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A lap szellemi részére vonatkozó 
minden közlemény M a r g l t a l  

J ó z s e f  szerkesztő nevére 
küldendő.

K ia d ó h iv a ta l :

Fisehe! FülÖp könyvkereskedése. 
Ide küldendők az előfizetési dijak 

nyiltterek és hirdetések.

H irdetések ju táujosaD  szá m itta to a k .

MURAKÖZ
MA6YAR és  BORVÍT NYELVEN MEGJELENŐ TÁRSADALMI, ISMERETTERJESZTŐ é s  SZÉPIRODALMI HETILAP.

M o ^ jo le n ik  l ie t c n k i i i t  ó v s z e r :  v its iirn a p .
»Muraközi tiszti önsegélyző szövetkezet«, a »Csáktornyái takarékpénztár«, a »Muraközi 

takarékpénztár« sat. hivatalos közlönye.

Előfizetési árak:
Egész évre . . . . 4 frt
Fél évre . . » . 2 frt
Negyed évre '. . . 1 frt

Egyes szám 10 kr. j

Hirdetések még elfogadtatnak:
Budapesten: Goldberger A. V. és
Eckstein B. hird. Írod. Bécsben: 
Schalek H., Dukes M., Oppelik A., 
Daube G. L. és társánál és Herndl. 

Brünben: Štern 11.

A’yiltlir petit sora 10 kr*

A királyasszony nevennpjára.

Miként a toronyban az ércznyelvek az 
ünnepet : >kként hirdesse ma minden ha
zai hírlap, hogy önkónytes, hálaadó ünne 
pet tart a ' magyar ] nemzet: királynéját 
ünnepli nevenapja alkalmából. Adriától a 
bércztetőig minden ajak emlékezzék meg 
áradozva Magyarország védangyaláról, kit 
nemzeti kiskorúságunk idejére őrangyalul 
küldött nekünk a magyarok istene.

Olyan jól illik a lovagias magyar nem
zethez, mely még áhítatában is egy asz ! 
szonyt nevezett meg égi palronájának, 
hogy adatott viharos jelenkorának egy 
asszony, a kit válságos élete fordulalaiban 
a jó és balsorsban egyaránt, kimerüihe- 
tellen és lántorithatatlan oltalmazójá-í 
ul tud.

S mennyire szükséges ez a földi istáp, 
a nemzeti védangyal segítő keze ma A 
magyar nemzet válságos időket él Nyelve, 
tradic ói forognak veszélyben. Pánszlávok, 
dákóromanok agitálnak ; a bigott lelkek - 
nek leikébe a sötétkor miazmáit ültetgetik. 
A sok zavar, belső felfordulás közepette 
mi mégis látunk egy derűs képet — 
Láljuk és boldognak érezzük magunkat

Mert ő  itt van köztünk, a magy 
nemzet jótékony angyala. Óh, ne iszapolja 
be lelkünket emez emelkedett perczekben

az a keserű szó mely ember és ember, 
nemzeL^TSErrsdárs közzé az engesztelhe
tetlen gyülölség válaszfalát vonja; de miért 
ne emlitenők áradozó szeretettel, hogy nem 
igaz az utcza szenzációjának odavetett 
vádja: trón és nemzet ma is egyek a sze 
retetben, mely királyoknak és nepeknek 
mindenjia /.legnagyobb támaszuk volt és 
lesz.

A mit ügyetlenség és torzsalkodás egy 
nemzet vesztére elakart rontani azt hely 
rehozta a nemzet őiangyala.

Megjelent és egyszerre eloszlott a nagy 
részben csak félreértésből eredő viszály. 
Hosszú ideig nem volt nálunk, a panasz 
tálán mélységes fájdalomban fölséges király
asszony, és most, hogy újra itt jár, hosszú 
távoliét után, most még szembetűnőbb az 
a régi tapasztalás hogy a hol ő megjelen 
ott áldás és élet fakad Félénkenyen, hogy 
az udvari etikette apró nüanszaiban ne 
essék sérelem, terjesztette elő a védasszony 
olt az egyesületben, hogy többeket is tud
nának fölnevelni, mert árva nagyon sok 
van, de fájó szívvel kellett elutasítani, mert 
nincs pénz. És mit felelt a királyné : 
Csak e z t: »Majd lesz«! Azóta titkos bő 
kezüség, — mint az igazi nemes adomá- 

yok; — szaruja ontja az egyesületnek 
iiagy ajándékait, hogy ne legyen olyan 
árva, a kit elkeljen utasítani. Lelkesülj hü 
magyarom ! Mert van egy csodatevő földi

patronusod, a kinek királyi koronától öve
zett homloka annak gondjában borús, hogy 
tégedet boldoggá tegyen és boldognak 
lásson! 1867-ben egy csodás, ifjúságában 
hódolatra késztő királyi nőalak szinte el
képzelhetetlen rokonszenvet tudottvtámasz* 
tani egy nemzet szivében Bizonnyal mon 
dóm, hogy az odaadó szeretetVmegsokaso- 
dott a milliók szivében, egy királyasszony 
nemes példáján okulva, fellelkesülve, ki a 
soha nem szűnő anyai fájdalom közepette 
is ugyanaz maradt ahhoz a nemzethez, 
melynek szerencse csillagául jelölte a 
végzet.

Ünnepeld meg e napot kedves ma
gyarom é3 kiálts velem lelkesülve : Éljen 
sokáig Erzsébet királyasszony !

Vasárnapi felolvasások.

Mióta a leghumanosabb törvény, a 
a vasárnapi munkaszünet kötelezővé téte
tett, egyik legnagyobb emberbaráti kérdéssé 
nőtt meg, hogy a munkások kellemes éi 
hasznos szórakozásáról gondoskodjunk.

A korcsraázás, a kávéházi füstös élet 
pihenő ugyan, de szörnyen drága és a 
pallérozallan munkás népre a lehető lég- 
demorálizálóbb. Nyáron nem annyira. — 
Nyáron nem velünk a dologra egész ko

A „Mmlch" tárcsája
Astarte.

Csodálatos, hogy manapság hat hó múlva 
minden özvegy asszony egyforma. Hájos és elra
gadó akár egy ókori istennő és telhetetlen, mint 
Moloch maga.

Nézzük csuk . . .

I.

Nemes szöpöttei és zalabéri Zalabóci Simon 
roeghalf. Meghalt ép úgy, mint más közönséges 
ember, ágyban. Taláu kevesebb gondot vitt má
sn á l, mint mások, mert a szöpöttei és zalabéri 
birtokokat hamarosan elúsztatta, a mi adósságo
kat pedig hátra hagyott, a/on törje más a 
fejét.

A felesége alig tudott a sírástól szólni. 
Nem akart hallani semmiről, még az uj gyász
ruha csábjai sem ébresztette fel hiúságát. 
Be ez e<ak addig tartolf, mig a koporsóra fel
szegezték a födelet. Mikor künn állott a ravatal 
az udvaron, özvegy Zalabóci Simonná csak sze
deget* a sok sirás után. Szemei be voltak esve 
az átvirrasztott éjszakától, haja mesterkélten zi
láltnak látszott-, arczán pedig ott fehérlett a rizs- 
por, mi még ingerlőbbé telte a puha-bársony 
aiczot.

Az özvegy szebb volt, mintha bá’ba készült 
volna.

Mig a pap és a kóius százszor hallott, 
százszor megunt dalokat fújt, addig Laura zoko
gott- úgy, hogy egész vizes lett a zsebkendője, 
a könny, a nehéz tömjénfüst elnyomta a rajta 
levő helistrop illatát.

A nagyközönség, mely mindenkit megaján
dékoz részvéttel ha szép, czifra temetése van, 
aggódva sugdosott.

— Szegény asszony ! . . . Hogy meg van 
törve !. . .  Nem éli tul I

Azalatt Lóra mar újabb hódításon törte a 
fejét. Az pedig könnyen megy a nőknél, ha szép 
fehér arczuk, s nehéz selyem gyászruhájuk van 
Az egyik jól kiemeli a másik o'őnyeit. Neki volt 
mind a kettő . . .

Laura gyalog ment a koporsó után az első 
sarokig.

Olt látta meg először Ákos Jenőt.

11.
Sokáig nagyon fzerették egymást. Csaknem 

liz hosszú hónapig, hosszú estét többet is be
leértve. Már pedig ez szép idő még a házas fe
leknek is, hát még nekik ?

Jenő nem egyszer vetette fel e kérdést :
— S mondja édes, meddig fog még sze

retni ?
Olyankor az asszony örömtől csillogó sze

mekkel borult reája, s reszkető hangon, önma 
gától is félve, súgta :

— Örökké.
A férfi ilyenkor megcsókolta és ő látszólag 

nagyon boldog volt.
Nem úgy Jenő. Az eltelt idő, a lassankint 

hülni kezdő asszonyon is fő keltették benne a 
kétkedést, olyan spleonepae fogta el, mintha

éré.te v Ina, hogy Laura nem szereli már o’y 
melegen. Sokszor leüli a sarokba s töprengve 
beszélgetett önmagával.

— Vájjon van-e okom arra, hogy na higy- 
jek, jogom arra, hogy hűséget követeljek ? Kinek 
fogadtam ón azt ? Senkiaek. Miként követeljek 
én cserébe valamit, a mit még ón sem adtatni?! 
Az asszony sokszor, elsugtft nekem azt a szín
padi „sírodig szeretlek“-et, de mindig oly lassan 
mondta, mintha megbánás ördöge leragasztotta 
volna nyelvét belső láztól kiszáradt szájpadlásá
hoz. Vagy tán lehet, azért (évé csak úgy ez*, 
hogy valamikor meg is esküdhessék az ellenke
zőre. Vagy csak azért, hogy ő maga sem hallja 
meg !

Mikor végét érte az ilyen felszólalás, egész 
napját elrontva látta, mindén csak ingerelte Leg
jobban pedig az- a mi máskor legnagyobb örö
mére volt.

A most elhangzott „örökké* nem czikkázott 
lelkén keresztül. Érezte, hogy a nyugalom, mely 
szivében honol, a kihűlt világ fagyos jégpasztil- 
Uja. Aligha is fog többé felolvadni.

Nem ült le bölcselkedni a legyeknek, hanem 
erőteljesen szólt a nőre, ki lusta kanári madarát 
készült etetni.

—- Laura !
— Hallom, édes.
— Mondok én magának valamit, azt hiazem 

örömet szerzek vele mindkettőnknek.
— Nos?
— Váljunk . . .
Az asszony fehérebb volt, mint az urA t e 

metésén.. Szemei rémülete« gyorsasággal foroglak 
üregeikben, kezeit ijjedten szorította ökölbe . . . 
A kis kanári hangos surranással rebbent a kalitka 
máMk oldalára.



molyságában ügyet. Nyáron a mulatóhe
lyek nincsenek bántón összezsúfolva De 
most, hogy hidegre hajlott az idő, most a 
mi körünkben is aktuális kérdéssé vált a 
munkásnép vasárnapi szórakozása.

Arról talán nem is kell, legalább 
árnyoldalaiban hü pillanatnyi felvételt ad
nunk, hogy milyen most az állapot ? —
Ámbár nagyon könnyen végezhetünk vele 
a következő gyűjtőfogalmakkal: ital. bódi 
tószer, romlott levegő, kihágások, lerésze- 
gedés, utcai zenebonák, duhajkodás, eladó
sodás, végső következményeiben az el 
zülésnek nemei börtön avagy önkéntes 
halál.

És ezekről moralpredikációkat valósá
gos naivság volna tartani, mert ennek ta
pasztalat szerint vajmi kevés a foga
natja.

Mi a feladat tehát? Az élvezeti szük
ségletekről gondoskodni.

Mért vagyunk annyira optimisták, 
hogy feltesszük, miként a kézmümunkás 
legnagyobb része nem lelki szükségletének 
hódol, mikor munkaszünetes napján a 
drága és egészségtelen mulatóhelyeket kul 
tiválja, hanem ezt azért teszi, mert más 
időtöltés eddig számára nem adatott.

Hasznos, kellemes és olcsó szórakozá
sokat kell adni a népnek. A mi intell gen- 
ciánk vezető erőinek minden nagyobb tö
rődése nélkül kitelik : arra czélozunk első 
sorban.

A tanulságos felolvasás igazi, egysze
rű és nemes pihenő- Bár nem feledjük el, 
hogy a népszerű felolvasások a vén kis
asszony és a gyorsan hevülő diákságnak 
szánva, immár a lehető legnépszerütleneb 
bek. Olyan orvosság ez, melyet ostya 
nélkül bajosan fogadhatunk be. Ám jó, 
gondoskodjunk hát ostyáról, egy kistom- 
bolázás, bál, avagy a zene illúziójának 
segélyül hívása már jó ostya lesz és any 
nyira ismerjük a munkás osztály igényét, 
hogy a tervezett felolvasási sorozathoz ké 
pesek leszünk megnyerni.

Szeretnők, ha soraink után ebben a 
tekintetben valamelyes mozgalom mutat
koznék.

— Hát ezt érdemeltem én meg ? !
S az asszony utolsó eszközéhez nyúlt, sirni 

kezdett.
Jenő majdnem elórzékenyedett, mert érezte, 

hogy tiz hónapi forró szerelem után mégis csak j 
nehéz a vál ás, ha még annyira óhajtja is azt 
szivünk. De biztatta magát.

Odament Laurához és gyöngéden simította 
mag haját:

— Ne sírjon édes. A sós könnyek legfel
jebb elveszik szemei fényét, ép úgy, mint a nagy 
ebédlő asztaláét . . . Maga még fiatal, szép és 
találni fog vigasztalást, kárpótlást eleget.

— Soha
— F j! dehogy nem !
Jen itt nagyot sóhajtott.
— Láasi, én már nem bircm, telkemre 

nem bírom. Az én vérem más, az öné is más. 
MagácskAnak minden ize, minden porczikája tele 
van izzó szenvedéllyel, duzzadó erővel, ön nem 
él másért, csakhogy élvezzen, s minél bdoldo- 
gabbá tegye azt a rövid, s mé^is hosszú utat, 
mely a bölcsőtől a temető kapujáig vezet.

Az asszony megmozdult. Jenő folytatta:
— Lássa én más ember vagyok. Nekem az

epiciriszmus mellett nagy ideáim is vannak. Ke
délyem zárt és ismeretlen, mint az éjszaki sarok, 
hova hiAba fut a kuttató emberi elme, hiába 
küzd a század gőze, villanya. Megtörik, mire 
őzéi hoz érne . , . Egy önfeledt pillanatban nem ; 
gondolkoztam... Mikor megesett hogy...Ejh ! . . . 'de 
hiszen ön legjobban tudja, Akkor még azt hittem, 
hogy vér alkatom meg fog változni. Akkor még 
reményeit, vágyait is betölteni hittem. A tompul
ni kezdő elme mellett a mulékony porhüvely is 
roskadoinl kezd. Végei ,

A perlaki ovoda hálája.
A perlaki kisdedóvoda felügyelő-bizott

sága meleg hangú levélben adott hálájának 
kifejezést a »D. K. E « óvodájának Perlakon 
való felállítása ügyében buzgólkodó : Széli 
Kálmán valóságos belső titkos tanácsos, 
»D. K- E« elnök, dr. Wassits Gyula orsz. 
képviselő és dr. Ruzsicska Kálmán kir, ta 
nácsos, tanfelügyelő uraknak.

Dr. Böhm Sidney felügyelő bizottsági 
elnök által a hazafiság, hála és elismerés 
hangján szerkesztett s a bizottság nevében 
küldött szép köszönő iratok szövege a kö
vetkező :

NagyméHóságu elnök u r !
Kegyelmes uram !

A kitüntető megbízatásnak megfelelve, 
van szerencsém nagyméltóságod kegyes | 
tudomására hozni, hogy a perlaki kisded 
óvoda felügyelő-bizottsága f. hó 9 én tar 
tott ülésében hálásan megemlékezve azon 
áldozatkészségről, melylyel a »Dunántúli 
Közművelődési Egyesület« a perlaki kisded 
óvoda megalapítója lett, egyhangú lelkese* 1 
déssel elhatározta, hogy legmélyebb hálájá
nak jegyzőkönyvében maradandó kifeje
zést ad.

Kegyelmes uram ! A perlaki kisded
óvoda felügyelőbizottsága hálaérzetének ezen 
külső nyilvánítása mellett teljesen magáévá 
tette azon vezéreszmét, mely a »D. K* E «- 
re irányadó volt kisdedóvodánk alapításánál 
hogy t. i. hazánk határszélén védbástyát 
emel a magyar nemzeti eszmének, a magyar 
nemzeti kultúrának ! Ezen eszmétől áthatva 
meg fogjuk óvni a gondjainkra bizolt kis
dedeket minden testi és lelki veszélytől, 
de meg fogjuk óvni azon legnagyobb veszély- j 
tői is, mely a zsenge kebleket idegen ajkú 
és nemzetiségű befolyások által környezi. 
Ezen czélt pedig nem chauvinislikus vellei 
tásokkal, hanem az állal kívánjuk elérni, 
hogy nemzeti nyelvünk terjesztésével és az 
ősi magyar erények fejlesztésével fellobogó 
lánggá élesztjük a hazaszeretetnek kisde
deink szivébe hintett szikráját.

Midőn még legmélyebb köszönelünknek 
bátorkodom kifejezést adni nagyméltóságod 
azon kegyességéért, melylyel kisdedóvodánk

Laura a beszéd alatt felemelkedett. Mered 
ten a levegőbe bámult, majd mint a kígyó azivla 
Jenő ajkár, ennek nyakába kapaszkodván, mint 
a telhetetlen, a szár karu solyp.

— Nem, nem, maga nem fog engem el 
hagyni!

És egy hosszú, öijöogö beszédbe kezded, 
melynek végén már csak hörgőit.

Hl.

Jenő jól sejtelt. A tiz havi féktelen tobzó
dás döntötte ágyba. O ápolta. Mikor néha-néha 

| kezébe vette Laura fényképét, meg a sok min
denről beszélő tükröt, fanyar mosolyra fakadt. 
Nevetni nem bírt, mert ilyenkor hörgő melle 

| iszonyatosan fájt.
— Ne fárassza magát — szólt Laurának. 

Laura nem tágított. Egyszer Laura az előszobá
ban megostromolta az orvost :

— Meddig élhet Jenő. doktor ur ?
— Három napig.
— Tovább nem ?
— Nem i
...A beteg nyugtalankodott.
— Laura 1
— N os?
— Ugye maga még szeret ?
Az asszony átkarolta Jenő nyakát. Pedig a 

•orvadó férfi undorral töltötte el.
— Hogy ne szeretném, édes...
Lehajolt a beteghez, a ki egy erős hörgés 

után kilehelte utolsó életösctönét. Csak a szeme 
maradt nyitva...

Moloch Isten argiát ül...

H r a b o y s z k y  L a jo n .

ünnepélyes megnyitására a »D K. E«  
képviseletében Porzsolt Kálmán titkár urat 
kiküldeni méltóztatotf, kijlelkesitő ékesszó
lásával kifejtve a »D. K E « missióját, 
lelkünkre kötötte a perlaki kisdedvédelem 
szent ügyét, — fogadja nagyméltóságod 
legmélyebb tiszteletem kifejezését, melylyel 
vagyok nagyméltóságodnak

a felügyelő bizottság nevében
Kelt Perlakon, 1893 november 14.

Mélyen tisztelt országgyűlési kép
viselő u r !

Nagyságos uram!
A perlaki kisdedóvoda felügyelőbizolt 

sága folyó hó 9 én tartott ülésén hálásan' 
megemlékezve azon elévülhetetlen érdé 
mekről, melyeket nagyságod kisdedóvodánk 
létesítése körül szerzett, egyhangúlag elha 
lározta, hogy nagyságodnak Muraköz és 
különösen Perlak mezőváros közművelődés i 
fejlődése érdekében ezúttal is fényes siker
rel koronázott közreműködését hálás elis
meréssel jegyzőkönyvében megörökíti.

Midőn megbízatásomnak készséges 
örömmel megfelelve, nagyságodat ezen h a 
tározatról értesíteni bátorkodom, kérem 
nagyságodat, méltózlassék hálaérzésünket 
egy újabb kapocsnak tekinteni, mely Perlak 
mezőváros közönségét nagyságodhoz, sze
retve tisztelt országgyü'ési képviselőnkhöz 
felbonlhatatlanul fűzi

Azon kérelemmel, hogy fiatal intéze
tünket továbbra is nagybecsű pártfogására 
méltatni kegyeskedjék maradok nagysá
godnak

a felügyelő bizottság nevében
Kelt Perlakon, 1893. november 14.

Mélyen tis' telt királyi tanácsos ur !
Nagyságos uram !

A perlaki kisdedóvoda felügyelőbizolt- 
sága folyó hó 9 én tartott ülésén elhatá
rozta  ̂ hogy nagyságodnak, ki odaadó ügy- 
buzgósággal felkarolva a perlaki kisdedvé
delem ügyét, megalapítója lelt kisdedóvo
dánknak. Perlak mezőváros kulturális 
fejlődése érdekében ezúttal is szerzett 
elévülhetlen érdemeiért legmélyebb bálájá- 
jának jegyzőkönyvében kifejezést ad.

Midőn megbízatásomnak megfelelve 
nagyságodat ezen határozatról értesíteni 
bátorkodom, utalok nagyságodnak kisded 
óvodánk megnyitási ünnepélyén elragadó 
ékes szólással hangoztatott buzdító szavaira, 
melyek maradandó helyet találtak sziveink
ben. Ezen szavak hatása alatt, és a nagysá 
god által elfogadott eskü teljes tudatában 
biztosítom nagyságodat, hogy a felügyelő 
bizottság feladatának magaslatára emelkedve, 
lankadatlan kitartással oda fog halni, 
hogy a gondozására bízott intézet ne csak 
tulajdonképeni emberbaráti és közművelő
dési czéljának megfeleljen, de idővel 
legalább Muraközre nézve, mintaintézetté 
emeljék, nagyságod pedig majdan büszkén 
mondhassa a perlaki kisdedóváról : ez az 
én müvem

Fogadja nagyságod legmélyebb tiszte , 
lelem kifejezését, melylyel maradok nagy 
Ságodnak

A felügyelő bizottság nevében
Kelt Perlakon, 1892. november 14.

alázatos szolgája :
D r .  B ö h m  S i d n e y  

felügy. biz. elnök.



K ü l ö n f é l é k .

— 5 f i i 3t g s  a királyasazony név 
ünnepe alkalmából ma d e  11 órakor a 
képezda növendékei Beér Ferencz zenetanár 
vezetése mellett a róm. katb. templomban 
megtartandó ünnepi misén zenekarkiséret 
mellett énekelni fognak.

— § o g y a i  ( g d n w n d  nagykanizsai kir. 
ügyész e hó 13-án hivatalos vizagálatot 
teljesített a Csáktornyái kir. járáabirósági 
börtönökben.

— $  je g y  z é s . Berényi Emma k a , dr 
Schvartz Albert Csáktornyái orvos unoka- 
húgát Körmenedről eljegyezte Nemes 
Zsiga hegyeshalomi m. állami vasi ti hi
vatalnok.

— <é Q ' í s p á r i t s  e m lé k s z o b á id  újabban 
11 írt 50 kr. küldet tt be, melylyel együtt 
a gyűjtés eredménye 198 frt 70 kr. Az 
adakozók között van Mandel Pál orsz. 
képviselő A részle es kimutatást más al
kalommal közöljük.

— A  2 a ls ö - le n d v a i kaszinónak „az 
alsó-lendvai választók" hisználafára dr 
Mandel Pál országgyűlési képviselő elő 
fizetett Jókai Mór müveinek jubilárs disz- 
kiadásai a

— <$ C sá k to rn y á i k o r c so ly á z ó  e g y le t f. évi 
november hó 20-án este 6 órakor az elemi 
iskolaépületben rendes közgyűlést, a köz
gyűlést megelőzőleg pedig válasz'mányi 
ülést fog tartani melyre a tisztelt bgok 
ezennel meghivatnak. Az elnökség.

— <S c h e m a t n x u s . A Szent-Lászió ma
gyar királytól nevezett Szent-Ferencz rendi 
szerzet 1894-ik évről szóló évkönyve meg 
jelent. Az érdemteljes szerzetnek ez idő 
szerint 124 tagja van, kik közül 67 m sés. 
25 magasabb tanulmányokat végző kle ikus 
és 7 novicius, 25 lajkus frater. A provin- 
czia főnöke Horváth Lajos, Csákto nya 
székhelylyel, a ki már harmadizben birja 
szerzetes társai bizalmát. A definitorok kö 
zött vannak a p ovinciálison kivül : Horváth 
llieronimus, Eger Zsigmond, Nith Norbert, 
Rengjeo Ferencz Varga Vitus, Ángyán 
Aurél, Vosnják Vendel Titkár Árnyán 
Aurél, helyettes titkár Matyi Márk. 1661-ik 
év óta a jelenlegi tartományi főnök a 
76 ik. A Szent László király védnöksége 
alatt álló pro - i ciának 12 conventje és 3 
residtntiája van. M nket főleg a Zrínyi 
Miklós által alapított Csáktornyái convent 
érdekel, mely egyúttal a 7641 lélekből álló 
Csáktornyái róm. kath. hitközséget is admi 
nistrálja 1789 ik év óta. Előbb Csáktornya 
is a mihovlyáni, most dráva-szent-m hályi 
plébániához tartozott. A Csáktornyái szer
zettagok szá’f a 6. Legnépesebb a várasdi 
társház, melyben a clerikusokkal együtt 
23 an vannak A szerzet tagjai közül az 
1893. évben négyen haltak el A schema- 
tismus minden társház rövid, de érdekes 
történetét is ismerteti s végül a coníraterek 
névsorát, kiknek száma 49.

— < §árközy § á n d o r  jeles magyar zene 
kara folyó hó 5 én — vasárnap — este 8 
órakor a »H a 11 y u«-vendéglő éttermében 
hangversenyt tart. A zenekar tagjai e helyen 
is kérik a t. közönség pártfogását.

— V id é k ü n k  megyei virilistái az 1894 
évre : Gr. Festetics Jenő. Hirschler Miksa, 
Landauer Horácz, Matasovits István, Mól 
nár Elek. Hirschmann A , dr. Krašovec/ 
Ignácz, Peczek György, Ziegler Kálmán 
Gadó Mátyás, Neumann Mór, Szele Ignác., 
Szabó Imre, Ilergár István, Neumann 
Miksa, Mayer Salamon, Varga János, Vrana 
Frigyes, Imrey Ferencz, Kollay Jeromos, 
Nuzsy Mátyás, Zozolly Ferencz, Benedikt 
Ede, Morandini Bálint, Banelly Sándor. Szei- 
verth Antal, Zakál Henrik, Berg Bódog,

'ulay Zsigmond, dr. Schwarz Albert, Vrana ! 
Róbert, Pecsornik Ignácz, Lobi Mór.

— hírek- Zalavármegye 1894. 
évi vjrislidtái közt első gróf Fesztetits 
Ta8ziló, utolsó Löbl Mór — A zala
egerszegi milleneurai helyi iparos bizottság 
mega'akult; elnöke Siposs János, alelnökei 
Klosovszky Ernő és Hegedűs Sándor, 
jegyző e Aranyos Gyula — A törderaiczi, 
gulácsi, kékkutai, kővágóőrsi és köveskállai 
körjegysŐségekhez tartozó községek fogyasz 
tási és italmé ési adóját Glückmann Ignácz 
váczi lakos vette ki haszonbérbe. — A 
keszthely-balaton-szent györgyi h. é. vasút 
október havi bevétele 2901 frt 12 kr. volt

í — Megyei törvh b zottsági tagokká meg
választanak: a köves-kállai vál kerületben 

• Csupnai Flek és Szollár István; a káptalan 
tóthiban Müller Károly, a türjeiben Prácser 
János, a lentiben Nusszer János. — I 
Gellénházi tanilóvá Mmdlik Mihály oki 
tanító választatott meg. — Gróf Feszteticsj 
fasziló az idei lóverseny szezonban 89 040 
frtot nyert versenylovaival. — A nagy 

(kanizsai állandó gyermekmenhelyi da;ka- 
tanfolyamra 16 leányt vettek föl.

— <£gy vízálló ragasztóanyag előállítása 
A Cliem. Zeit. szerint a czelíulagot protin 
anyag (Cboudrin, glutin, enyv, vér albu-^ 
min casün, fibein) oldattal összekeverünk , 
és e keverékhez hígított kénsavat vagy! 
egy savasán ható sóoldafot (tim9Ó, ferro-j 
sulfat) adunk mire a vízálló ragasztószer 
kiválik.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazon t ismerőseim és jóaka

róim, akik felejthetetlen jó nőm eL 
hunyta alkalmából részvétüknek adtak j 
kifejezést és temetésén megjelenni 
szíveskedtek, fogadják e helyen is 
szívből jövő hálám nyilvánosát 1

Csáktornya, 1893 november 15 
Rosenberg Lajos-

— £riás termények. Az amerikai útjáról 
épen csak alig hazatért budepasti magke
reskedő Mauthner Ödön márL egy olyan 
kiállítással lepte meg a budapestieket, 
a mely párját ritkítja és az Andrássy úti 
üzlet kirakataiban kiállított termények oly 
szépek és olyan óriási nagyok, a minőket 
eddig még országos kiállításokon sem 
láttunk Vannak ott 101, 103, és 108
k lós óriás tök, éldányokr 11 és fél sőt 13 
és fél kilós kalarábok, melyek óriás súlyuk 
daczára sem fások, hanem teljesen zsengék, 
de látunk itt 17 kiló súlyú oberndnrfi répát 
is, melyet Fiiedmann péli termelő, 21 ki
lós óla bogyóalaku példányt, melyet Har 
kányi Károly gazdasága és 23 kilós Mamuth- 
répát Józsa Sándor Czeglédi gazda állították 
elő, természetesen Mautbnertől ke ült mag
ból. A hozamokra kitűzött aranydijakat a 
következők nyerték e l: Lollok Gusztáv 
kengyeli kasznár, kinek 1600 j ölenként 
940 mm. olajbogyóalaku, Pulitzer Fülöp 
dévaványai birtokos, kinek katastráüs hol
danként 1007 métermázsa oberdoifi répája 
és Bárány Gáb >r dobrai bérlő, kinek 1600 
□  ö'es holdanként 1 0 1 1  métermázsa 
Mamuth i épé ja termett a MaulhnertŐl 
beszerzett mag után. Friedmann péli tér 

lelő elkésett bejelentésével, neki 1 1 0 1  
métermázsa Manthner-féle oberndorfi répája 
termett holdanként Ila tekintetbe vesszük 
hogy a múlt tavasszal m ad a rovarok 
pusztították, majd hideg szárazság viselte 
meg a répapalántákat, be kell vallanunk, 
hogy valamint a kiállított termények súlya, 
úgy a hatósági bizonylatokkal beigazo’t

fenti hozamok bámulatra méltók, mert ^  3  1 
bámulatosak volnának normális, jó idő* ** 
járásban is és mindenesetre csak páratlan 
minőségű jó magvaknak kell az i'yen óriás 
eredményeket érdemül betudni.

C S A R N O K .  

Muraközt dalok. Mii..-.
I.

Ide hallgassa1 ok 1 Muraközi lányok?! 
Mura-Dráva közti csalfa boszorkányok! 
A két folyó között szellő suttog szépen . 
Mesélget., dalolgat rólatok ez nékem.

Halkan ezt susogja: „Muraközi lánynak 
Ne higyj soha, mert ma neked, holnap

[másnak
Kacsint a szemébe s jéghideg a szive — 
Nem volt, de nem is lesz senkinek a hive.

Mint a kispillangók a virág ke’yhekkel; 
Úgy játszanak ők is a legény szi vekkel... 
Szeret, szeret addig, mig a hálójába, 
Szebbet nem keríthet, azután — hiába.

II.

Szépen szól az estharangszó imára — 
Elhallatszik Dráva folyó partjáia.
S imádkoznám, hej be nincsen olyan lány! 
Kinek nevét imáimba foglalnám.

Volt szeretőm messze földön én nekem; 
De elvet'e a jóságos Istenem . . . 
Szomorufüz hajlik le a sirjára — 
Imádkoznám — hej be úgyis hiába!

III.

Dráva folyó kies partján,
Sétálgat egy szőke kis lány . . . 
Hattyú keble, kökény szeme,
Maga a menny s csillag benne.

Dráva folyó gyűrűs vize — 
Jéghideg a kis lány szive 1 
Gyűrűs a viz, gyűrűs a haj — 
Felsikolt a kis lány : »Jaj-jaj !•

Dráva folyó hullámot ver . . . 
Reánézni a lány nem mer.
Barna ifjú, ki szerette —
S a kit megcsalt — ugrott bele.

IV .

Haragszom én az olyan leányra,
Kinek nincsen kék szemű babája ;
A kinek nincs szerezzen magának I 
S ne mondja meg az édes anyjának.

„Szende arczu, kék szemű legényke ! 
Édes kincsem, szrelmem főlénye !
Jer közelebb ! — kérdezek valamit :
— Ismersz e lányt, ki téged boldogít?-

Ha nem ismersz* itt vagyok én — szeress? 
Az én szivem szabad, hű szerelmes. 
Szende arczu, kék szemű legényke !
Te vagy régen szerelmem fölénye.*4

F a rk a s a  K á r o ly .

FELELŐS SZERKESZTŐ 
H A R G I T A I  J  O Z  S É F



X . tečaj Vu Čakovcu 1893- novembra 19-ga Broj 47
8 urednikom moči je svaki dan 
govoriti mod II i 12 vurom. — 
8v« pošiljke tičuče »e aadriajano- 
vinah, naj ee pošiljajo na ime 
H a r g i ta i  J o ž e f a  urednika vn 

Čakovec.

Izdateljatvo:
Xnjikara Fiacbel Filipova kam M 

pred pl ata i obanane pošiljajo.

P r e d  p  la t n a  e e n a  | e :
Na celo leto . . .  4 írt 
Na pol leta . . .  2 írt 
Na četvert leta . . 1 trt

Pojedini broji koltajo 10 kr.

Obratne m  poleg pogodb« I fal 
račnnajn.

uit liorvatN kor i 1 m a g )n r sk o m  J e z ik u  Iz la z e é i d r o ž t r e n i  z n a n a tv e u i i |» o v n č ! |iv I  Hat za  p n k .g ,
^ I z l a z l  © T r a lc if t l je d .© !!  je d .© n l? :ra t 1 t o : t t u  s ^ a l ^ i x  n e d e l j i ! . _____ =*.^=_ =„ .  _ _

olužbeni glasnik : „Medjimurskoga podpomagajučega činovničkoga družtva* C „Čakovečke Sparkasse“, „Medjinmrskn sparknsse‘*. i t. d.

Narodno Gospodarstvo

Prirod vina vu Francezkoj l(eta 1883.

Kak nam novine javljaju iz Fraticez- 
ke je, kuliko se po dovezdašnjih dokazih 
mogla ustanoviti, ove jeseni nabrano
49.800,000 hektolitrov vina, 20.700,000 
hektolitrov više nego lanjskoga Ijeta, isto 
toliko više od poprernsga priroda poslje- 
dnjili deset Ijet. Pribroji li se tomu Korsika 
s a 300,000 i Alžir sa 4 milijuna hektolit
rov, to je Francezka nabrala ovoga Ijeta 
vina više od 54 milijuna hektolitrov. Ovi 
su broji veliju novine „Journal des Débats* 
zaista vrlo povoljni, ali netreba zaboraviti, 
da smo još daleko od produkcije vina, 
koju smo imali prvlje nego kaj nam je 
filoksera gorice za* azila. Od Ijeta 1866 do 
1876. rodilo je vu Francezkoj vina popre • 
no 60 milijunah, a Ijeta 1876. nabralo ga 
se paše 80 milijunah hektolitrab. Povrh 
klimatiőnih odnoiajah, koji su vu obče bili 
povoljnv potrébno je zahval ti obnovi 
goricah Í mogradah), k‘>j se je prirod vina 
povnožal.

Kaj se tiče pojedinib predelah, najviše 
urodilo je vina vu Bordeleštini i Bourgoigni 
Tak su vu Cóte d’ Oru nabrali 623.000 
hektolitrov (lani samo 303 000), vu Jonnu 
1 314 000 bektl. (lani 278 000), vu okrviju 
Saone i Loire 781 000 hektl. (lani 410 000) 
Prirod vu Girondi bil je izvanredno bogai,

nabrano je najmre 4 928.000 hektolitrov 
(lani 1,844.000) Nadalje je ubrano vu 
Heraultu 7.188 000, vu 1’ Audu 4,415 000, 
vu Gardu 2.003,000, vu Gersu 2.003,000 
hektolitra itd.

Pogledom na dobrotu Ijetošnjega vina 
vsi se glasi slažeju vu tom,da je izvanrednaj 
dobrota. Ljudi se — veliju novine „J d. 
Deb.a, nezmišljavaju, da je vino kojega 
Ijeta bilo tak plemenito (genereux), kao 
što je Ijetošnje. Kak se vidi etra-na suša, 
koju smo ljetos imali, ipak je nečemu dob
ra. Na žalost — kaže „Jour d. Deb.“ — 
céna vinu osjelljivo je pala, ter budu 
oni, koji ga budu morali odmali (toute 
cbaude) prodati, komaj namestiti svoje 
stroške. Medjutim valja i to vu pamet 
vzeti, da budc trošeč plačal za svoje vinoj 
pet centinah prešestnih Ijetah, kad je pri 
rod vina opal na 25 milijunah hektó- 
IStrah.

Bordeaux vino Ijeta 1893. Iz Bordeaux« 
javljaju, de je ovogodišnji vinski prirod vu 
onom kraju najbolši vu célom našem sto 
letju. Od protuljetja do jeseni imali su 
vinogradi (gorice) najpovo jeneše vréme 
Prvlje nego li iknda, več 24- augusta, za 
počela je gorična bratva Samo Ijeta 1822. 
započela je gorična bratva još istoga meseca 
i to 31. augusta Kaj se kakvoča tiče, 
ovogodi nje vino med prvimi céloga 
stoletja hoče biti I kolikoča je vrlo po- 
voljna. Vinceliri još su pri lom imali nuz-

grednu dobru zaslugu, ar su mogli pobrati 
trsovo listje, koje se posušeno prodava po 
14 do 15 franakah (po pril ci naših penez 
tri do 4 forinta) m j te: cent za hranu 
marbe. Vnogi su dobili po 1 0  0 0 0  kilog
ramov ovakove hrane na hektaru« Trsov 
list počiml e se vse više rabiti za hrana 
blaga, dočim ga vu gnojenju goricah nado- 
meščaju druge fele gnojiva.

Katastrofa vu Sautandaru.

Iz Madrida javljaju o strahovito)’ dina 
mitskoj katastrofi na damšifu „Cabo Machi- 
chaco« vu biscajskom varašu Santanderu 
sljedeče : Eksplozija vu Santanderu spada 
med najstraboviteše, kaj ih pozna hifitorija. 
Varaš Santander, jeden od najljepših i 
cvetučih varašov vu Španiji, denes je kak 
varaš mrtvih Čue se samo javkenje i 
plač ; zem’ja je posipana ruševinami vsake 
fele i s mrtvemi téli Prék 800 osobah 
izgubilo je življenje, prék 1 0 0 0  ih je ran- 
j no, — a vekša stran hižah je v pogibelji 
za zrušiti se.

Damšif „Machichaco' stal je pileg 
Maliono, ter je skladal doli svoj terb od 
2 0 0 0  tonah teljeza, vnožinu petróleuma 
dinamita. Dokaiuje se. da je na damšifu 
bilo 500 kištih (fer logov) dinamita, dočim 
je bilo deUarovano samo 20 Vu petek 3. 
novembra ob 3. vuri po poldan porodil se

Z A B A V A .

Vračar.
Po s j ) i h — negda i u varašu vam se 

dragi ötevei, nalndjaju ljudi, koji akoprem 
od vračenja betegov toliko zuaju, koliko zajec 
trubentu puhati, pák se ipák svakon zgodom 
u vračeuje puáívju. Takove, fušare uaš puk 
onda zove na kr kom »vračare*.

Anda doktor vračar — t. j. fušar, po 
po pravom se nebi nigde smel nahadjati, ali 
se ipak skoro posvup nahadja, i ova moja 
pripovest se baš sa jednim takovim zabavlja, 
koj je negda stanuval u — — neöu baš 
povedati gde je taj doktor vračar svoje be- 
dastoče tiral, ako pak tko zgodi, gde se je 
ovo zgodilo, kaj bum pripovedal, nemrem 
proti tomu nikaj, jer pogadjati je svakomu 
slobodoo.

Ov doktor vračar se je vu sebi sit 
nasmejal, kad je nekoga dobil, koj seje njc- 
govoj vrpčariji podvrnul. Nekoji vele, da je 
ime „vračar* imal od togi, jer jo bedakom 
njihove /epe obračal, tak da je sve, kaj je 
vu njih bilo van zcnrelo, a on je onda sve 
n svoj žep vtegnul*

Ako su mediutim to doktori vačan, onda 
ih je pun sviet Svi ušuraši, varalice i tolvaj i

b: si onda mogli taj tituluš : »doktor vraöar* 
pridati' jer samo uačin, s kojim oni ljudem 
žepe preobračajo, je različit, ali stvar ostane 
ipak ista.

Naš doktor vraČir, o kojem bum ovde 
pripovedal, je svoju stvar na posve veseli 
način zvršaval tak, da se je i sam od smeha 
komaj zdržival.

Jeduoč dojde on k-jednoj hiž:, gde je 
našel hižnoga gespodara zvezanim licem, knj 
se je tak čombril, kak svaki on. kojega uekaj 
jako boli.

Vračar ga zapita: »Na kak je kaj?*
„Oh zlo!* odgovori ov — „imam takovu 

strašnu zubnu bol, da hoču ob pameti dojti.“
„Tomu je moči pomoči« — veli vračar 

— „moraš si pregovarjati dati, pak ti bu 
taki dobro, kak da te nigdar nebi zub bil 
bolel.u

Kad je betežai začul od pregovorjanja, 
postalo mu je još gorje f ali kaj sve človek 
nevčiob za da se samo takove zubne boli, 
koja ga din i noč muči, nerefii. Kad je vračar 
videl, da betežni na njegov predlog pristaja 
napravi ozbiljno lice te mu svečauo reče :

»Pregovarjanje je velika stvar a uikakova 
šala i zato sc to mora samo med nebom i 
zcmljum čini ti. Ti moraš iz hite van iziti i 
od ov cvatuči bezeg splaziti.“ — Pri tom 
mu pokažo na jeden priličuo veliki bezeg, koj

je liepo mirno peleg plota rasel i baš u ono 
vrieme pun dišučega cvieta bil.

Zvelikum mukum splazi ov, od zubne 
boli ves zraučeni, na bezeg. Kad je gore bil 
i tak se naravnal, da je med škrakami mogel 
stati, moral je na zapoved vračara ruke 
sklopiti« Sad je počelo pregovrjanje iliti vra- 
čenjc. Sve, kaj mu je vračar naprvo govoril, 
moral betežn k za njim govoriti ako hoče, 
da mu bu pregovarjanje hasnelo.

Vračar počrnel „Dragi bezeg«.
On na bezgu govori za njim: „Dragi 

bezeg*
Vračar govori dalje »Nosiš ploda svake

fele.«
Bete/.nik ponovi : „Nosiš ploda svake

fele.«
Vračar opet: „Lani si nosil cvetje.«
Betežnik za njim: „Lani si nosil cvetje.*
Vračar : „A letos nosiš tele.«
Ovo zadnje več betežnik nije za Djim 

hotel reči, nego je on kip sk Cii iz bezga, 
rubca si potegnul iz glave i počel kričati : 
„Ti bunevut, ti magarac, ti lopov!« — 
Vračar jc o. ta le, titulušo i hvale ne hotel 
ček&ti, nego je podbrusi! pete i zniknul bez 
traga.

Ovde je pregovarjanje čudni konec »malo, 
a jeli je i zubu hasnelo, ali to vam moji 
dragi za istinu neznam povedati, ali to sem 
čul, da je dotični od pregarjanja bil žvračen



je na damšifu ogen j; vsi napori, da se Vlada (korm anj) je vu prvi čas poslala Zatim  je opet telegrafirano iz Mad- - 5 2  
ogenj vgasi, ostali su prež uspjeha. Na pomoč od 500.000 frankah, a k aljica r i d a :
jezere ljudstva spravilo se skup na obali, da 40 000 frankah. G uvernerovo télo je na Va Santanderu doöla je 8. novembra
gleda žalosten prizor. Mali damšif, koji je d eno. Prvu su pomoč donesli svečenici s do nova sraza. Ronci su ustanovili, da je
po-el, da izvleče gorečega „M achichaca- iz biškupom, koji su na u i’ici pričeščivab 40 feršlogov dinamita- koji nije eksplodiral,
luke, n ’je m u se još niti približil, kad je imirajuče. Vu gradskoj viečnici ima prepalo s dolnjim délom broda vu morje,
plamen zgrabil petrolej i dinam it, ter j .nožtvo deca prež rodite 'jah, kője vezda Zaradi toga nastal je vu varašu novi strah
uzsljedila eksplozija- Bilo je to okolo četrle občina zdržava. ter ;e 40 000 ljudib pobeglo iz grada. Na
vure. Cčli varaš i vsa Okolica na više ieljeznici došlo je do prave Šturm e, ar je
miljah daljine potresM su se od si’nog vu- Daljnje v e ’ti javi aju iz Santandera : Vsaki hotel čim prejdi pobeči. Vnogo oso- 
darca. Vsi obloki i vsa v ra ta  sdrobile se na ^ ‘n*8t^r financijah Gamazo, koji je vu ime ba h je p r ; tom ranjeno Oblast je odredila 
miljo daleko, sténe su se počele rušiti. Ves v âde došel sim , javlja, da je katastrofa ge vgj feršlogi dignu* 
varaški predel poleg lulie jednim se je !bi,° vno8° stra«neša, nego li se je s prva
m ahom  pretvoril vu ruševinu. Sam a ladja * m *8,il°- Vekši dél varaša prava je ruše- Gradsko zasfupstvo vu Santanderu,
s dinam itom  izniknula je, prim ula je v u ! vina- ~  kvar Je ioS neprecenjen, iznosi ,zdal° je  P° vsoj Španiji proglas, kojim 
zrak, gde se je na milijune a tom ah raz vno£° m ilijunah. Minulo bude vnogo vre* Pr08e podporu. K var se približno céni na 
pršila. Hiža telegrafičkoga ureda sa zem lje!m ena- dok fle kvar izpravs podigaefu hiže 50 m ilijunah. Lam e hiže p retrpele su od 
je o d p u h n u ta ; nikam  se nije m oglo teleg j* V8a o-tala  poprave. — Vnoge m adridske požara kvara od 20 m ilijunah. 8. novem - 
rafirati, ve su morali ordonanci pojti vu famil‘jp’ koJe 8U blle navadne vu ljetu bra hitdo je zburkano morje 180 m rtv ih  
varaš Boo- Vu v arasa  je nastala ta k v a , ]ietuvati vu Santanderu, izgubile su p rija -  té Iah -
zabuna i straho ta , da skoro célú vuru telie * znance Jeden  oficir, koji je boravil ------------ , ,,
nije nigdo ni mislil na oslobadjanje za vréiDe eksplozije vu Santanderu, ali je

Strašni ,u  se prizori dogadjali na nab- M  " V 158? '™ '1 Proliv“om délu va!;aSa’ K A J  J E  N O V O G A  ?XT . . .  *  * , A & > UrtU pnpoveda, da ie od zracnog tlaka opal na
re ju. a s o ine oso a i  u su n a še  sv o |u :zem |ju ; da g0 je komaj podigel. Po zraku Zarukj na nreviiniem  dvoril
sm rt a |oš v ,,e  odneslo je ka, težese kaj j je le'ti!o vnožina' i l i U JPželjeg a ; d rvah  ZarUk| " a PrevUnjem dvoru.

S e V  D a eb i d r 8t r a h o t a ' , o š \ S  d o S \  j te' d Had,kil \R uke’ noger'. . Budimpeštanske novine nazvešd.jo, d .
i« vu fasu katastrofe na h«, hnf 1>adale BU ka t r a n '8 ano snoP|e- LJudaklh se bude okolo Božica nadvojvoda Ferencz
Snelcug, koji se je oš p Ílje v u i ^ f  n e fo  ,6 bll°. t ? t  Pre^ laSeno; ^a n.gdo nije znal Ferdinand zaručil. Vu dvorskih krngovih s 
su mogli potn ik i vun žiti Tak su vncfgi P™V’ kal 86 J j  prlj>etJ 1° ' M" ‘ul°  1,11(10 oajvekšim se interesom očekuje téienje ovog
ed njih zgoreli vu vagon h dohm  su d ru l! ! hT ’ ' ? ° g "  pitaU1#' ”  8 t,rd i S6’ d& 86 b“de DadT°j-
noskakali nad oblok Banhofski natvlnilr nri nU 'J1 lJud ,h ' ar 8U Vi:° £ e osobe na atom e voda zaročil ili s kraljevnom vdovicom Š te -
P ie zaedavil P (truhe) razn^Sene, ter im je izniknul vsaki fanij »ra ili nadvojvodkinjom Dorotejom, kčerju

* * . . , trag ;  vn°ga téla  su tak zdrobljena, da ih nadvojvode Jošefa. Iste novine piša. da je
Na drugo] strani luke potrem i je cug ni moguče prepoznati. Vsaki se čas dogad- Nj Veličanstvo opetovano izjavilo nadvojvodi 

lntil na stotine l|udih vu morje, vnogo ih j* ju najžalostne i prizori. Takov je bil, kad SVoju željo, po kojoj bi najrajši videti 
se je v topilo. je jedna preštim ana gospa našla télo svoje njegovo svezn s nadvojvodkinjom Štefanijom,

Cčli prizor je bil strahovit Naokolo preljepe 17 Ijet stare kéeri. T lak zraka — ajj je [ dodalo, da neče pod nikakov 
goreče ru evine, po razpukane hiže, jav- hitil je djevojku 100 metrov daleko, gde nacin uticati na njegovu odlnku vu tom po
kanje ranjenih, zazivanje zesipanib, zdiha- ] je m rtva opala. Iz Bilba-a i Valladolida gledu. I  kraljica sklona je ovoj sveži. K ra 
vanje vum iručih. Dok je prva pomoč sligla, stiglo je doktorov i druge pomoči vu San Tjevna Štefanija bude 21. majugi 1894. stara 
trebalo je  više vur, jer je bližnja štacija (tan ier. Do vezda je 400 m rtvih osobah 3 0  l je t ; dočim bude nadvojvoda Ferencz
odaljena 8 kilom etrov. Još za 24 vure nije agnoscirano. Kapitan broda ,C abo Machi* Ferdinand ovu dobu poludil v e č  1 8 .  decembra
se znalo ni gdo je nantradal, ni gdo je i cbaco“, Fernandez Lanz, ostavil jeS an ta n ’ ovoga Ijeta, 
kak ostečen. Zna se samo, da su poginuli der, da vujde segurnoj sm rti, ar bi ga
guverner, po 'icajni prefekt, zapovjednik razjareni Stanovniki zagnjavili On se na- Vjencanje nadvojvode Jo žefa  AugU8ta. 
posads, oberster žandarm arije, načelnik hadja pod p?zkom  policije \u  San Sebas
banhofa/ oficir! i usok i čiuovniki, ^nogi tianu, gde ga budu vu rešt zaprli. Povéda Vjenčanje nadvojvode Jožefa Augusta s
žandari, soldati, policaji, vatrogasci ter se, da je L anz  imel na brodu 1720 ki tab bavarskom princesom Augostom, vnukicom 
mornari. Medju m rtvi m inahadja se i zastup- (fer logov) d inam ita — kakti r vercersku našega kralja, obavilo se je 15 novembra 
nik grada i t, d kojih nije moguče prepoznati. | robu vu Monakovn. Njeg. Veličanstvo odputovalo

jer si od potlam uikida više nije dal po koje je čul raznovrstne glase a nad vrati je „Tak dobro* — veli potnik — „Done- 
vračarih pregovaijat«, nego ako je bil beti žen, zpazil viseti čimer, koj mu je daval znamenje site anda onu porcija Sunke i vino meni sim, 
idei je svaki krat k vučenomu doktoru. da je ovde izbilja željno očekivana krema, a konju dajte zob i za čas škaf vode.

gde bu se po svojoj ielji mogel pri toploj
peei okrepiti, a ako bu potrebuo i prenočiti. I I .

Š a l n i  p u t n i k .  . .  anda . n k0Dnla Drogi jeden putnik je  došel o krnoču,
B dole i stup. o kremo. S ba je  b 1» pon« žele0, ou4e J čitj Q krčml je bi,4’

ljudib, kojt so se to zabavljal, i pil,. M.esta ukova lar(nft , halabuka da je dJ ,el do
f ol° t0P'e pfC' b,|a ,8U sap.'jsednota tan OBTedoöeDjai da oa 0Te noCi med Brajnin

Človek se mora svakom prilikum znajt1, da. Zi DJe^a J ' f ' ! 01,1 .n l ic 10 Pro8 °ra , nebude oka stj8nu|. Dozore krčmara k sebi, giovik se mora svaKora prmKum zuaji f  dm0 potrtom s papírom skelenun obioku . mil n.  n U a  . . otl . . . .  m
ako hoče povoljno se u svietu gibat?, jer • . . « , , u:ia nrazna te rau na 8la8 da 8a svi čuti mogli,
koliko ih je, koji bi imali i sčim i sóesa, pak J J 5 J d P ' P ‘ reče: „DrAgi krčmar ja sam dauas b i nesrečen,
jer se neznaju znajti, baš tak kubnre i tu „K rčm ar!- -  veli sad na ves glas -  putujem nairare iz Strigove, pak sam na cesti
moraju po ov->j zorni,i, kak i oni, koj ra sve ,Odpelajte mojega konja v-štalu, pak mn do sim zgubil bugjilariša, n kojera je bilo do 
za udobnost menjka. Človek auda si svoj P<>rc ja 8 mke i pol litra vina.a sto forinti samih desetač. Budite vi tak dobar
način življenja ima uviek tak urediti, da po Svi nazorni u krčmi pogledaju Široko pak me u jutro za rana, dok joá nebudu ljudi
tóm drugomu nikakove ökodé nečini a sebi jeden dmgoga a kismar je hotel nekaj proti sira tara hodil, zbodite, da si bon išel
svu udobnost i povolnost. tomu naredjenju reči, ali putnik je pri svojoj zgubljene novce iskat.*

. naredbi ostal i krčmaru još jedan krat naložil, Čim je to zgovoril, samo sa se iarmftjuči
Naš žalni putuik, o kojera bum vam ^  uj 3goVOrllu konju dade ánuku i vino. pivci jeden za drugem zgubivali, te tko bi 

ovde povedal, znal je to dobro sebi u PfJ (»g p uni znatjteljnosti otiiu pivci jeden za i el za njimi bil bi je sve na ötrigovski cesti
a bez da bi drugomu ua Skoda bilo, urediti. drugcm u §talU| J za da toga čudnovitoga mogel videti« kak z lampafli išča bugjilariša,
jer po zimi jedn >č putujuč?, dost-gia ga je ko .jfl j - bjj *unku ^  . k tQmu vjQ0 jj kojega putnik niti je imal a niti zgubil.

a ; ; k° :  eel“ n,t  S r r 8T Č ?  B l a i r i  ^  1 Putnik je d e la  n c i mogel mirno opati,» o n  D kepenjku do vab n m - tu f  dojabal ,e y  tom TrjcmenH) dok je 8oba prazna j# m , n& fiaj na6ja cie,* balabukuP na’

,u u 8el°- nastala izabere si putmk pri peči najboljše gtrigovsku ce9tu, za onu noč poslati.
»Dobro bi bilo malo se pri toploj pcč; liesto te ae tara komod razprestrani, kak dom a. 

okrepiti, ako je samo gde u tom selu kičm.‘ Medjutim dojde krčmar skup sa znati- Em* Koliki*
— O vak u sebi mrmlajuči ja>c vduž po seli željnimi gosti natrag u sobu te prijavi putuiku, ,
kad najedankrat spazi razsvetljcnu kuču, izida njegov konj niti hoče šuuku niti vino.







Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság, mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy gróf Feste- 
t :cs Jenő zalaujvári lakos végrehajtatnak 
Horváth Mátyás domásíneczi lakos elleni 
végrehaj ' i ügyében 101 frt 39 kr, tőke, 
ennek 18/1. márczíus hó 6• tói folyó 6 szá* 
zalékos kamatai 17 írt 25 kr. per, 7 frt 95 
kr. végrehajtás kérelmi a 4825 1891. polg. 
sz. végzés szerint 7 frt 27 kr. végrehajtás 
foganatositási, 2947| 1893. polg. sz. végzés 
szerint 8 frt 50 kr. árverés megkisértési, va 
lamint ezúttal 11 frt 05 krban megállapított 
költségeknek befizetése czéljéból a nagy kani
zsai kir. törvényszék (a perlaki kir. járásbí
róság) területéu fekvő, a dón ásineczi 484. 
sz. tjkvbeu A f  138 hrzi sz. a. foglalt

a t
r u m  , c o g n a o  
mindennemű s z e 
s z e s  ita lo k , a s z 
ta li  lik őrf»k  és 

k ü l ö n l e g e s s é 
g e k  azonnali elkó 
szitésére a legkitű
nőbb minőségben 

szállítok.
Azonfelül ajánlok 

80 fokú, vegyileg 
tiszta e e z e te s z e n e z i& t  kellemes i/li boreczet 
és közönséges eczelek gyártásához. Leiiá^okés 
használati utasítások ingyen mellékelteinek. 

K lv iitó  p r n lm r n y r r l liezeb k e ilfU .
Arlapot bérmentve küldök.

P o l l á k  K á r o l y  F ü l ö p

Eszencziák - különlegességek gyára 

8789-00  P R Á (i
Megbízható ügynökök kerestetnek

Nyomatott Fischel Fülöp laptulajdonosnál Csáktornyán.
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