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MURAKÖZ

Szerkesztővel értekezni leket min*
dennap 11 és 12 óra között. —
A lap szellemi részére vonatkozó
minden közlemény M a r g l t & l
J ó z s e f szeikesztö nevére
küldendő.

HASYAR és HORVAT NYELVEN MEGJELENŐ TÁRSADALMI, ISMERETTERJESZTŐ és SZÉPIRODALMI HETILAP.
M e g j e le n ik l i e t e i i k i n t

v a s iir u a p .

A »Muraközi tiszti önsegélyző szövetkezet«, a »Csáktornyái takarékpénztár«, a »Muraközi
takarékpénztár« sat. hivatalos közlönye.

27. szám. *
Elöflzetóai árak:

Egész évre . . . . 4 frt
Fél évre . . . .
2 frt
Negyed évre . . .
1 frt
Egyes szám 10 kr.
Hirdetések még elfogadtatnak’:
Budapesten: Qoldberger A. V. és
Eckstein B. hird. irod. Bécsben:
Schalek H., Dakes M., OppelikA.,
Danbe 0. L. és társánál és Herndl.
Brünben: Štern M.
Ny i!ttér petit nora 10 kr.

kell félni a proletáriálus szaporodásától: bontás va’óságos forradalmat idéz elő a
minden ember meg fog élni a maga he fehérítésben és az előbb magas áruk miatt
Az egész országban bezárullak a m ú lyén becsülettel.
hozzzáf'érbetlen fémeket hozzáférhetővé teszi ;
zsák csarnokának kapui s a tanuló sereg
Csakhogy a pálya megválasztásához a táviró ugyanazon sodronyon több táviratot
szétoszlott a szélrózsa minden tájékára. A a szülők nyugodt ítélete és gyermekeik te  közvetít egy időben és a telephon segélyével
szorgalom, a munka ideje lejárt s pihenés hetsége iránt kevesebb elfogultság szüksé kényelmesen cseveghetünk Parisból L o n 
váltotta fel a hosszú fáradozást. Test és ges. Most, midőn a kevésbé tehetséges ta donnal, sőt New Yorkból Chicágóval, azaz
lélek üditő szórakozást keres, hogy a zsenge nulók számára annyi szakiskola áll fenn, 1500 kilométer távolságban. Az elektro
idegek megerősödve foghassanak majd is még lulságos a gymnasiumokba va’ó özön- technikusok szolgálatkészszé teszik a ter
mét munkához. Tanító és tanitvány egy lés. Nagy tévedése az a társadalomnak, hogy mészet erőit, a legtávolabb eső \izeséseket,
esztendővel lettek gazdagabbak tapasztala csak a gymnasiumok nyújtanak a megélhe sőt a Niagara zuhatagát is és ezen erőket
tokban, tudományban; egy évvel öregebb^ tésre legbiztosabb és legkényelmesebb alapot. rengeteg nagy távolra átviszik. Szerény és
lett mindkettő ismeretekben. Nagy haszon Ez tévedés. Gondoljuk meg, hogy mig a tudo kezdetleges kísérleteket tettek már az elektro
ez rájuk nézve, mert minden eltöltött óra mányos pályát végzett emberek csak tiz ti mossággal avégből is, hogy a léghajóval
fontos előkészület volt a jövő iskolai év zennégy évi tanulmány ulán képesek s hatalmukba ejtsék a lég birodalmát
munkásságához.
' akkor is csak nagy gonddal és nagy mun
Európa, valamint az egész föld főváro •
Vidékünkön különösen nevezetes időpont kával öt —hatszáz forint évi jövedelmet föl bait meghódította az elektromos világítás.
ez minden évben, mert ilyenkor látjuk lassan, mutatni ; addig a gyakorlati szakiskolák Az elektromos világítás szelíd és aranyos
de biztosan épülni azon épületet, melyet végzett növendékei hat bét évi tanulás lángja nemcsak a városokban pótol;a a
tanítóink lelkesedése a nemzeti érdekek is után sokkal nagyobb fizetést biztosíthatnak gázt, hanem a hegyi falvakban — hol
tápolása közben a magyar nyelv terjeszté maguknak. Épen ezért ilt az ideje, hogy nehány évvel ezelőtt még a petróleum vi •
sével magasabbra igyekeznek emelni. E te végleg szakítsunk azzal a rangoskodással lágitás is fényűzés volt — a petróleumot
kintetben is megnyugtató a felmutatott ered mely annyi elégedetlenségnek, bajnak kút- is; vele milliónyi sugárzó gyertyafénynyel
mény. Ú gy a helybeli intézetek, mint a kör forrása. Becsüljük meg az emberben az megvilágítják a nyilvános tereket, a katonai
nyékbeli iskolák vizsgálatai tanúságot tettek embert, becsül ük meg jellem és képesség váratokat, a hadi hajókat és a világító
a magyar nyelv terjesztésében, tanításában szerint tekintet nélkül arra, hogy a mezei tornyokat.
Mindezek daczára az elektrteclinikusok
kifejtett tanítói buzgalomról, s ha tanítóink gazdaság, ipar, kereskedelem vagy a hiva
fáradhatatlan kitartása — mint reméljük is falok, illetőleg tudomány terén felel e meg még sincsenek megelégedve az eredmény
— nem lazul ezulán sem, a Muraköz fej* hivatásának ; becsüljük meg továbbá lelki- nyel. Miként a kereskedő, ha tartozásáról
lődő nemzedéke nydvében tanúsítani fogja, ismerete és kötelességtudása szerint, mely és követeléséről pontos mérleget állít össze,
lyel bármely téren kiváló szolgálatokat te észreveszi, hogy rok haszontalan kiadás
hogy e föld szívben is magyar
mellőzésével árait oly annyira leszállíthatja,
A mily nagy fontosságú nemzeti ér bet a hazának
dekből tanítóinknak minden legcsekélyebb
Ezen becsülés jeléül s gyermekeink hogy versenyezni nem lehet vele, azonlépése a magyar nyelv (e:jesztése körül, jövőjének biztosítása szempontjából a pá képen az e’ektrotechnikusok is kiszámítot
épen oly igaz tlismerésiil szolgáljon nekik lyaválasztás messze kifutó kérdésénél ve ták, hogy a legjobban működő ivlámpa is
azon tiszla öntudat, mely a becsülettel tel gyük figyelembe, a gyakorlati, reális irányú csak a fény előállitásához szükséges ener
jesített kötelesség után lelkűkben támadhat. szakiskolákat s a látszólagos hiúságot le gia 2 és fél % -át használja ki, tehát 97 és
Most még talán csak ez öntudat a fizetés győzve bízzuk oda illő fiainkat annak gond fél ° 0 veszendőbe megyen. A fehéren izzó
a fárasztó munkáért, de minél későbbre jaira, támogatására, mert a nemzet anyagi lámpa hasznos munkája csak 5 °i0> a g á z 
csőé 2 0 0 , sőt a gyertyáé csak 1 °/o ebből
marad, annál nagyobb lesz a nemzet elis fejlődése müveit polgárokat követel.
igen könnyen megérthető, hogy miért nin
mérésé a tanítók iránt, kik nehéz helyze*
csenek az elektrotechnikusok az elért ered
lükben is képesek voltak oly becses tevé
ménnyel megelégedve.
kenységet kifejteni, mely a mostaninál ma
H a mindezek daczára ezen világítás
gasabb erkölcsi és anyagi színvonalra ké
mégis elegendő praktikusnak bizonyult,
pesitelte őket. Minél többet tesznek tani
Városunkban most építik és rendezik
annak uka abban keresendő, hogy a mi
tóink az iskoláért, a nemzeti szellemért,
be a villamvilágitás czéljaira szolgáló he
szemünk oly csodá atosan érzékeny, hogy
annál közelebb hozzák maguk és családjuk
lyiségeket s helyezik el a sodrony huzalokat. ha az 1 kg. víznek l°-ra való felmelegilé •
részére a biztosabb és szebb jövőt. Ennek
Bergl Sándor mérnök szabadalmi irodájának séhez szükséges hőt fénynyé alakitanók át,
igaz óhajtásával kérjük munkálkodásukra
szívességéből (Budapest, Andrássy ut) érde
az több mint 100 millió évig hatással v o l
Istennek áldását.
kes közleményt vettünk a villamosságról és na a szemre ! Az emberi széna különösen
A nagy szünidő egyik legterhesebb
villamvilágilásról, melyet érdekes voltán
I olyképen van összeállítva, hogy az a napföladata a múlt szellemi eredményeinek, a
kívül alkalomszerűnek találunk lapunkban : fényt, amelynek a sárga fény képezi a
szerzett ismeretek értékesítésének módját
közölni.
legfényesebb részét, a lehető legjobban ki •
meghatározni, pályát választani. Fontos do
Tizenöt év óta mily csodákat müveit használja, mi az oka annak, hogy a szern
lóg ez nemcsak az egyén, hanem a nemzeti
életre is. A nemzet belső fejlődése jóformán az elektrona )sság 1 Mig azelőtt tisztán a e tökéletessége mellett mégis oly tömérdek
ettől a kérdéstől van föltételezve Egységes laboratoriumokb m szerepelt, addig ma már hasznos munka megyen veszendőbe ?
Miként tudva van a hang a hangzó
belső fejlődés csak ott lehetséges, hol a behá'ózza az egész világot és minden ip ar
munkakör szakképzettséggel párosul Iparos, ágat . sőt uj iparágakat is terem tett: a test rezgései folytán keletkezik és minél n a 
gazda, kereskedő vagy a tudomány bármely galvanoplasztika sokszorosítja a szobrászat gyobb az egy másodpereznyi rezgések szá
észét művelő ember csak úgy töltheti bér miiremekeit, preparálja a fémeket, am ely, k ma, annál élesebb a hang. 11a az egy másikerrel hivatását, ha pályájához a meg a levegőül érintkezve nem rozsdásodnak és sódpereznyi rezgések száma 32 nél kisebb,
felelő vonzalom mellett szikképzettséget is tartós fémszerkezeteket, is létedt, melyeket vagy körül -belül 80 000 nél nagyobb, ak
hoz magával. H í minden állampolgár ezzel még néhány évvel ezelőtt a képzelet szüle kor hangot nem hallunk, A fény is az
a hozománynyal lép ki az iskolából, nem ményének tartottak ; az elektrochemiai szét aether rezgésének szüleménye Ha e rezgé-

Az iskolai év végén.

A jövő vilrtgitásn.
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Gospodarstvo.
Kada oteče vime.
Pri .nledih kravah oteče vime ponajviže od nenadane i jake navale m ’jeka i
krvi vu vime. Oteklina (otefienje) prejde
samo od sebe, naravnim putem, ako se
vrtm e občuva od vanjskih nepogoda, kak
bu n pr. vlaga (fajhtnina), propuh (cugluft) itd. Potrebno je vu takovib pripe» enjah : 1. D a se krava gusto krat doji.
2. Prvlje neg pojdeš dojit, treba da nama
že' (omastiš) ruke pak netiskaš jako cecke,
da nebudeš zrokuval nikakve boli* 3 Dok
je vime otečeno, potrébno ga je natirati
h mastnim
mljekom, kud je god otečeno.
4 K ad je krava podojena, treba suknenom
krpom dobro oprati cecke* Ovak se mora
baratati ; ar drugač se more p r i p e t i t d a
Oteklina otrdi. A k o gdo hoče, more namasati vime raztopljenim maslom, vu kojem se
speče nekaj luka, tak da mast predere vu
vime. Razuničva se, da se nesme mazati
vručim maslom, nego vrlo mlačnim

Kak budeš poznal čistolu meda?
Poméáaj nekaj meda sa tri put toliko
špirituaa ili žganice, pak kad to izlijeS iz,
posude, VU kojoj si mčšal, gledaje jeli bu
ostal kakov talog (soc) Ako ostane, dokaz
je, da med nije čist, nego je pomčšan sa
sirupom ili cukorom ili čim drugim.

Š u s.

Uporaba destilovane (čiščene) vode
Vu Francezkoj se rabi vu veliko destilovana voda Ako se méga vino ili žganica
destilovanom vodom, ima zevsema drugi
aroma (tek, duhu) nego li kad se mčša
s navadnom vodom Vu kuhani sad (voče)
ima zevsema drugu i vnogo Ijepšu iarbu,
ako se kuba vu prot i čenoj ili destilovanoj vodi. Profesor
Laurent je dokazal,
da kava i čaj, ako se prigotavljaju s
destilovanom vodom,
imaju izvanrednu
duhu (miriš). N vadna voda ima sastojn a,
koje deluju na organične kiseline od bilina, i menja farbu njibovu, a spaja se i
a taninom, doklam deitiovana
voda nejma tih svojstvab
Najbolši

gnoj za jagode.

— Šalna

pripovest. -

Po cesti žurili b u se jahači na hitrih
konjih, a za njimi su sljedila lebka kola.
Vratar (portaš) je pozval vsu služinčad
(družina) pred velika vrata i vsi su stali
napinjati oči, nebi li razabrali, kakvi su
to stranjski, koji se približa ju tolikom
bitrinom ka telju kak da bi ib nosil
veter.
— T o su gosti, koji dohadjaju vu po
hode, napomenul je išpan.
— Velike li mudrosti, rekel je lugar
Iv a n ; ali ja bum bolje pogodil, ako rečem,
da zato dohadjaju sim, kaj pojdu na vadasiju s našim gospodarom.
— Ivan več misli na tringelt, rekel je
jeden pandúr.
— Došel bu red i na me, dodal je
nekakov dugonja. Moral bum čistiti konje
i sedlati ib dok se napokon z vidi gospodi,
da dojdeju dolji pak da se odpeljaju
V u tom toga su se stranjski več pri bližili Nekakov plemenitaš vu modroj dolami sa zlatoimi žnjorami dokasal je vu
dvorišče sa svojom pratnjom. V u četveioprežnoj kočiji vozila se je gospa sa svojom
sobaricom (štumadlinom).
Kak su stigli
pred b itu, pojavil se domač na na obloku
i počel je ib pozdravljati
pri.ateljno
Stranjski skočil je s konja i pomogel je iz
kola iziti osta'im , a onda su i li vu hižu,

zvončec na njoj je ostale, koji ga nebi spa raza je Andraš napravil, kad je videl kak ga
je sve po tihom Bartol napelal i kak mu je
zdi, opominjal, da se več dari pobiroju.
Prvi od onih dveh žmehk h farnikov je nečemurno našel.
Jo š cugo vriemena je poslie u toj fari
Andraš u klupi sedel, a dalje nutri polag
njega Bartol. Kad se e zvonar škrebl cura bilo o tora Spomenka i smeha a Andraš se
N ašel
ra u j e .
pribl iž \val, zvadi Andraš iz žepa srebernu je dosti srdi], ali mu nikaj nije basnelo, te
K a j sve mnogem na pamet nedojde, cvancigu te ja metne pred se na klup Bar si je ovom prilikum mogel ono staro prirečje
nebi človek niti mislil. Tak dogo, dok su ta* tol to videč', zvali takaj iz žepa cvancigu i opet u pamet dozvati : „T ko je kvaren, za
kove incidencije u granici liepe šale, a ne jednoga seksere, pak obodvoje metne pred gpot m i se nije treba skrbeti*,
neslane bedastoče, dopidaju se svak. mu i se na klup. Kad je András videl, da je Bar
II.
ljudi se u veselih druitvah o tom onda tol više nego on za dar odredil, zvadi i on,
duže viiemena radi spominaju. Hoču ovdej nehoteč' se dati od Bartola nadkriliti, jed
Nekojemu drugomu seljaku opet, se je
dve takove baš liepe šale pripoviedati.
noga seksera te ga metne polag cvancige.
sliedeče pripetilo:
Bilo je jednoč n niekoj faii, k a l je Ali Bartol je Andraševu gizdost previdel,
Bila je 1ju ta zima, vaui je kak se ono
gospodin plebannš iz prodekalnice obznari', pak je još jednoga seksera dodel k onem na
veli, sever snegom fučkal tak, da človek nebi
da se bude dojduče nedelje pod offertoriumum klupi več ležečem srebernjakoro. Andraš nije
niti psa vun stiral. Bil je večer i krnica vani
za poganska dircu, koja se u Rimu od- hotel zaostati, pak je i on još jednoga
kak i rogu. Gazdarica donesla u sobu svieču
seksera
pridel
svojim
srebernjakom*
Birtol
hranjuju, ovde n cirkvi sakupljalo, kaj je
i pozove sve domače k večerji.
dodene
još
iednog
»,
Andraž
g
i
opet
od
nah
tko premoguči dati, te je k tomu nadodel,
Na jedan krat netko pokuči na vrati,
da se bu zahvalnostjum i svaki najmenjii dar aliedi. i tak su več do dva forinta svaki pred j
seljak se stane i ide gledat, tko po takovom
prijel. Z i one, koji sami nebi hoteli svoj se nametal.
U to dojde zvonar škreblicum do njihove grdom vriemenu ovah kesno po noči putuje.
darak na oltar nesti, bude zvonar škreblicum
okolo hodil, kara onda svaki svoj Dovčič klupi te ju pruži prvomu sedečemu Anira*u Kad odpre, vidi pred sobom jakoga mladoga
Ov vzeme sve pred se nametane srebernjake, človeka stati, koj prosi, da bi mu za ovu
more spustiti.
noč dopustil ovde prenofc ti, jer po takovem
Dojduču nedelju anda su u jednoj klupi te je gizdavo jednogi za drugem spušča u
Sad pruži vriemenu nemre dalje, a vani prenočiti mu
dva farniki jedan polag drugoga sedeli u škreblicu, da ie sve cinkalo
cirkvi, obodva su bili u fari kakti itnehki t. škreblicu dalje Bsrtolu a ov vzeme izmed nije moguče, jer bi se mogel zmrznuti. N a
j. bogati poznati. Kad je prešel evangélium, pred se nametanih srebernjakov jednoga sek pitanje gazdovo tko je i odkud je, poveda,
pokaže se na šekreštrijski vrati zvouar sera, spusti ga u škreblicu, ostale pak pobere da je bii pri seljaku N . u selu B . u službi,
škreblicum i pričme dare u nju pobirati. i spravi uazad u žepte, zatim dalje moli, kak ali sada u zimi je dielo prestalo i njemu
služba odpovedana, te sada ide si služba is
Bvakomu, koj je svoj novčič ili groš hotel da se nije nikaj zgodilo.
Morete si misliti! kakvoga dugoga ob kat. — V eč četici dni gladeu i žedjen puuutar spustiti, pružil mu ju je na batini a
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poklamkam se služinčad po/urila, da po
spravi konje i druge stvari.
Z a nekoliko minut do’ el je sobar
(inoš) Ferko na dvorišče, ter je skup zezval vsu služinčad (družinu) okolo sebe pak
im je p regovoril :
— Cujte vi klapovuhi, kaj vam b u dem ja vezda povedal. O v stranjski gospon
je rodjak našega milostivnog« gospodara
Zove se giof La m y ter bude sa avojom
gospom sprevodil cölo Ijeto pri nas, ar je
njegov kaštelj pred dvemi dnevi izgorel do
fundamenta.
— A h a , zato smo mi vidli, kak se je
predevčerom nebo zarumenilo, rekel je ne
koj sluga.
— Tiho, kad ja govorim viknul je
Ferko. Ogenj se je porodil od pipe (lule).
Nekoj sluga je pušil pak je séno vužgal.
Zato vam milostivni gospodin naš poručuje
po meni, da nigdo od vas nesme pušiti,
samo vu kuhnji, vu dvorišču i na polju.
G do se gdč drugdi pokaže s pipom vu
zubmi, dobil bude petdeset batina Jeli ste
me razmeli?
— Jesm o, odgovorili sa vsi zlovoljno.
I tak vezda gdo se je god bavil s vugod
nim tim poslom, dimeč iz pipe, moral je
pušenje pretrgnuti
— J a morem dosta pušiti vu lovu
(na vadasiji) rekel je Ivan, ar je sigurno i
grof dober jagar kak i naš gospodin
Konjar (sluga pri konji) Simon obrnul
se nehajno proti tali, ar je konje vredil,
ter vezda more koju vuru mirno porivati
i zato je stal pred vrata Stale, del je v
križ ruke i po el je brnjiti svetle obloke
Ou se je nadjal, da bude na kojem od njih
opszil 8Voju Rozika Gledec tak jeden oblok
za drugim, očutil je, kak ga je negdo vud*
iil lebko po ramenu. Oo se okrene i opazi
svoju dragu Roziku
— T i si žalosten, dragi moj é'mon. —
K aj te je gdo zbantuval ?
— Nisem, draga dušica, nego me boli
zub, ter moram lerpeti do nedelje dok dojde
doktor.

tuje okolo i išče službu, ali pošto kros zimu
ueima nigde diela, neče ga nitko prijet«,
več mu svaki samo veli, da nek dojde na
protuletje, onda bu mogel u službu ovde i
onde stupiti.
Našemu Seljaku se je putuik smilil i on
ga pozove u sobu, gie bu mogel prenočiti,
buJuč je tak gadno vrieme vaui ; zvan toga
more za pol plače do protuletja pri njem u
službi ostati, a na protuletje, dok se vaui
dielo odpre, dobi cielu plača.
Dečko vesel nad ponudom, stupi u soba
i liepo sve sa „ Hvaljen budi JezuS Kristus"
pozdravi. Gazlarica odmah donese još jedan
tanjír i jer je večerja več bila na stolu, po
zove i njega, da si k njim sede i znjimi skopa,
kaj im je Bog dal, večerja.
Dečko je to rad vč:nil, jer je ve neko
liko dni sama od krubu živel a ovde na stolu
je bilo kuhanje, koje mu je u takovo vrieme
dobro došlo.
Z a večerju pak su baš ou dan imali kiselu rep«. Muogi kad u jesen ribi a repu u
lagev za kvasiti, ostavljaju i nekoliko cielib,
pak je on la med onu ribanu samo on&k, kak
u zelje pahtke nameču, a u zimi skup z ri
banom kuhaju. Ovak je baš i ovde bilo;
med ribanon naj me su bili i komadi ciele
repe
Gazda, kaj je bil pun šale i koj je znal
svoju šalu i na nesrečne pretegnuti, kaj ipak
rije bilo prav, ponudi tomu siromaškomu

— Kaj bi ti meni dal, kad bi ti ja duhana i pipu, ter Bije ni čutil tuhkoče *
pogasila bol ?
zapitala je šalno Ijepa kaj je čute oni, koji prvi put jemljeju pipu
vu zube.
Roza.
— K vj ? Kušnul bi te.
Nenadjano prasnul je šus od obloka,
— N e, tu se negovori od kuíuvanja^ a Šimod je zru’ il na zemlju. Preplašena
nego se govori od vračtva J a sam vračtvo Rozika pogledala je proti kaštelju i spazila
dobila od putujučega kramara. Pogoni, je novoga vlastelina kak stoji poleg domakaj je ?
čeg gospodina i dr/i pušku vu ruki.
— Morti te je vkanil kak i mene, od
— Vmoritelji Í zavrisnula je ona i
govoril je Š mon. T aj isti 'kramar dal je i pokleknula je ona poleg svojega dragega,
meni nekakov prah, od kojega me vezdu, koji je /o p a l [na ti bub i ekrvarU zemlju.
samo tešči vu želudcu, a zub me jo 3 na- Ona je počela narčkati, ter vu sdvojnosti
mirom boli.
nije niti vidla, kak je dobežal na lice mčsta
Devojka se je glasno nasmejala i po domači gospodin sa svojom tovarušicom
čila z rukami. T o je Žimona čisto razsrdilo, pak grof Lam y i njegva tovaru ica.
nu ona ga taki vtažila, gladeč ga rukom
— O moj dobri, dragi Sim on, javkala
po obrazu :
je dčvojka, kak bi ja bila s tobom sre'na,
— T ak je navčk stobom, kad si kaj a ti lež š tu hladen i mrtev i nečutiš tugu
naprvo vzemeš prež m m e. Ti nebi bil smel tvoje Rozike- Ah nesrečna bila, kaj sem
podesti onoga praha, več bi ga moral deti vrinila, ar da ti nisem donesla pipu, ti bi
na šupljasti zub.
još i vezda ž iv e l!
— To bi mi bil moral on Žvaba taki
Kad je Rozika vmuknula, prego*
povedati! razljutil se Hm on.
voril je domači gospodin svojemu pri
— Samo se ti vmiri, pak bude opet jatelj u :
vse vu redu, ali evo kaj je boPe nego vsi
— Hotel sam mu dati célú stotimi,
prahi.
da se nije dogodila ova nesreča.
I ona je izvadila iz žepa ljepu p:pu i
Simon se podignul onda na koljena,
pružila je betežuiku.
zd gnul je ruke gori i počel je molečim
— Sama sam ju naphala, rekla je Ro glasom ;
zika, sad si vuigi i puši, da ti se dim
— A h milostivni gospodin, bil je spo •
pošteno nasuče na betežni zub.
minek samo od petdeset, a!i ako me
— Ovdi nesmemo pušU». Je li si ne ueodpusti U od službe, podnesel budem i
čula, da je Ferko rekel, da bude vsaki do stotinu.
bi! dva put d vadeset i pet, koji bude pušil
si živ ? zapital je domači go s
na ovakvom mčstu. Vu ovakovih se slu podin ridostno, a gde si ranjen?
čajevih on ne šali.
Nigdi, odgovoril je sluga, ali ja
— Neboj se, rekla je Rozika, ovdi le sam mislil, da me kanite vubiti, pokehiob
nigdo nevidi, pak ti si obrnut od d vora; sam né držal vaše zapovedi.
a da bi gdo doŠel, koj bi te prepovedal
Im gospon nije vu te ni stréljal,
(izdal), ja bi to taki opaž U ,
pak bi te raztolnačil je grof La m y
nego smo se
opomenula.
vadjali jeli more dični strélec László iz
— Dobro je, pridodal je Sim on, ali puške izbiti slugi pipu iz vust — — A
odkud ta krv ?
ako gdo opazi dim.
— Onda budem zgrabila pipu, pak ju
— Pipa mi je izbila beteinoga (bole
skrijem pod tertuf, pak budemo on ia tajili čega) zuba, reke) je Simun zadovoljno. Kvar
kak Židovi.
bi se dal preboliti, samo da mi nije pipu
Simon je vrinil ono, kaj je i oteč daruvala Rozika
Adam vu raju, poslubnul je naj mre, svoju
Vsi s i se smejali srečnom dogodjaju,
dragu. Vu šali i smehu hvalil je Simon a do i>ači gospon rekel je Š«munu :

dečku, koj si je več ribanu repu ua tanjir
uametal, i onu cielu z riečmi : „N a — evo
— vzemi i meso !u
Dečko gledi, nevidi nigde mesa, nego
samo onu čelu repu med nbanom, te odgo
vori: „ E n to nije meso, to je céla repa.
„Nije repa, nego je meso,* odgovori
opet gazda
„A h za Boga m ilogi* — veli dečko.
— ,,A Bog z vami gazda, em gledite sim,
to je repa a ue meso.
„N o , ako je to repa a ne meso" — odvrati sad gazda — „T a k ti odmah vzemi
svoj naveze k i nosi se iz moje biie z
bogom."
Dečko videči, da je tvrdokornomu šaljivdji ji u ruke dospel te znajuči kakvo je vrie«
me i tm ica van«, rajši se pokori, nego da bi

u dvorišču pri hiži sve se je gibalo, sve je
od ranog jutra do kesne noči delalo, pak da
bi ih još makar koliko bilo pri h*ži.
Jednog dana baš su svi bili u jakom
poslu na vrtu ; jedni so kopali i grede slagali, drugi za krompir polovicu vrta orali,
ovi to, oni ono delali, kad ua jedankrat na
plot skoči maček te be/.i po ujem.
„G lejte glejte gazda zajca I" zavikne
naš dečko gazdi.
„K ak ov te zajec nahadja?" — odgovori
gazda — „Em je ono naš maček."
„Nije
dečko-

maček,

nego

zajec"

—

veli

„A h kakov zajec," odvrati gazda —
„K a j nevidiš, da je dravi pravcati maček."
„N o ako ono nije zajec® — reče dečko

sad iz tople sobe van na SDeg i veter išel, — „Tak ja odmah idem od vaše bile
pogutne tu šalu i reče : „Prav im ate gazda, vkraj."
sad stoprv vidim , da je to meso."
Gazda je sad, kad je toliko dielo nastalo,
Naravski da je radi te čale i radi toga,
kak je dečko prisiljeno moral priznati, da je
repa meso, nastal po cieloj sobi grohotan
smieh. Dečko se je malo sramuval, ali si po
moči nije mogel, nego zato 6i je ipak taj
cieli dogodjaj dobro zapametil.
Kroz zimu je dečko ostal pri tóm gazdi
i pomagal delati, ua kuliko je več u zimi pri
biti diela. A li kad je zima prošta i doMo
protuletje, odprlo se je delo i svaki je dobil
pune ruke posla, to na polju, to u vrtu, a i

moral dečka imati i zato, da ga neostavi u
najvekšem dielu reče: „A h a , vidim vidim,
- em je pak izbilja zajec-®
Ovak se je dečko nal gazlum sada
fautil za ono ropao meso u zimi, a gazda se
je takaj sad na to zmislil, pak je samo po
tiho zmrmlal: „Šilo za ogajilo.11

Em. Kollay.

— Za nagradu dal ti budem sto ce
kinov, kaj sam ih dobil za vadljingu.
Šim« i' se zahvalil i zapital :
— A onih petdeset zaradi pušenja ?
— Ja te nerazmem.
Onda je naprvo stupil Ferko i javil
ponižno, kaj je rekel vu ime gospodara, a
da ov nije za to ni znal«
— Aha, nasmejal se domači gospodin,
vezda vse razmem. Nu ta se zapoved ukida,
ar meni je dragSeSe, da pušite javno po
dvorišču, nego potajno po štalah i Skednjih,
ali samo nek vsaki ima do vezda zaprtu
pipu.
Nekoliko tjednov za tem fdogotjjajem
peljal je Šimon Roziku k oltaru.
Priredil :
filá d

'g e ie a c z .

KAJ JE N O V O G A ?
— Prosimo poštuvane naše predplatnike, naj nam na početku zadnjega fer*
talja predplatne zaostatke po pošti pošleju
i predplate za novi fertal ponoviju. Cena
nadih novin je : Za jeden fertal 1 frt, za
pol Ijeta 2 frt.

metnoga z&Studéral. Pokušal je napokon sijedeče: Jednu ljepu blauju nabil je s puščaCanim prahom i pogmctnul je onia tatu med
ostala drva, koja su bila prva na redu. —
Zutradan vu jutro doletel je zvonar pleba
nošov ves zasopljen pred plebauoša i javil
mu ; „ J a neznam, gospon plebanuš, ka je to,
ja sem snodka zakuril p d, a za pol vure
puknulo je nekaj vu pedi kakti mužar i vsa
mi se ped razletéla na jezero falatov !u —
„ A a a a M ato,tf odgovoril je plebanoš i
pograbil je zvonara za vrat, — „anda ti
kradel moja drva?*

milijuD.

Samoubojstvo fabrikanta.
Iz Budimpešte javljaju : Ovdešnji fablikant Matijaš Zellerin, koji je vu svojoj kovnoj Ijevavnici imel do 300 radnikah (delavcov), skočil je s Margaretskog mosta vu
Dunaj. Dva su ga brodari izvlekli iz vode,
uo on je malo za tim izdennul. Zellerin, koj
je bil 62 ljeti star, podigel se je od vrlo
siromafinoga čovčka do vrlo preštimancga
industrijalca. Vu zadnje doba opazili su na
njem trage melankolije, pak je valjda i vu
poremečenom duševnom stališu počinil samou
bojstvo. Zrok melankoliji ima se poizkati vu
finar.cijalnih potelkočah.
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Málic* János letenyei lakos felperesi Ügyvéd
vagy helyettese közbejöttével megtartandó
nyilvános árverésen elfoguak adatni. IKikiáltási ár a fenntebb kitett becsár.

Árverezni szándékozók tartoznak a becsár
109/0 át készpénzben vagy óvadékképes papír
ban a kiküldött kezéhez letenni. Vevő köteles
Iz Atene javili su, da se je okolo 2 a vételárt 3 egyenlő részletben, még pedig
vure po poldan pravcem proti Salamini do azel8Őtaz árverés jogerőre emelkedésétől szá
godila silna eksplozija. Naknadno javljaju, da mítandó 30 nap alatt, a másodikat ugyanattól
su se vužgale vu Skarmagnu kod Daphnia 60 nap alatt, a harmadikat ugyanattól 120
alatt minden egyes részlet után az
četiri soldačkc barutane (magazini s pufiki j nap
nim prahom). Šestuajst Ijudih pri tom je za- árverés napjától szá nitaudó 6 % kamatokkal
glavilo, med njimi i dva oliciri. Našli su I együtt az árverés feltételekban megbatározott
medtimtoga samo pet mrtvih télah, druge su helyen és módozatok szerint lefiietui. —•
po s voj priliki raztrgana. Više Soldatov E 'e u hirdetmény kbocsájtásával egyidejűleg
težko je ranjeno. Kvar je na 4 milijuna megállapított árverési feltételek, a perlaki kir.
drahmah precenjen. Zrok eksploziji nije lárásbiróság telekkönyvi osztályánál s*M u raCsány község elöljáróságánál a hivatalos órák
poznat.
alatt megtekinthetők.

Naivekéi Muk (kanon na svétu.

Črtamo itt berliuskih noviuali ovu sborom nevjerojatnu vő st: Nova pomorska
festunga, koja se zidje na hamburfikom otoku
Nomverku, bude oboruž&na najvekšimi <tuki
(kanoni), kaj ih je do vezda napravila Krupova fabrika. Cev jednoga kanona duga je
14 metrov, a žraehka jo 122 400 kilograma,
pak k tomu 400 kilogramov praha, postigne
se daljina hitca (šusa) od 8850 metrov, oko
se c5/ podigne za 10'fa gradušev. Oeelna
granata fkuglja), žmehka 1000 grama, a bičena iz ovi g kanona, predrla bude na 1000
metrov kovanu željeznu tablu, koja je de
bela 1 meter.

Umorstvo vu kasarni.
Iz Znojma javljaju : Denes okolo 3
vure po poldan strelil je pčšak Praks od 99
pješačke regimente vu sobi kasarne svojega
f ajtera Ivana Krista, dok je ovaj spal vu
postelji. Ubojíca naperil je pušku i predrl je
nesrec'nomu Kristu srce i ijevu ruku. Frajter,
koji je služil dvé ljeti, bil je odmah mrtev.1
S Praksom skopa bili su još tri soldati vu
sobi, ali nisu niti mislili, kaj je on kani).
Veli se, da je Praks strelil Krista zaradi
zločestoga baratanja žnjim.

Í8 9 3 .

Eksplozija vu Grčkoj.

Darovi papi Leonu XIII.
Englezke novine donose o darovih, kaj
ih je papa do vezda prijel povodom svojega
jubileuma, s)jede6*: Razni hodcčastnici donesli su papi 2,400 000 fr , a pojedine vi
soke ličnosti i redovi 5 milijunah 600 jezer
fr. — Sam vojvoda Noifolk daruval je jeden

1bec9értékbon ; a mura-csányi 6Ö sztjkvben
A I 73, 74, 76, 2205, 4569, 895, 2216|i,
12252 2806 és 2313 brsz. ingatlannak és
tartozékainak úgy a legelő és erdő illetmény
nek végrehjtást szenvedett nevén álló része
együttesen 410 frt becsértékben Mura-Csány
község házánál

Perlakon
napján.

évi április bő 11-ik
837 1 - 1

1846 tkvi 893

Árverési hirdetmény,
A perlaki kir. jbiróság mint tkvi. ható
ság a 387)893 számú kérelem követki ztében
közhírré teszi, hogy Sirosi László ügyvéd
kirendelt ügygondnok Csáktornyái lakosnak,
Kis Mátyás, mint adós' K is Jakab és neje
Meszarics T e ré z , M iiek Hona férj. K is
Mihályuó ; Kiss Mihály és neje Margyetkó
Maria mint jelzálog birtok tulajdonos mura*
csáoyi lakosok elleni végrehatási ügyébeu
51 frt 50 kr. tőke, 31 frt 50 kmak 1857.
deczember 31-tól számítandó 6 0/o kamatai
9 frt 27 kr. perköltség, 4 frt 86 kr. eskü, 9
frt 86 kr. végrehajtás kérelmi s ezúttal 10
frt 30 krbiu megállapított költségeknek be
hajtása czéijából a n.-kanizsai kir. törvény
szék (a perlaki kir. jbiróság területén fekvő
a mura-csányi 360. sztjkvben A f 3168.
brsz. a, felvett Kis Mátyás Bevén álló iugatlau
164 f rt; az ü . e sztjkvben A f 3160 hrsz.
a. felvett ingatlan 97 f i t ; u. o. 1189.
sztjkvben A f 4632. brsz. a. felvett. K is Jakab
és neje Meszarics Teréz nevén álló ingatlan
73 f i t ; az u. o. 1717, sztjkvben A I 527.
hrsz. a. foglalt Kiss M báty és neje Margjetko
Mária, valamint Málek Ilona K is M ihályié
nevén álló ingatlan s ebhez tartozó aránylagos
legelő és erdő illetmény 201 frt becsáibau
1 8 9 3 . é v i ju liu s
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Sárosi László Csáktornyái lakos ügyvéd k i
rendelt ügygondnok vagy h elyettese közbenjö
A perlaki kir. jbiróság mint telekkö >yvi | ttével m egtartandó nyilváuos árverésen el
hatóság közhírré teszi, hogy Zalamegye Össze fognak adatni ----- Kikiáltási ár a fentebb ki
tett becsár.
sltett árvatára végrehajtatónak, Zagorecz
RoDildu izvadili oko.
István muracaányi volt lakos végrehajtást
Árverezni szándékozók tartoznak a becsár
Poznato je, da je parižki bankir, barun szenvedett elleni végrehajtási ügyében 28 frt 10*|6-á t készpénzben vagy óvadékképes érték
Alfons Rotiild lani na vadas ;ji nastradal. P o - ! 51 kr tőke, eenek 1881. január 1-ső uapájtói papírban a kiküldött kezéhez letenni. Vevő kö
godilo ga je drobno jedno srno iz puške vu járó 7% kamata, a félévenkint lejárt kama teles a vételárt 3 egyenlő részletben még
oko i on je duže vremena beteguval. Vezda tok 7 */# késedelmi kamatai 15 frt 90 kr. pedig az elsőt az árverés jogerőre emelkedésé
javljaju, da su Rotfiildu morali bete/no oko már megállapított a ezúttal 8 írt 55 krban től számítandó 45 nap alatt, a másodikat
megállapított költségek behajtása czéijából a ugyanattól 75 nap alatt, a harmadikat ugyan
izvaditi,
nagy-kanizsai kir. törvényszék (perlaki kir. attól 105 nap alatt miuden egye9 résziét után
Kak budeš na trag došel tatu, koj drva jbiróság) területén fekvő, Mura-Csány községi az árverés napjától számított 6*/. kamatokkal
1933. ez. tjkvbéu felvett 1063|a hrsz. egész együtt az árverési feltételekben meghatározott
krade ?
ingatlan az 1881. 60. brsz 156. §-a alapján helyen és módozatok szerint lefizetni.
Vu zimi je jeden plebanoš opazi), da mu 18 frt; — az 1065/a hrsz. egész ingatlan
K elt Perlakon a kir, jkiróság, mint
negdo ucprestance drva krade. Da tatu dojde u. a t. ez k alapján 78 f i t; az 1065/c hrsz. j tkvi hatóságnál 1893 évi ápril's hó 25 én
na trag, dugo je mislil, nebi li kaj apa- ingatlan u. a törv. alapján egészben 78 frt j
836 1 - 1 .

Árverési hirdelmény

Árverezni szándékozók tartoznak a becsár* •
L e g jo b b v é d ó tze r J á rvá n yo s
t* b e te g s é g e k e lle n !
1 3‘1 ,-á t készpénzben vagy óvadékképes érték- *
n
tpirbau a kiküldött kezéhez letenni. V evő kö* j
iles a vételárt 3 egyenlő részletben még J
ídig az elsőt az árverés jogerőre emelkedésé- J
)1 számítandó 15 nap alatt, a másodikat "
»yanattól 30 nap alatt, a harmadikat ugyan- '
ttól 60 nap alatt minden egyes részlet után 4
zárverés napjától számított 6 % kamatokkal I
?yütt az árverési feltételekbe!' meghatározott I
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Van szerencsém Csáktornya, P e rČast mi je svestrano objaviti p. n.
lak és környéke t. közönségének tudó- občinstvu m jesta Čakovca, Preloka i
m ására hozni, miszerinl Kőrös va- njihove okolice, da sam otvorio u slob.

(

rosaLan

1948. tk . 893.

Árverési hirdetmény.
A

perlaki kir. járásbiróság mint tkvi
hatóság közhírté teszi, hogy a kir. kincs
tár végrehajtatnak S/tanczics Mátyás és
Sztanczics Rémus szt. máriai lakosok elleni
végrehajtást ügyéhen 130 frt 98 kr tőke,
éhből 121 frt után 1891. január hó 1 tói
járó 6*/. kamatai, 11 frt 35 kr. végrehajtás
kérelmi b ezúttal 8 frt 90 krban megá lapí
tott költségeknek behajtása czéljából a nagy*
kanizsai k r. töt vényszék (a perlaki kir.
járásbíróság) területén fekvő, a szent-máiiai
139. sz. tk v b eu A I 1. 3 - 15. sorsz. a.
foglalt, végiehajtást szenvedettek nevén álló
ingatlanok 387 fit hccsárbun
1893

é v i ju liu s

hó 2 8 - i k

n a p y ia

d

e

10 ó ra k o r

Szent Má ia község házánál dr. Tuboly Gyula
n.-kanizsai lakos felpcies ügyvéd vagy he
lyettese közhenjöttével megtartandó nyilvános
árverésen elfognak adatui* — Kikiáltási ár a
fentebb kitett becsár.'
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Vagyok kilünő tisztelettel

Bil ežim se sa osobitim šlovanjem

Kőrös 1893. jú n iu s hó.

l
)

R ebrek

/ran,

helynzenfi.

/ran
834 2—3

K

službodavsc.
w

végleg felhagyok, miért is Nagy-Kanizsa város tanácsának 4222—93. sz. a. kiadott enge
délye alapján rövid időn át

v é g e i áldást ta r to k !

tsuk ;

Üzletemben ennek folytán iio iM ^ /.elltíll és l i v e K á r i l k , ( illá r O k k e r e l e k . á lló - és l i i ^ ^ ö - l i l l t n i l á l l és minden a szakmába vágó tárgyak a leg
szebb kivitelben jóval a gyári árakon álét el fognak adatni. - - Tömeges látogatásért esedezik
juai.i. hó 18-án.

Q

U Križevcih, 1893. mesec juniuš. K

üveg- és porcé lián-kereskedésemmel

3

q

nyitottam szolgaleányok, szakácsnők, ma kője vrsti, bilo kao n. p služavke* ) |f
szobaleányok, dajkák, gazdaasszonyok kuharice, sobarice, dojkinje, konobarice O
sat-, valam int szolgalegények, kocsisok, gospodarice, i t .d. zatim sluge, kočijaše
)|J
béresek, inasok, erdészek, gazdatisztek, biruše, dvorjanike, lugare, Špane, vrtla- Q
kertészek, svajezerosok sat. szám ára,
re, švajcare i f. d.
Ha valamely szolgálattevő hely nél^ slučaju, ako bi kője služinče bez Q
kül volna, vagy valaki szolgálatba
e b ° ’ ,b b * m ožda kője od kuče ^
óhajtana lépni, jelentkezzek alulírottpoči u službu, neka se sam o kod Q
n a !< intézetében, hogy jó helyre be- zavc“ a niže podpisatog prijavi, da ga jjj
szerezhessem. Szükséges azonban, hogy 11 ^obru službu umjestim. Sam o imam q
m inden szolgálattevő h teles cseléd spom enuti, da m ora svako služinče sa w
könyvvel, vagy bizonyítvánnyal legyen va 'anoiri izk&znicom t. j. Pašušom biti q
ellátva s azt magával hozza.
providjeno, te takovu sobom ponieli. w
...
.
.
.
O stajem u nádi, da če ovaj oglas S i
Abban a rem ényben, hogy
a fent p n
občinslvu u gore navedenim S
nevezett községek, valam int egész Mu. mje stima kao i njihovoj okolici t i. u
rahöz t közönsége körében visszhang cielom Medjimurju svestrani odziv nači, S
ra talál, igyekezni fogok a t. közönség leču p n . občinstvu vezda na službu í *
nek szolgálatára lenni.
pripravan bili.
O

Van szerencsém a n. é. közönség becses ludomására juttatni, hogy f t i l f S J láálllí/.MAÍH H v á r o s ház - n l e z á I) a n levő

Na«y-Kaim«án,

w

M zi pripri« Učiti S

V i: ( I E I. A IIA S!
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t kr. gradu Križevci
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SCHIFFER VILMOS FIA.
___________________
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Nyomatott Fiscbel Fülöp laptulajdonosnál Csáktornyán.

