök és alelnök lemondása lolytán bőm2. Elnök jelenti, hogy a választmány 1403 Királyi Pál adománya 10. Csáktor ladozó félben levő ngyesületet uj életre
a folyó ügyek elintézése czéljából a múlt nyái takarékpénztártól 50. Muraközi taka serkentse s mint megnyitó beszédében
évben két ülést tartott, melynek legfonto rékpénztártól 40. Gróf Feslelics Jenő ő mél mondá : »A tűzoltó egylet, melynek léte
sabb tárgyát annak bejelentése képezte, tóságától 2 ). Tánczvigalomból 34 51. Csák sítésére egyes polgárok és Csáktornya
hogy a zalamegyei tűzoltó szövetség köz tornya köz-légtől 120. Tagsági dijakból 136. városa is tetemes áldozatot hoztak, műkö
gyűlését aug havában Csáktornyán fogja Különlélékböl 15. Tagsági dijhátra’ékból 36. dését majdnem beszüntette, ezen bajt csakis
akként véli orvosolhatónak, ha oly elnök
megtartani, ugyanakkor a választmány el Összesen 1423-74 frt.
K i a d á s : Tűzoltói szaklapokra 12 20 és választmányi tagok választatnak, akik
halározá, hogy a XV, X. és V. év óla egy
huzamban működő tagok részére a szol Tűzkár biztosításra 6 46. Egyleti szolga az egylet fontosságának tudatától áthatva,
gálati érmet megrendeli é3 a megyei köz fizetésére 120. Különféle számlákra 304 40 erélyes kézzel és ügyszeretettel működnek
gyűlés megtartásának napján fogja ünne Utalványok mellett 6 90. Tagsági díjhátra közre az egyesület anyagi és szellemi fel
pélyesen a jogosultaknak kiosztani. — (lékra 36. Takarékpénztári könyvecskére virágoztatásán « — Az egylet Pecsornik
Jánosban kitűnő elnököt kapott, ő rendezte
Augusztus 14-én seregeitek egybe Zala- 937 78. Összesen 1423 74 frt.
az egylet zilált anyagi ügyeit oly szeren*
vármegye önk. tűzoltó egyleteinek képvise 1
A közgyűlés a bemutatott zárszámadást
lói s ugyanazon napnak délulánján tarla-* tudomásul vette s Deák József pénztárosnak csévél s oly előnyösen, hogy annak, hogy
tolt a megyei közgyűlés a tűzoltói intéz a felmentvényt, köszönetének nyilvánítása egyletünk mind felszerelések, mind segély
egylet dolgában anyagilag a tűzoltó-egyletek
mény iránt érdeklődő polgártársaink töm e mellett megadta.
sorozatában az elsők közölt foglalhat h e 
ges jelenlétében s ezt megelőzőleg az ünne
5 ) Parancsnokság bemulatja a segély lyet, ő neki, az ő kezdeményezésének
pély fényét hathatósan emelő vendég tűz
oltók nagy számának közreműködésével egylet felülvizsgált számadásait, mely szerint köszönhetjük Az egylet népszerűsége is
osztattak ki a szolgálati-érmek a laktanya a segély-egylet vagyona készpénzben 2625 63 ö elnöksége alatt kezdődött s ő alatta
frt tesz ki, s egyúttal jelenti, hogy az orszá emelkedett az egylet által rendezett tánczelőtt.
gos segély-egyletbe egyletünk 36 taggal be mulatságok nivauja úgy erkölcsi, mint anyagi
Az egylet vagyona készpénzben 974 59 lépett, kik után a rendes évi dijat a helyi tekintetben. — Elnöki állásáról 1883.
frt, leltár szerint 381695 frt, a segélyző* segély-egyletünk fizeti. Tudomásul vétetett jul us 24 én mondott le. Az 1884. január
egyesület készpénz vagyona 2625 63 írt, és Godina Miklós pénztárnoknak köszönet 6 -iki rendes évi közgyűlés pedig tiszteletbeli
az összes vagyon 7417 17 frt.
szavaztatott.
elnökévé válaszlá a következő határo
6 ) Elnök bemutatja az egylet vagyoná zatt^l: A közgyűlés Pecsornik János ur
3. Parancsnok jelen ti: Egyesületünk
az 1891. év végével 44 tagból állott; az ról felvett leltárt 3816 95 frt értékben. Egy lemondását sajnálattal tudomásul veszi,
1892. év folyamán belépett 5 tag, kilépett példány Debics szertárnoknak átadatni s egy ügybuzgó működéséért jegyzőkönyvileg kö
3 tag s eltávozott 1 ta g ; a tényleges lét példány az irattárba helyeztetni rendeltetik 9zönetet szavaz s őszinte tisztelete és
7 Elnök bemutatja az 1893, évre el hálájának pedig azáltal óhajt kifejezést adni,
szám 45 tag; a rendfentartó osztály 14
hogy Pecsornik János urat, kinek neve az
tagot számlál. — Tartolt 14 gyakorlatot, készített következő költségvetést :
B e v é t e l : Pénztári készlel 1892 év egylet felvirágozásával szerves kapcsolatban
7 közgyűlést, 1 választmányi és 3 segély
egyleti ülést. Tüzeset nem fordult elő Mo ről 974 59 Csáktornya mezőváros ado áll, egyhangúlag tiszteletbeli elnökké vá*
randini Bálint alelnök február 27-én egy mánya 120. 86 pártoló tag után á 2 frt laszlja.e - - A tisztelt közgyűlés ismerte
hangúlag alparancsnoknak, Pulay Henrik i 172. Tagsági dij hátralék 36, összesen Pecsornik János t. elnökünket, mert köz*
i tünk élt s velünk működött s ez okból nem
márczius 27 én mászó szakaszparancsnok 1302 59 frt
K i a d á s : Az egyleti szolga évi fize | tartom szükségesnek, hogy az ö nemes
nak választatott meg. Készt vett teslü’etilég május 8 án Sz. Flórián napi, május lése 120 Tagsági-dij Budapestre és Zala- tulajdonait felsoroljam és jellemezzem, csak
30-án Királyi Pál országgyűlési képviselőnk Egerszere 6*05. Tűzkár ellen való biztosí [annyit akarok még mondani és csak annyit

Jegyzőkönyv.
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kivenni, hogy az ő önzetlen munkássága, az rendek), Macskásy Sándorné Jolán leányával,
Mariska (M.-Szt. Márton), Mo'nár Józsetné,
egyesület iránt tanúsított szeretete, az ő Majhen
Murai Róberlnó (Balica), Neutnan Albertné Neukitartó energiája szálljon át örökségül mi tnan Bernátné, Neuman Miksáné, Neuman Jó/seínó,
reánk — az egyesület minden egyes tag Pethö Jenőnó, Pruszatz Alajosné Paula leányával.
jára, hogy képesek legyünk egyletünk fej Pullay Irén (Keszthely). Probszt Ferenczné, Pollődését hathatósan előmozdítani és az igy lák Józsetné. Pollak Gvuláné, Pray Mili, Prayer N
Karolina (Karmacs). Sárosy Lászlónó.
elért magaslatán meg is tartani. S midőn Rosenberg
Siefanics Paula. Szilágyi (íyulánó Kornél Leá
egyletünk néhai t. elnökéről itt e helyen nyával. Tódor Józsetné. Vilkens Lídia. Vranc-ucs
megemlékeztem, azon indok vezetett, hogy Károlyné írón leányával. Wollák Rezsőné. Weta t közgyűlésnek elfogadásra ajánljam, terdorfer Dávidné. Zakál Henriknó. Zakál Tercsi,
illetőleg utólagos jóváhagyásának reményé Nélli es Margit. Zechmeister Malvin és Páni
Özv. Ziegler Lajosné. Ziegler KAIben mint határozatot kimondjam : miszerint (Náprádfa).
mánné sat. úrnők és kisassszonyok.
néhai Pecsornik János Csáktornyái tűzoltó
A sorsjátékra a következők voltak szívesek
egylet tiszteletbeli elnökének emléke jegyző nyereménytárgyakat küldeni : Bernyák Károlyné
könyvileg fog megörökitettni. Tudomásul függő lámpát. Sárosi Lászlóné kávés terítéket 12
személyre. Ziegler Kálmánné egy bronz tálat.
vétetetett.
Krasovecz lgnáczné kenyér kosarat. Kollárics
10. Elnök felhívására a közgyűlés Mihályné
mokka service t. Pecsornik István follelhatározta, hogy folyó év január 21 én a legyezöt. Voliák Rezőné kávés terítéket 6 sze
Hattyu«szálló nagy termében tánczmulatságot mélyre. Hackl Károlyné két gyertya s egy gyufa
rendez,
melynek tiszta jövedelme az tartól. Özv. Ziegler Lajosné két gyeriyatartóf,
egyesület alapvagyonához csatoltatik, A Pelhő Jenöné egy illatszer-dobozt. Özv. Tódor
G mokka-csészét tálczával. Vrancdts
rendező bizottságba beválasztotla Sárosi Józsetné
Károlyné ékszerdobozt. Probst Ferenc/.né kesztyű
elnöklete alatt Szeivert; Deák ; K rampacs; tartót. Tódor Jözsefné egy »üveg csukrot. Neu
Hirschmann L eó ; Masztnak , Hanzsel ; mann Salamon kávé-service-1 6 személyre. Ben
Adelman ; Ditrich ; L obi; P u lai; Bohln ; őnék Stana varró-eszköz dobozt. Prusatz Alajosné
Bors ; Novák Ferencz; Fraz ; Kipke ; Nuzsy tálczát és csukortogót. Szeivert Antalné 6 üveg
bort. Murai Róbertné fénykép tartót. Pálya Mi
és morandini urakat.
hályné egy disz-faiilálat. Szilágyi Gyuláné vaj tar
11. Morandini Bálint alparancsnok a tót. Ziegler Kálmánné kompótos tálat kanállal.
következő indítványt terjeszti a közgyűlés Felméri Albertné irómappát Csury Anna kinyit
e lé : »Tekintve, hogy egyesületünk fölszerelés ható tükröt. Cvetkovič« Antalné kályha-tálczát.
dolgában bármely vidéki tűzoltó egylettel Bahunek Höláné munka-kosarat. Özv- Baránics
nóvjegydobozt. Prey Emília tintalarlót.
kiállja a versenyt; tekintve, hogy e föl Andrásné
Vlasits Györgyné pálinka-service-t, Grósz Lásalónó
szerelések sok pénzbe kerültek, melyek pongyola-íökötöt- Tóth lstvánné 3 pár kis ékszer!
gondozása az egyesület erkölcsi kötelességei dobozban. Fischel Fúlöp egy doboz levélpapírt
közé tartozik ; tekintve, hogy a szertár oly Hein Maria czukordobozt. Vrancsits Irén pén
szűk, hogy ezen fölszerelvényeket abba el zes - er-iényt. Macskásy Jolán gyula - tartó*
Poliák József varróeszköz-dobo/t. Molnár Józsetné
helyezni nem lehet s gy némelyek a rongáló egy virágvá'át Ifj. Bencsák Ferenc« óratarlót.
idő viszontagságainak kitéve, sőt a szertárba Ifj. Benc-rt! u’erencz egy kis t&kosarat- IVIák
szoritottakat sem lehet a szükséges tisztaság József egy * dobozt. Pótlék József Hamu'artót.
ban és rendben tartani: kerestessék meg Bölcs Sánd - ié szivartartót szivarral. Macskásy
Csáktornya mváros képviselőtestüle az iránt, Sándor 2 palaczk bort. Macskásy Sándorné ká
vés készletet- Nusi Mátyás egy soukál
kegyeskednék a tűzoltó szertár kibővítését
Felülfizettek : Gróf Erdődy Rudolfné ö méltó
elrendelni s foganositását még e'folyó 1893 Hága (Novi-Marof) 10 irtot. Dr. Marc/ius József
évben eszközöltetni«.
binyaorvos (Hraslnigg) 5 irtot. Voliák Uezsönó
Egyéb tárgy nem lévén, elnök a gyű • és Neuman Miksa 3 Irtot. Kornfreind Nándor
(Dráva-Vásárhely). C^elkovics An'al. Pálya Milést bezárta
bályné. Dr. Svarcz Albertné Mayer Sarolta.
Kmf.
Kohn Herman. Csury Anna (Dráva-Vásárhely).

Különfélék.

áthelyezés C s o n t o s László postaés távrda segédtiszt N.'Kanizsáról’ hasonló
minőségben a helybeli postahivatalhoz he
lyeztetett át.
— $ villany világítás ügye egy lépéssel
közelebb jutott a megvalósuláshoz. Ugyanis
a városi hatóság által [kiküldött bizottság
általánosságban elfogadta a benyújtott a ánlatot. Most a szerződés kidolgozásával
foglalkoznak az illetők. A vállalkozó elfogad
ta a város által felajánlott 3 holdnyi telket
(Lobi melletti térség). A magánosoktól függ
hogy a vállalat létre jöjjön, amennyiben
201) lámpa aláírására volna még szükség.
E végből Bencsák Ferencz városi tanácsos
van megbízva, hogy a szükséges aláíráso
kat összegyűjtse ; a felvilágosításokat tehát
ő fogja megadni. Megjegyezzük, hogy a
magánosoktól követelt dijak jóval kisebbek,
mint p. o. Nagy-Kanizsán. Egy egész éjjel
égő lámpa havonként 2 írtba, egy fél éj el
égő lámpa 1 frt 75 krba, egy egy óráig
tartó világítás 2 és fél krba kerülne. Az
utczákon a házakig* végigvonuló vezetéket
a vállalkozó, a házakba vonuló vezetékek
a háztulajdonosok költségein állíttatnának
tel. A szerződés aláírása után alkalmas idő
járás mellett azonnal megkezdődnének az
építkezések. A fürdő — a m n t a bemuta
tott tervből láts/.ik — 8 fürdőszobát kád 
dal és zuhannyal, egy öltözőhelyiséget (6
szobácskával) egy fürdőszobát nagyobb me •
d ncével és zuhanyokkal és a gőzfürdőt fog
lalná magában. — Ugyancsak ez ügyban
a következő értesítést vettük : Csáktornya
város részéről k küldütt b zottság a város
nak villamos megvilágítása ügyében e hó
9 én ta tolt első értekezletet s tárgyalt vál
lalkozó Molnár Lajossal A vállalkozó rész
leteken ismertette a bizottsággal az ajánl*lót, mely szerint Vsak az *e-etre ál'itba ja
elő az a ánlatában a várostól kért öiszegéit
a vil'arnos világosságot, ha az utczai lám
pákon kivül legalább is 200 magán lámpást
gyűjthet össze. A bizottság e czélból egy
ivet bocsájtott ki. Kéretik a közönség a fon
A ln z e g D y A la jo s ,
S A rosi L á sz ló , Molnár József. Riltmüller Armm (Felsö-Mihályfolva) Baumhack Frigyes Szilágyi Gyula. Sirausz tosabb feltételeket magában foglaló ivet
jegyző.
elnök.
Sándor. Simon Lajosné. Hirschman Adolf. Sárosy megtekinteni s aláírásokkal szaporítani. —
Lászlóné. Benedek Béla. Su'egg Viktória. Rrenner
Hitelesítjük:
Gábor (Varasd). Neumann Némát. Dr. Csury A szükebb körű bizottság az utczára 72
M o ln á r J ó z s e f.
N o v á k F e r e n c z . Jenő (Budapest) 2—2 Irtot. — Finck Antal 1 írt lámpást és egy iv lámpást fogadott e' a
50 kr. Neuman Sámuel Mestrics Aladár. Síéin közgyűlésnek leendő ajánlás végett.
Mária. Sreuk testvérek Tóth István. Őzv Boianilt*
— g Csáktornyái »Ker. Ifjak Önképző
Heér Ferenc«. Ziegler Kálmán, Hirsch Egylete« folyó hó 8 án t rtotta rendes évi
Csáktornyái nőegylet táncz- Andrásné.
man Ramu. özv. Hirschman Sándorné. líeinrich
közgyűlését: Hirschmann Leó elnök a köz
Miksa. Pollák József. Tódor József. Brenner Antal
estélye.
(Varasd'. Sirahia Mari. Hirschman Leó Rosenberg gyűlést megnyitván annak határozatképes
Egy minden tekintetben sikerült, sorsolással Zsiga. Pejér József. Pethő Jenő. Welsz Miksa. ségét constatálta, a vá’asztnány évi jelenté
sének felolvasására Székely Vilmos egyleti
egybekötött tánczestély nyitottamé# városunkban Wolf Béla. Rák Adolf 1— 1 frt.
A sorsoláson kihúzattak akövetkező számok : titkárt, az évi számadások előadására pedig
e hó 7-ikén az idei rövidre szabott farsangot. A
jótékonyczélu nöegylet tagjai és a kiküldött vign- 909 067 872 644 633 796
58 875 5<»4 987 798 Pollá'i Bernát pénztárnokot kérte fel. Ezek
lom-rendezö bizottság mindent elkövetett, hogy a 203 381 474 517 593 214 321 429 630 97 675
nő-egylet ez idei estélye is régi jó hírnevéhez 785 389 763 283 9i2 476 484 07« 240 960 780 megtörténte után a felmentvény megada
méltó legyen. — A csinosan díszített táncterem 805 785 162 361 653 438 261 182 860 574 tott A választmány ajánlatára a közgyü és
Wollák Rezső és Schwarz Mór uraknak, kik
ben pezsgőit az é le t! Az első négyest 40 pár 34» 454.
tánczolta. Volt csin, Ízlés a ruhákban, %
aranyos
Néhány nyeremény tárgyat még nem vittek felolvasást szíveskedtek az egyleti helyiség
kedv a kedélyekben. A tánczot egy órával a szün- el a nyerők. Felhivatnak az illetők, hogy nyeiem ben tartani, jegyzőkönyvileg köszönetét sza
óra elótt előbb kellett félbehagyni a kisorsolás nyeikel szíveskedjenek Bernyák Károlyné uruőnól
miatt. Szép nyereménytárgyak gyűltek össze köz átvenni ! Megemlítjük, hogy a mulatság bevétele vazott és a választmányt megbízta, az em*
litett urakat ezen határozatról írásban érteadakozásból. A sorsjegyek mind elkeltek, még sok 461 írt volt.
kal több is elkelt volnál Nem is csoda ! Szépeink
E helyen közöljük a nöegylet elnökségének sit-uii. — A kedvező előleges költségvetés
a jótékony czél iránti tekintetekből egész művé köszönősorait ; Nyilvános köszönet. Fogadják mind tekintetbevételével a közgyűlés elhatározta,
szetet (ejtettek ki a sorsjegyek elárusitásábao. — azon nemes szivü t. adományozók, felülfizetök va miszerint a pártoló tag. k kegyes pártfogá
A ssünóra után ismét fel a terembe I ahol Sárközy lamint tánczestély rendezésére fölkért t. úrnők és
hivatása magaslatán«^) derék'zenekarával fárad t. urak nóvszerint : Bernyák Károlyné b. elnök, sát ezentúl évenkint csak hat frt erejéig
hatatlanul húzta a boldog fiatalságnak a talp alá Czvetkovics Antalné, Hackl Károlyné, Macskásy veszi igénybe, míg a rendes tagok dija
valót egész reggelig. De lássuk jelen volt szépeink Sándorné, Pálya Miliálvné Probszt Ferenczné. — saját kívánságuknak qQegfelplőleg —
nevét betüsoros kimutatásban !
Sárosi Lászlóné és Wollák Rezsöné b tagok ; havonkint egy frtra emeltessék. — Végül
Jelen voltak : Antauer Mimi, Bölcs Sándorné’ továbbá: dr. Férnek László, Grézló János, Hirsch következett az uj választmány megválasz
Benedik Béláné, Bernyák Károlyné. Bahunek Bé- man Nándor, Kovács Emil, Neuman Salamon.
láné, Csury Mariska (Dr.-Vásárhely), Fejér Józseínó Thorday János és Zakál Vilmos ránczrendezők a tása, melynek eredménye a következő:
Ella leányával, Felmérv Albertné, (»rósz Alajosnó | f. hó 7-én tartott tánczestély alkalmával kifejtett MegváLsztattak : elnökké Hirschmann Leó,
(Perlak), Qrész Paulaj(Z. Egerszeg), Grész Riza, fár&dhatlan szorgalmukért és buzgó fáradságukért, alejnökké G áner M. háznagygyá Pulay
llakl Károlyné, Baki Anna (Bécs) ö«v. Hirschman végül mindazok, kik a tánczestély sikeréhez bármi Henrik, pénztárnokká Pollák Bernát, titkárrá
Sándorné. Hirschman Samuné, Hirschman Adolfné, tekintetben hozzájárulni szívesek voltak az egylet
Hirschmann Henrik. Választm, tagokká j
Heinrich Miksáné, Kollarics Mihályné, Dr. Kra- leghálásb köszöneté*. Csáktornya, 1893 jan 10.
Székely Vi'rnos, Irin y i Győző, Neumann
sovecz lgnáczné, Krasovecz Anna, Kobn Ar- K o l l a r i c s Mihályné nő egyleti alelnök.
Mózes és Pollák Sam u; póttagokká; Jlein
minné Zseni leányával, Kobn lgnáczné (Csab

A

rich Benő és'Dorner József. A jegyzőkönyv József gyufatartót, Korpic? János három
hitelesítésére Neumann Vilmos és Heinrich üveg bort, Banelly Vilmos pénztárczát,
Miksa urak kérettek fel. — Ilirschmann Banelly Sándor álló lámpát, Sipos Elek
Henrik, egyl. titkár.
hamutartót, Banelly László szivartárczát,
— fStghivö. A Csáktornyái önk. tűzoltó- Banelly Ferencz szivacstartót, Tóth ím e
egylet 1893. évi január hó 21-én a „H attyú4* óratartót- Bár az estély nem volt népies,
szálló dísztermében t á n c z v i g a l m a t mint szokott lenni, de a jelenvoltak azért
rendez. Beléptidij : t írt. Kezdete 8 órakor. jól érezték magukat és kitünően mullattak.
A tiszta jövedelem az egyesület alapva Megkezdtük a farsangot, de talán be is
gyonának gyarap tására fordittatik. Felülfi- fejeztük : nem hisszük, hogy lehessünk
zeté*ek a legnagyobb köszönettel fogadtat’ még oly viszonyok közt, hogy egy újabb
nak és a »Muraközben" nyugtáztalak- — intelligens mulatság leírását adhatjuk a Tek,
Akik tévedésből nem kaptak volna meghí Szerkeztő Urnák- Da bízunk városuk neme
vót, szíveskedjenek Szeivert Antal főparancs sen gondolkozó urainak leikéiben, ha igy
nok urnái bejelenteni ebbeli kívánságukat nem, hát máskép hozzák meg áldozataikat
—
Jm ia k i sugtay tanulókat seg'lyzö a kegyelet oltárára. — Egy jelenvolt.
longyos-igylit■ estélye.

A múlt év, 1892.
deczember 31 én, a helybe'i rongyos egy
let, hogy a már majdnem kimerült egylet
vagyonát némi'eg gyarapithassa, táncz
vigalmat rendezett. S anyagilag tekintve
a dolgot, az eredménynyel minden tekin
tetben meg lehet elégedni, bár előzőleg a
közöny meglehetős nagy volt Sőt az ellene
megindított actió, egy Otíokon rendezett
contra-mulatság, nagyon kétessé tették ki
menetelét. Mindezek daczára a baj elmúlt,
s mint a jelenvolt diszes közönség saját
nyilatkozata : jobban érezték magukat, mint
bármely nagyobb népességű estélyen — bizo
nyít. A megjelent hölgyek és urak máig is kel
lemesen emlékeznek reá vissza. Hanem az
erkölcsi következmény, mi elmu ta után
lépett fel, arra ösztökél mindönkit, hogy
jótékonyczélu, vagy bármiféle más űnne
pélyességtől a jövőben tartózkodjanak Per
lak több lakosa már lelül áll ezen ál*áspontjuk meghaladta az ily czélt is már
régen. Távol legyen azonban tőlünk itt
minden vonatkoztatás, vagy egyesek visel
kedéséből való következtetés ; csak a valódi
tényt, szoros értelemben véve, méltóztassék
mindenkinek érteni Egyes kihívások vagy
védtelenek sé tegetése n *m egálunk. s ellen
kezik is jellemünkkel. Fogadják továbbá
ama nemes’elkü emberbarátok a leghá'ásabb Aöszönetünket, kik megjelenésükkel
bebizonyították hogy művelt nemes lélek
kel -bírnak. A legnagyobb hálára vagyunk
lekötelezve azok iránt is, kik valamely
akadályozó körülmény miatt nem jelen
hettek meg, de be épti dijuk három- négy
szeresét beküldeni méllóztattak : Felül-,
fizettek vagy bíkü dték a következő ősz
szegekat : dr. Wlass'uh Gyula orsz kép
viselő 10 írt Csesznák Józ el 5 frt, Verly
Ernő 2 frt Kamarits Viktor l 50, Ver y
Ferencz 1 frt, Grész Alajos 1 fit, Özv.
Siposné 1 frt Saftranits Ferencz 1 Irt
Wiener Ferenczné 1 frt, Sonnenwald Sin
dór 1 frt, Hermann János 1 frt, Soster cs
Pál 1 frt, Korpics János 1 frt, Varga
Jakabné 2 frt, Blazsincsics Gyö gy 1 frt,
Sólyomy Tivadar 1 írt, Barla Vilma 50
kr, Berky Erzsébet 50 kr, Spitzer József
50 kr, Tóth Imre 50 kr Bsnelly Ferencz
50 kr. Glavna András 50 kr, Bars H en
rik 50 kr, Svzstics József 50 kr Lange
Kelemen 50 kr, S pos Elek 16 kr. A ti-zta
jövedelem 45 frt 6 kr. Tombolatárgyat
voltak szívesek ajándékozni: Banelly H er
min 1 nyakkendő, Tersánszky Gyuláné 1
Helyem vánkont, Tóth Sándorné körrejtvént,
Kletinszky Dezsőné parfum dacot, Wiener
Ferenczné asztalicsengőt, Sipos Károlyné
virágvázat és egy doboz levélpapírt, Özv*
Csizmadiáné üveg cznkortartót és egy álló
üvegtálat, Veily Ernőné
üveg vázát,
Schweizer Károlyné kenyértartót és ’álczát,
Vizmathy Gzella névjegytartót, Wlassits
György porczellántált, Lange Kelemen egy
tárczát, egy hamutartót, egy tintatartót.
Grész Alajos egy tojás és sótartót, Spitzer

felöleli. A választ«nWy e t á b l á z a tá t hé*
lyeslőn vstte tudomásul, azoknak e hóban
törtéuendo kiuyomatását é l felvilágosító
szöveggel való ellátását elrendelte. E l
határozta továbbá
bogy az alakuló köz
gyűlést még e tavaszon megtartja, azon
remé iyben, hogy a gazdatiszti osztály most
már tömegesen fog csatlakozni a már
eddig is szép számmal jelentkezőkhöz;
a m á 1 inkább mert a választmány h atá
rozata értelmében az alakulás után belépők
már a tartalékalap javára 10 frt beiratási*dijt
tartoznak fizetni, melytől az alakulás előtt
belépők fel vaunak mentve. H atározatba
m nt végül, hogy az ország földbirtokosai
hoz is felhívás intéztessék, mikép ragadjá ic
— A b o t t o r u y a i önk. tűzoltó egylet — meg az alkalmat, hogy gazdaságuk jöve
mint mar utolsó szamunkban jeleztük, múlt hó delmének emelésében buzgólkodó gazda
3i én tartotta megalakulásának ünneplését, mely
tisztjeik jövő sorsát biztosítsák, bejegyez
ről tudósítónk a kivetkezőket írja: Ritka ünnepély
nek volt színhelye Boltornya kosaége miit hó tetvén Őket a nyugdíj-szövetkezetbe, m ely 
31-én.Az ottani önk. iüzoltó egylet megalakulásának nek összes tudnivalói megszerezhetők a
ünneplését tartott a. \ z eleve kihirdetett (steni tbz gazdatiszti^segély és nyugdijegyesület iro
lelettel vette reggeli 3 órakor kezdetét az ünnepély dájában, ŰllŐi-ut „Köztelek*.
— melyen az egylet tagjai díszben — és igen sok
— $ f egyti hite!?. B e r e n d y Béla I.
polgárság jelent tneg. — Az isteni tisztelet után
diszgyüléa következett, melyen az egylet elnöke oszt erdészszé, H a l á s z József és C s e r György erdészjelöltekké, J a n k ó
Koliay Jeromos plébános ur meleg szavakban n y
méltatta az egylet megalakulását, a mely után Sánd ír, M a y e r Géza, S v a t y Béla
Koliay Lajos íöp irancsaok szóltált fel — köszönetét erdészgyakornokokká
S t a a r Ferencz
szavazva az elnöknek, az irányában már eddig
is tanúsított páratlan jóindulatáért, az egyleti posta és távirdatiszté neveztettek ki. —
tagokai pedjg ezen szép és nemes intézu ény pár B i r ó János, z egerszegi erdögondnoksági
tolására buzdította. Majd Kerman János egyleti erdész Maros-Vásárhelyre helyeztetett át.
titkár mondott beszédet, melyben az egyle1 fő — A c s a b r e n d e k i
áll. elemi isko
parancsnokának fáradhatlan tevékenységét fejtette lánál a hetedik tanítói állást fogják szer
ki az egyletmegalakulását illetőleg, mert, úgymond, i
csakis ő benne látja összpontosulva, a legnagyobb | vezni A k e s z t h e l y i v a s ú t adósságai
érdemeket — melyért a gyűlés jegyzőkönyvileg a megyei segélyből teljesen törlesztettek.
köszönetét szavazott, hogy neve megörökitessók
— A diszgyülést közös lakoma követte, mely az
egyes tagok hozzájárulásával az egylet titkáránál
rendezteteií, a gazdasszonyi szerepet Koliay
Lajosnó és Ksrmán Jánosné páratlan önfeláldozás
sel vették kezükbe. — Hogy itt sem volt
hiány a (elköszöntőkben, melyeket az egylet
alelnöke Kralyics Bálint s lelkész ur nyitod meg
igen beható beszédében — magától értetődik. A
jókedv az éjfél utáni órákbin erte még csak
tetőpontját, mikor az ünnepély véget ért. Ez al
kalommal nem muliszthatom el, hogy az egylet
iránti érdekeltségüket t Ehrlich Hermina úrnő,
Vojnesics Ágnes úrnő és Tőrök Pál ur 1— 1 írt,
Párnán Jakab, Santek Báliul és Hunyady Márton
urak 2 —2 frt hozzájárulásával — mint pártoló
tagok tüntették ki, melyért e helyütt is köszönetét
szavaz az elnökség. — Ad|a az ég. hogy egyle
tünk virágozzék s pé daként álljon a közeli
községeknek, mert jó akarattal és egy kis fárad
sággal még ott is lehet alkotni ily nemes egyletet,
hol bármi jónak megalkotásával eddigeló nem
igen lehet dicsekednünk.
Iv . L .
— B e k ü l d e t e t t nyomtatátban »Csáktor
nyái önk tűzoltó egylet számadásának összes
kimutatása az I8ü2-ik évről A bevétel és kiadás
1423 írt 74 krt a vagyon rovat 4776 frt 59 krt
mutat ki. Ezenkívül a segélyalap vagyona 2615
frt 91 kr. A számadás Deák József egyleti pénz
tárnok állította öss/.e.

— fáeghivó. Az alsó lendvai iparos ifjusíg
f hó 21 én Neubauer András vendéglőjében
zártkörű táncimulatságot rendez. Belépti
díj 40 kr.
— §irkö:i Csáktornyái jeles magyar
zenekara e hó ló-én — vasárnap — este a
„Ilatytyu*-vendéglőben hangversenyt ren
del A zenekar tagjai kérik e helyen is
a t. közönség szive* pártfogását. Mi is
ajánl uk derék zenészeinket a t. közönség
jóakaratába— 4 gaidatiszti segé!jegyesülit f hó 5 én
tartott igazgató választmányi ülést Bujanovics Sándor orsz. képviselő elnöklete
alatt. Az egyesület vagyona az 1893. év
elején 26 732 irtot tett ki A magas ősz
szegre rugó hátralékos tagdíjak behajtása
iránt ügyvezető sürgős eljárásra utasittatott.
Az alakítandó gazdatiszti nyugdíj-szövetke
zet Bogyó kereskedelmi akadémiai tanár
bemutatta a most már teljes részletezéssel
kidolgozott 6 táblázatból álló tervezetet,
mely a biztosításnak minden m ó d o s á t

NYILTTÉR*

Meyer Fereucz urnák
V iz i-S z t G y ö rg y ö n .

Ön a „Muraköz" múlt évi 52-ik szás
mában előadott ügye miatt ellenem a
tekintetes főszolgabíró urnái panaszt em elt; ez érdemben mai napon megtar
tott vizsgálat alapján é n a v á d é s
k ö v e t k e z m é n y e i terhe a l ó l
'k.^ieW ÖZ*mu határozattal f e l m e n 
t e t t e m . Ezek után én az ügyet be
fejezettnek nyilvánítom. Legutóbbi köz
leményére tellát nem reflektálok, s csak
annyit jegyzek meg, hogy oly házi rend
szabály,mint amily önnél, megvan másutt,
úgy nálam is.

Vizi-Szt.-Györgyön, 1893. évi jan.
hó II-én.

PLICHTA BÉLA,
körjegyző.

Egészselyem, mintázott Foulardokat
(mintegy 450 különböző fajban), méterenként
I 85 krtól 3 frt 65 krig — valamint fekete, fehér
és színes selyemszöveteket 45 krtól 11 frt
I 65 krig szállít — sima. koczk&s, csikós,
1 virágos damaszolt minőségben (mintegy 240
féle disposiiiö és 2000 különböző ssin- a ár
nyalatban) szállít póstabér- és vámmentesen
j H e n n e b e r f ? G . (cs. kir. udvari szállító)
* s e l y e m g y á r a Z ü r i c h b e n . Minták póetafordulóval küldetnek. Svájczba czimsett
I levelekre 10 kros és levelező lapokra 5 kros
bélyeg ragasztandó.
* E rovat alatt közlöttekért
lelősséget a

nem vállal fe
Saerk.

FELELŐSSZERKESZTŐ
M A R Q I T A I

J O Z 8 E F

*

Yu O kovcu

X tečaj

1 5 -g a

januara 1&93-

8 urednikom moči je svaki dan
govoriti med 11 i 12 varom. —
Sve poliljke tičač-e se zadržaja no*
vinah, naj se poiiljaja na ime
H a r g i t a i J o ž e f a urednika vn
Čakovec.

Broj 3.
1’r c d p l a t u a c e n a fe 2

Na celo leto . . . 4 írt
Na pol leta . . .
2 írt
Na četvert leta . . 1 írt
/ojedini broji koitaju 10 kr.

Izdateljstvo:

Obnant se poleg pogodbe 1 bi
račnnajn.

Jnjižara Fiachel Filipova kam se
predplata i obznane poiiljajn.

n a h o r v á t i k o r i i m a g j a r s k o m j e z i k u izla z e č i etru žt v e n i z n a n s t v e n i i p o v u č l j i v i lis t z a p n k . v
| I z l a z l s-valciV'tijecLen Jed.enl5:rat I to: v u s v a ira uedelju.
Službeni glasnik: ,.Mo<ljimurskoga ]K)dpomagajllč ega činovniOkoga druživa ( „Cakovečke Sparkasse'1, „Modjimurske sparkasse“. i t. d.

r
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li ti sam imel ljepo vofo (sada) vu svojem dčcom,
koju komaj moraju braniti i
malom sad nj uku cebuš onda žel el škomce opravljati Tak postane eőla familija tutna
(Konec.)
vzeti i/ g<? podskoga sadnjaka sada. Tak jjadnica i žalostna sirotinja. — Tretič,
takvi ljudi navadno ne maju ni tuliko peIm je — hvala Boga — med vami čini i glede vsake fele povrlelja.
Meštri, os-bito mali meštri tuže se, nez, kada započmu svoj posel — meštriju
plébános, vlastelin, koji dobro gospodariju,
pak se vučite od njih, kak i gda potrebno da nemreiu od svojega dela živeti, ar da samostalno za sebe tirati, da bi si mogli
je valjano delati ; gledite, kak oni to de- su ih od vsili stran več iztisnule fabrike. napré kakov materijal nabaviti, koj njim
laju. Naj se nigdo neizgovarja, niti ne To je istina, da dendenes fabrike vu ve je potreben zi njihovu me triju, ter tak
jzvinjava ovak : ja nemrem imati onak* likom proizvodu vsakovrstnu robu koju su su prisiljeni na malo stvari kapuvati za
voga blaga (marhe) i onoliko, kak on još 30 do 40 Ijel d lali samo majslri. No dražešu cénu, i to josče — po naj vile
plebanuš ili vlastelin (zemeljski gospon), ja bi vsikomu majstru, koji na malo dela, puta — na vera — puf Recite mi sada ;
niti mogu onak braniti marhu, kak oni ovoga tolnača dal, a znam, da mi budu ;e!i m ireja takvi meštri napredovati ? jeli
se moreju ovak vi ljudi zdržati ? leli mogu
to čine. Taj izgovor nije nikaj vréden vrcdne<i i razborite.ši i prav dali
Mali mešter ako hoče, da se zdrži, pošteno zdržavati svoju familiju ? — Re
latina ti nemreš imati toliko blaga; ali
ako imaš samo jedrni kravicu. imaj dobru mora dobro zniti svoju m eštri:u Ima tu cimo, da koji takov mladi detič i ima
i od boljše fele (tajte), — ako imaš samo liko mladih majori, koji komaj, kaj su imetka od svojih roditeljah, ili da je dobil
jedno svinjč, ali nek bude od dobroga zvuČili me-triju pri kojem majstru, taki su sa ženom kakve peneze: jeli se buda
tajta. B oje je imati dobro, pak malo, — se Oženili i počeli su za sebe kakti sa mogel odriati, kada on nežna vu redu
nego vnogo, a nevaljano.* A hraniti m ore3 ni 'Stalni delati* Takovi navadno nemreju svoju meUriju i kada on nema nikakvoga
ti isto onak svoju jednu kravica, kak se zdržati, a zakaj ? Evo zakaj : Ti ljudi izprobauja vu svétu ? Takov čovčk nebude
vlastelin svojih vnogo. I ti moreš isto u h u se mogli dobro navfiti svoju meštriju znal dati ni cebi ledi, a kamo li ženi i
onak obdelavati svoje malo poje, kak črez 3 do 4 ljeta, kaj su bili inaši ili na- dőci, ili svojemu gospodarstvu. — Potrébno
vlastelin svoje veliko, i ti moreš svoje vučniki , ar su — kak to po najviše biva je anda, da vsaki meUer dobro razmo svoju
senokoše onda kositi, kada i on, i ti more! - morali poleg meštrije i druge hižne m e’triju, ako boóe da se zdrži. Zato nek i
gospodaril mladi deti j ide vu s vét, nek služi i dč a
svoje male gorice onak ljepo obdelavati, pode obavljati pri svojem
kak on svoje velike ; samo je treba da se majstru. Takov mladi m šter dobi jednu svakojaikih varašili, pri vsake fele gospo
od njega navčiš, i da imaš navék volju ili dve naručbe, a nenačini ih dobro — dirih, nek ide i vu stranjske Orsage i va
tak delati. Gde kaj boljšega vidiš vu pak tak izgubi zaufanje vu svojih n a ru - ra*e, pak naj dib ro gledi, kak ondi poHeni
gospodarstvu spam etredh gospodarab, a ti čitelja. Tak bude prisiljen nevolje se vii i na dobrom glasu naešlri delaju i gospodare
gledi, da i ti to vpeljaá vu vsom malom vati (knburiti), delajuč za druga majstre, Još i naj g edi, da si sam prišpara kakvu
gospodarstvu ; vidiš na példu, da koji tvoj koji u velikom delaju, id se baviti samo šumicu peuez, kojem bude mogel započeti
bližnji gospodar ima l,epe fiue vodke popravljanjem starih svarib. Tak delajuči samostalno meštriju tirati.
Za iaj se vnogi meštri ne o lrže, ako
(sadje), a ti prosi od njega, da ti da šibicu nemire se potlji niti usivrsiti vu svojem
od njih, pak si vucčpi vu svojem sad- poslu, pak onda ostane po ves život fušar. i dobro znadu svoju me triju. Evo z a to ;
njaku. To bo znaj, da se vezda da za Drugo, ti ljudi navadno se odmah ožene* ar su léni i nemarni vu poslu. N aru'id
Ijepi sad i ljepi pernz nabrati. Pak budeš A to je zlo ; ar tak do sk<>ra osipa u se mu koji posel, a ti se nemore* od njega

Na početku novoga ljeta.

ZABAVA.
i.

Kaj je Čije F (narodna priča.)
Kad je Bog dielil svieta i svakoma
živ ulemu stvoru vieka, t, j. starost, da koje
bude koj živel, došle su sva životinje pred
njegov troouš, a pred sve uje su je posta
vil élovek, i B)g reče človeku: »Ti buš
se zval človek, budeš kralj ua zemlji, tebi
bude sve podčiujeuo i pokorno, ti buš se
vžival svih krasotah i milinak ove zemlje, te
češ — jednum riečjum — biti gospodar
svega, kaj je ua zemlji, a živel budeš tri*
deset let.*
Človek se u sebi zamisli te reče : „Biti
kralj, vživati sve miliue ovoga svieta, a samo
trideset liet živeti, — to je vrlo kratko
vrieme odmereno !•
Za človekom stane pred božji troouš
osel, a Bog mu reče : „Ti buš se žval osel,
kriz tvoje cielo življenje budeš pute nosil i
drugi trh, obudi te budu grizb, hrana ti
budu koprive i suhi drač, a k tomu buA svim
služil kakti predmet bedastoče i izsmeha*

Vanja, ali za to budeš živel petdeset )iet.u ali bus ipak hodil po četverečki, te bož slu«
Osel si pomisli : „Dakle cieloga svojega ž i- žil ljudem nu smeh i šala, a živel budeš
vleuja nikaj dobra doživeti, a petdeset liot petdeset liet."
živeti® — reče : »Bože, mnogo si mi vieka
Jopec na to odgovori : »To je Bože u
ua takvo zlo življenje odmeril 1® — Odmah me predugo, jer pošto bum samo oa smeh i
na to človek zavikne : »Daj meni Bože po šalu drugem sluč l, to te molim, škrati mi
lovicu l* I Bog po svojoj milosti vzeme po* vrieme miga vieku, jer si neželjim toliko
lovicu od osla vkraj i da človeku.
liet tudji nora biti," A človek brže bolje
Opet za oslom stupi prel tronuš božji reče: »Pak daj B »že raeui od njegovih
— pes, kojemu Bog reče : »Ti buš se zval liit hírem jeden tueet." — I Big mu želj u
pes, te češ biti cieli viek svojega življenj a izpuui,
človeku vieran, od hiže nebuš smel nikam
I tako i je : do tridesetega lieta fti
oditi, nego buš ju moral dan i nrč čuvati i človek kakti bubreg n loja t. j. onak kak
skozen biti. Nadalje bufi moral i na ista me- mu je to pri dieljenja Bog odredil, od te
sečiuu lajati: hrauil se budeš slonim, kaj doba dela kakti osel, jer je dobi njegov diol
budu ljudi vkraj hi tali i glodal buš kost', a lietab, zatim kal i ova lioto projdu, a na*
živel buš do dvadeset i pet liet."
dojdu ona, koja je od psa dobil, onda
Pes na to promrmlja: „Cieloga svoga čuva svoje krvavo stečeno, kakti pes, — a
vieka ne9paf, morati lajati, h »češ neč^š, a kad i ta l»ete projdu, te dojdu ona od jop *
pri tom kosti globati" — zatira na glas ca dobljena, t. j. kad ostari, onda služi mlareče: „Muogo mi je Bižje dvadeset i domu svietu ua smeh i šalu.
pet liet."
»E pak kud je Djemu to preveč, daj |I
II.
meni polovice® veli na to lakovni človek, i
Bog mu i to dadc.
Sad dojde re 1 na jopca, i on se izravno
postavi prel božji tronuš, a B>g mu reče :
Došel je jedooé Goričančan i Uodo„Ti buš se jopec zval, budeš izvan», to jest šm čiu, na Rokovo Draškovec na proš«
kaj se tiela tiče ponešto človeku spodoben, čenje, po meši se ide takovom priliknm

Još dve dobi k*tomu.

n « ,
*

načinom vnogi veiikaži od glave do pete va
vfiekati, da bi ti zvršil posel. Tak ozlovolje
zlatu oblečeni bili jesu. Zbog toga vu velikom
nar učitelje, pak ih oni ostave i prejdeiu k
sramu buduči Magjari odluili su. da od se
drugomu. Drugi opet precčnjuju svoje delo .
X III.
dobi tudjinca za kralja izebirali nebudu. —
potrebuju za nje gotovo tretinu viže nego
Najzadnjič i-el je proti nemirnomu Frid* Pod njim tnkel se s Turčinom pod jedno tabor,
onaj, koj vn veliko dčla, ili fabrika Pravo
je, da se delavcu plati njegov trud i tv a r : riku, predobil je od njega Austriju i nju do D r á g f y , Kmiži pak Ivan Korvaiu jeden
ali nevalja preterivati cénu; ar s bude s smrti. Matiaš bil je pravicu ljubeči \ ošter od drugoga bolje, bili su vitezi i kosáéi Tur •
tim svét od njega odbil. Vnogi opet pre~ človek, kaj mu i sledeče prireöje posvédoöava. čioab. Nego I. S e i i m sultan neizmerne
padaju ; ar hokeju živiti kak gospoda. Oni „Mrtvo Mát'á^ kralja lice, néma za njim več taborske priprave čineč*. — nije bilo mogudi
ves posel prepuščaj u svojim detičom, a de- pravice.* Od Matiaša pripovčda povčscnica Magjarom ovo prež poslovanja gledati ; i zato
tiči dela ju kak je njim leže i bolje, a ne jednn šalnu, nego ipak opismo pripovest. Naj je nadbi*kup Estergomski T o m a š B a k a é
kak bi bilo hasnoviteše po gazdu. Majstri mre vu Gömör varmegjiji baveči se; odredil j križtrnoga tabora nazve9til proti Torčinu;
takvi — osobito vu vekših varaših — idu je velike gosti za tamošuje velikaše. Vu te* j obečajuči vsim opro&éenje grehov; i za vodju
skorom svaki dan vu oštarije do polne i aj u obeda nazdravljali su kralja, domoviou šerega imenu val je Gjuru Dož*. Priliku ovu
vu večer, a gdč kada i vu kavane, a to kodta i vile velikašah, samo gradjane i prostjake, zradostjum poprijel je prosti pak, da se od
dosta penez, a gubi se i vrčm e; gdč koji — kak to več obično biva — nije nigdo željeznoga jarma, svojevoljne go^podčije svoje
pohadjaju vsake fele zabave (unterhalunge), napijai. Kada gjsti predju, pozval je Matiaš mentője. Zarili su se anda tlačoiki vu čoporih
kojih je vu vek šili varaši i preveč, pik tak gospodu, da se znjim vu gorice šečeju. Dojdud' iti pod zastavu Dože. Gospodčije pak videče,
razteplju svoju privre lu. Nigdo naj nemisli, tam, dal je vsakomu vu ruke motiku, i ou da po tim poljsko delo ze7sem& zanemareuo
da nebi i majster smel gde kad odehnuti, sam je počel kruto kopati. Nevučui ktakvomu bude, pretirali su nje nazad. I stoga iroka
razveseliti se i kaj vžiti Im je to prav, ali poslu gospoda, strudeli su brzo, i moleč prosili stvorila se jedna mužka punta. Slogi nad
vse vu svoje vrčme, mertučljivo, Stalinu i su kralja, da bi nje oslobodil délnike biti vu vlastitemi gazdi svojem*, delali su nomilosrdimetku svomu primčrenu. Zabava je vsaka takvem veselju. Smehajuči Matiaš obrne se nosti, — gospodu su klali i hiži njihove vug ré'na, koja škodi duš i tčlu, ili imetku k njim i nje opazne včiui na te>.ki način žigali. — Dožu pak ta kralja izkrikuui.
nanosi veliki kvar. Anda, ako hočeju, da življenja poljodelavcah: koji zbog toga zroka,
me tri napreduju, treba da dobro razmeju ne zametavanja, več dostojnoga po tuvanja i
svoju meštriju, da si vu svčtu zadobe dosta srdčeni spomenek vredni jesua Gledeč razpre
izprobanja, da si prišparaju koju šumicu stirauja znanostih, pozval je iz zvanjske zemlje
K AJ JE NO VO G A?
penez za početek svoga samostalnoga dela, vnogo vučenih Ijudih. Glasovita njegova
da uztrajno delaju, i da se ne žene taki, knjižnica tak zvana „ K o r v i n a * zadržavala Gratulacija ministra prezeša dr. Wekerleja.
je do 50 jezer svezkah, ■— i tiskarnu je on
čim su odpasali inaški šurc
vu domovinu našu vpeljal. Cerna vojska njegova
Primajuči gratulacija liberalne stranke
Delavnost nek bude lozinka vsim nam ! koja se tak od njegve Črne naprsnice nazivala,
Ali delati potrebno je ovak. Ruku k poslu, bila je strahota neprijateljem. Po smrti Matiaša k novomu Ijetu. odgovoril je;miniiter prezeš
a sice k Bogu, veli poslovica T o je st: pred hlepel je za tronušem njegov nezakoniti sin dr. Wekerle n al pozdravni govor Jókaja
delom Bogu akluj svoje delo, njega si prizovi K o r v i n J á n o s i vnogi drugi. I buduč Mó ra govorom, koji je važan glede cirkvene
i narodnostne politike. Glavna mčsta govora
7 % pomočnika vu poslu. Zd>ži delanje, ne
je zund ovih naj plaši ji ve^i bil Vladislav, zato
da denes jako delaš a zutra pak lenjariš. su velikaši, vladati želeči, njega za naslednika glase : „Oilučnost i čistoča vladmoga pro
Delaj točno svoj posel, a ne površno kaktak). Matiaievoga izebiali. Žito je jako pogodjeuo grama brani nas proti prigovorom, koji se
Spravljaj si imetek pošteno, a ne krivično: rekel Štefau Bitory : da je vezdašijim veli- od vremena do vremena pojarljajs.* No iz
ar krivo spravljeno nije blagoslovljeno, istinita kašom tako? kralj potreben, kojega za kečku dveh stvarih treba mi se ipak smislih ; a to
je uznemireoje vjerskog mira i pojav naroije réö, kak i o n a ; oteto prokleto, kak je držati moréja.
nostnog pitanja. Prvog se pitanja moram
doflo, tak je prošlo.
II. ili dobže Vladislav (1490 -1516). sjetiti zarad onib, koji računajo s neznanjem
Muž poljodelavec i mešter održali se Pod njim je poštenje kraljevske časti sasvim puka i zaradi opetovanih agitacijah kojimi
budu, ako budu uiarjivo, uztrajno, valjano vtonulo. Oni orsag, koje je Matiaš predobil, se s najsvetešim čuvstom puka, s njegovom
i pošteno delali,
vsi do jednoga prepali su vu ruke prvešim religioznošču, tira najvekša nesavjestoosv. Ja
Anda, dragi moji, imajte včru i ufanje vladavcem. — Neizmerno bil je lén i za necu prepustiti ni jedne sgoie, da navčk z
vu Boga. bojte se Boga i njega Štu;te, živite ors&čke posle ni3C nikaj brtnil. Navadna reč nova konštatujem, da mi ne samo da aočemo
po njegovih zapovedih; delajte pošteno, mu je bila „dobže* t. j. dobro je, — i zato dogmah okrnjit', več ib i nekanimo doteknuti.
pak vam neče biti delo p ez hasne. Želil su ga za dob e Vladislava p »dpotavali. Si Ka) se narodoostnog pitanja tiče, nemore se
bi, da ai ove naputke ne samo zapametite,. !romaštvo njegovo koje navadno s strašijivostjum tajiti/ da se tu susrečemo s pojedinimi
nego da njeh se i d ržite!
skupa hodi, — bilo je tak veliko, daje višekrat simptomi, kojih nemoremo ravnoduioo podnesti.
I k obedu ne imel kaj za jesti, gde suprotivuem Neima orsag* na svétu, vu kojem bi megel

IZ POVESTI MAGJARSKE.

malo po pijacu med licitari, a potlam
k Bartuliču u krčma na obed. Tak su i
nali dva kumi iz Goričan i Hodošan na
činih, fe dojduči n krčmu, spaz>Ii su jednoga
poznanca iz Dubrave u notri, ka; je je tak
razveselilo, da su si odmah k-njemu seli i
počeli jeden drugomu napijati te onak gjegjerno piti kak se bič plete.
Proti večeru v e;, jes tak dugosu skupa
bil», prestane DubravOan piti, a Ilodo&aučan
ga sve truca z-riečmi : ,Em pij ; kaj se tak
držiš, znam ja, da bi se suh čez lagev prev
lekel.* DabravčaD, komu je več bilo dosta,
odgovori: „Zirage volje bi pil, ali se bo
jim, da nezgubim noge, i ipak je pri*
ličen komad od ovud do Dabrave za pei'ce iti.«
„Ah, ah 1 To mi je prvo kaj sad čuiem, da kad se pije onda se noge zgube; —
ja kad puno pijem, još dve k tornu dobim,
ipak idem onda po četverečki.*

Gizicu. Jednoč se stari gospodin stemi svojemi vnukicami pričme žaliti i Gizicu, koja
je bila mlajša, zapita : 7Ako bi ja sad tebi
dal jedeuajst rrešen j, za da to med Ir micu i
med se iednako razdeliš, koliko bi drešeoj
svaka od vas dobila?«

na putu, te mu odmah, čim je do njega došel pričme pripovedati, da je ove noči se*
njal, da se ie z njim na vulici zestal, njega
pozdravil, a ov da ga niti poglednul nije.
„Oprosti dragi prijatelj* — odgovori raztre
seni — „ja te nišam opazil.*

3.
Raztreseni nekoj professor reée u
Gizica jedan čas misli i misli, ali nije
to šala takov račun za divojč cu 4 —5 let školi, koja je skoro razna bila : „Ja opet da*
st&ru, krja još nije u školi bila. Najedan nas vidim mnoge, koji niso tu.*
krat se domisli i v e li; „Ti Grossvatter meni
4 Nieki raztreleni učenjak, hotel je
samo daj črešnje, ja je dam Irmici, nek je
vzeti debelo kuigu, koju je malo predi čtel,
ona razdeli med nas dve.
te ju je hotel u ormar spraviti, ali u raz
tresenosti zgrabi puuu zdelu vode v*kojoj
se je vmiral, zdigne ju i poleje se.
IV.
Ves srdit zavikne: „Koj osel me je to polejal ?“

Raztresenost.

5. Nieki raztresen dojdu u jedna kada
i zapita, jeli stari gospodar doma. „Ah ou
nam je na žalost vumrl, te smo ga bad včera
zakopali,* — odgovori sia njegov. „Pak
nikaj zato* — veli raztreščili — „dojdem
III
1. K rastrešenomu X dojde netko u zutra zarana v-jutro onda ga mozbit jol dopohode. X je dogo sedel nepregovoriši niti maj najdem.*
Znašla seje.
rieči, na jedan krat zapita svoga gosta :
6. U niekom varošu Euglezke bil je
„Ala kaj sem štel reči, — jeli živ još vaš jeden listonofia (koj iz pošte po varošu liste
Pokojni Rospodin T ................. o H®* pokojni otac ?•
raznaša) tak raztresen, da je*sam svoje ime
doáanu imal je prije kakovih trideset let
2. Jednog raztiešeuog sretue prijatelj zaboravil. Jeduoč dojde nekakovo pismo na
TrIo Ijobetne dre male vunkice: Irmicu i
Mnogo put človek u raztreienosti nekaj
veli ili učini. da se drugi smejati morajo. O
tom ima razuih pripovestih, pak boču i ja
ovde nekoliko povedati:

m k i državljan, prež razlike jezika, ónak
onapredjivati svoju kaltaru, kak je to mogode to Magjarskoj. Mi hočemo osobito da
■držimo nad dober odnoiaj prema kraljeri
nam Horvatskoj i Slavoniji. No to nas
neaosdriaje, da vsima silami nastojimo o
tom, da čuvamo magjarski karakter političke
narodnosti, orsaga i javnog života, da ga
očvratimo i osegaramo. Da postignemo taj
cilj, nečemo prepustiti ni jedne sgode, kod
nezakonitih tržojah npotrebiti demo vsa oš.
troča zakona, a gda bode treba, stvoriti ho
demo novih zakonitih, pak i izvanrednih
odredbah; Naprotiv dnevnim véstim, da kor«
manj ogovara i da hoče svoj program pre
meniti, drftim notdoim, da oditajem, da mi
nedemo našeg programa niti premeniti, ni
sniiiti ni pomenjditi, ved ga odločao zdržati
vn vsoj njegovoj celosti Kaj smo obrekli,
to bodemo i izponiti pod vsimi pogodbami.
O to veftemo vsa naša politidka repataciju i
nad položaj. Na konca je minister prezed
očitoval, da netira strandke politike i da
mo je vsaki dobro do:elf koj se etavlja pod
liberalna zastava.

Zbiranje ablegata.
Koncem mesecea decembra 1892. izebran
je vo Nagylaka ablegatom kandidat neodvisne
stranke Molek Lajofl sa 830 votnmov proti
ministra Hieronymiu Karolja, koj je dobil
samo 678 votumov. Hovi ablegat doflel je
posebnim cogom va Nagylak ter je dodekan
od svojih zbiradov velikom ovac jom.

Sreberne krune.
Is Budimpešte javljajo, da je ic Krem«
nitza stigla prva pošiljka novokovanih src«
beroih kronah. Vsaki tjeden stigla bode
takva pošiljka fpaklec) sa 100 000 krunab,
koje se bodo predale ljudstva stopram vo
miseca Márciusa.

Vu Budimpešti, 3« januara.
Novine , Budapesti Hírlap0 javlja, da je
minister prezeš dr. Wekcrle va decembru
prijel benediktinca Angosta H a n d e k a
vo poslu poponjenja ntdbilkopske stolice vo
Zagreba. Haadek oditoval je svoje nazore
glede visečih cirkveno politidkih pitanjab
tak, da stoji oz Vatikan do onega stanovišta,

