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{Szerkesztővel értekezni lehet min* 
dennap 11 és 12 órz kötött. —  
A lap szellemi részére vonatkozó 
minden közlemény M a r g i t u l  

J ó z s e f  szerkesztő nevére 
küldendő.

Kiadóhivatal:
Fisehel Ftilöp könyvkereskedése. 
Ide küldendők az előfizetési dijak 

nyiltterek és hirdetések.

Hirdetések jutányosán számíttatnak.

MURAKÖZ
MAGYAR és BORVÍT NYELVEN MEGJELENŐ TÁRSADALMI, ISMERETTERJESZTŐ és SZÉPIRODALMI HETILAP.

__________ e n lk  h e t e n  k i n t  e g y s 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.

Hirdetések még elfogadtatlak: 
Bndapeaten: Goldberger A. Y. éa 
Eckstein B. hird. Írod. Bécsien: 
Schalek H , Dnkes M., Oppelik A., 
Danbe G. L. és társánál és HerndL 

Brtinién: Štern M.

Nyilttit- petitwra 10 kr.

Blalia Lujza kérője.
Irta :

V e r n e r  I Aszló.

A Bárány ulczában kanyarodtunk el. Az 
óreg Lyceumból már csak Minerva látszott, a 
mint áldólag terjeszti ki kezét kitűnő és szekun- 
dftba pónált csemetéin, mikor az áprilisi a/.ellő 
oly szörnyen megijesztett.

Egy ismerős hangot hozott a fülemhez.
— Álljon meg Náczi uríi.
összeborzadtam. Ijedtemben elejtettem a

metafizikát.
Hisz ez LiptAk ur hangja, kinek már két 

esztendők óta vagyok adósa. Köd elöltem, köd 
mögöttem Megkétszereztem a lépéseket. A hang 
azonban ismétlődött. A diák czimborákon tekin- 
ték végig s miután láttam, hogy Lipták úrral 
szemben az immunitás véd : megálltam. Alapta
lan (élelem ! Hisz ez nem Lipták ur, hanem 
Ferke, a mi kocsisunk, hazulról. Bekecse pa- 
nyókára vetve, széles, borjuszáju jogújával sze
szélyesen játszik a szellő, még a bajusza is oly 
takarosán van kipödöritve.

— Mi baj Ferke ?



jedő időszakot foglalja magában, követke
zőkben van szerencsém tisztelettel elő
terjeszteni :

A felnőttek közegészségi állapota szép 
tember és október hónapok folyamán ál
talában kielégítő, sőt nagyobb részben 
teljesen kedvező volt, novemberben a rossz 
időjárás következtében több vidéken emel
kedett ugyan a megbetegülések száma, 
azonban a közegészségügyi állapot a Csák
tornyái járás kivételével — egyebütt még 
mindig kielégítőnek volt mondható.

A gyermekek közegészségügyi álla
pota a köztük felmerült járványok miatt 
egyáltalán kevésbbé volt kielégítő, mint a 
felnőtteké.

Az észlelt és gyógykezelés tárgyát 
képezett betegségek közt a légzési szervek 
bántalmai adtak legnagyobb százalékot, 
ezeken kívül pedig a csuzok, bél-hurutok, 
hasi hagymáz, valamint gyermekeknél 
szórványosan a bökhurut, dyphteritis, to
rokgyík fordultak elő említést érdemlő 
számban.

A trachomában szenvedők gyógykezel
tetése a szokott módon teljesítetik, a betegek 
száma lassan ugyan, de mégis apad, az 
esetek legtöbbje a kórnak enyhébb alak
jához tartozik. Van szerencsém e helyen 
örömmel jelenteni, hogy a nagy mélt bel
ügyminisztérium Dr. Böhm Sidney perlaki 
járási és Dr. Vizteleki Fülöp körorvosnak 
a trachomások gyógykezelése körül kifej 
tett rendkívüli buzgalmukért elismerését 
fejezte ki.

A hasznos háziállatok egészségi álla
pota kielégítő volt j fordultak ugyan elő 
egyes helyeken ragályos betegségek, így 
szórványosán lépfene és a sertéseknél or- 
báncz, de a kellő szigor és szakértelemmel 
alkalmazott óvrendszabályok folytán azok 
megszűntek. A fennálló megyei szabály- 
rendelet értelmében az apaállatok megvizs 
gáltattak.

A hasznos háziállatok járlatai és ke
reskedelmi forgalmát illetőleg tisztelettel 
jelentem, hogy a múlt évi szeptember bó 
1-től folyó évi márczius hó végéig a köz 
pontból kiadatott 106.349 drb 6 kros, 
36.895 drb 3 kros marhajárlati űrlap, 
melyekért összesen 6424 frt 30 kr. bélyeg
illeték szolgáltatott át a m. kir. adóhiva 
taloknak.

A múlt évi szeptember hó 1 tői folyó

— Ne ámítson el az urfi. Megszolgálom 
boltig. Igazán színészek ezek ?

— Mi volna más ?

— A többirül csak valahogy elhinném, de 
az a Rózsi csak úgy elegyedett közéjük bizo
nyosan. Nem lehet hogy az valami ifjasszony 
legyen ! Igazán Finom Rózsi az ! csak azt nem 
értem, hova tette az a Sándor is a szemét... 
No. nézd!... Mig azt a másik hitvány leányt vette 
el olyan az, ak&r Vér Klára.

— Nagy ténsasszony ám az — szóltam 
Ferkéhez. Báró az ura. Úgy bizony Ferke!

— Nem hiszem, sehogy sem hihetem. Ne 
csúfoljon már az urfi, de valami motoszkál a te
jemben. Mindenkinek kijutott a párja ott a szín 
házban, csak ennek a Rózsinak nem, már ebből 
is látszik, hogy olyan paraszt ö, mint jómagam. 
Már régen öl az anyám, házasodnék meg. Én el
veszem ezt a Rózsit. Elnézem neki, hogy olyan 
kikapós volt, csak aztán becsülje meg magát. 
Azután Kamaráson úgy sem ismerik. Az uríiban 
meg van lélek, hogy ki nem beszéli...

És Ferke még most is legény, a miért ez 
a * Rózsi" nem lehetett az övé.

évi márczius hó végéig a vármegye terű 
létén előfordult tüzesetek száma összesen 
83 volt, melyeknél az összes elhamvasz 
tott érték a hivatalos kárfelvételi jegyző- 
könyvek szerint 142 750 frt 90 krt tett 
ki, biztosítás által megtérült 60 501 fit, s 
igy a biztosítatlanul szenvedett kár 82 249 
írtra rúg.

A tűz keletkezésének oka a teljesített 
vizsgálatok szerint 12 esetben gondatlan-1 
ság, 14 esetben gyújtogatás és 57 esetnél 
kiderithetlen volt.

Van szerencsém Zalavármegye nép- 
oktatásügyének állapotáról a következőket 
előterjeszteni:

A legutolsó statisztikai munkálatok 
hoz begyüjtetett 83.220 tanköteles

A tényleg iskolázok száma 61 072 
Az iskolázók anyanyelvűk szerint:
M a g y a r ...........................  49359
N é m e t ............................ 459
H o r v á t ...........................  9425
V e n d ....................................... 2325
Az igazolatlan iskolamulasztásokból be

gyült 364 forint
A vármegye tankötelesei 414 elemi is 

kolában, négy felsőnépiskolában, t.yolcz 
polgári iskolában, két középkereskedelmi 
iskolában bárom alsóbbfoku kereskedelmi 
iskolában, hét iparos tauoncz-iskolában 
nyernek oktatást.

Perlakon az iparos tanonczok uj is
kolája nyittatott meg.

Légrád róm. kath. közön-ége leány
iskoláját kü’ön szervizvén, vezetését szer- 
! zetesnőkre bízta

Állami iskolák felállítása hozatott ja 
vaslatba Mura Szt -Kereszten, Dráva*Szt - 
Mibályon, Rétháton, Biikösdön

A községek és felekezetek által fen- 
tartott iskolák közül ezen időszakban is 
nyolcz helyeztetett el uj épületben. Né
melyek, igy Kotor is, mindjárt gyermek- 

1 menedékháza részére is jelölt helyiséget.
Zalavármegye közigazgatási bizottsága 

ápril havi végzéséből kifolyólag felterjesz 
tés tétetik a vallás- és közoktatásügyi mi
niszter úrhoz, hogy a már engedélyezett 
vagy javaslatba hozott állami iskolákon 
kívül, az ezeréves ünnep alkalmából fel 
állítandó négyszáz iskolából földrajzi és 
nemzetiségi viszonyaiban oly fontos vár 
megyénknek még egyéb uj állami iskolák 
is engedélyeztessenek

A jelen tanév közepéig Zalavármegye 
tanítóinak száma 658 ig emelkedett

Ugyanezen mimszteri rendeletnek a 
magyarul nem tudó tanítókra vonatkozó 
intézkedéseihez képest megáliapittatott 
hegy Zalavármegye nemzetiségi vidékein, 
hol 1884. ó’a a jelen tanév kezdetéig 
négy vennyolez uj tanítói állás sz< rveztetett 
s a horvát és vendajku iskolázó gyerme 
kék száma tizenegyezeret meghalad, — a 
magyar nyelvet oktató képességgel nem 
biró tanítók száma ötre olvadott. Ezek is 
jó részben előrehaladott korú tanítók, kik 
a magyar nyelvet póttanfolyamokon sem 
bírták elsajátítani, vagy pedig a kántol ko
dás helyi viszonyainál fcgva tü et'ek meg 
állásukban ; különösen azon oknál fogva, 
mert Csáktornyái tauitóképezdénk végzett 
növendékei az ország más vidékein is nyer
vén alkalmazás, a légiek eltávoütása csak 
a viszonyok és az oktatás ügyérdekeinek 
együttes tapintatra elbirácsával, esetről- 
esetre történhetett

A vármegye k sdedvédelem nagy fon 
tosságu ügye a tavalyi tervezel alaján in- 
du't lendületnek a már 1893 év nyarán, 
az intézmény uj volta daczára tizenöt 
nyári gyeimekmenedékház nyittatott meg. 

Az Őszkor pedig Perlakon a „Dunán

túli Közművelődési Egyesület" állított kis- 
dedóvodát, melynek uj épületére a perlaki 
képviselőtestület 9450 forintot szavazott 
meg-

Légrádon a lóm. kath. hitközség nyi
tott kisdedóvodát, Kotor község legköze
lebb töltötte bs az ál’andó menedékházi 
állást. Dráva-Vásárhely megszerezte óvodá
jának a szükséges épületet. Káptalanfalva 
szervezte az óvónői állást.

Nagy Kanizsán két kisdedóvodában 
hat havi és hat heti dajkatanfolyam tartatott. 
Zala-Egerszegen és Csáktornyán még a nyár 
előtt hat-hat heti tanfolyam Fzerveztetik.

A törvényhatósági közutak állapota 
fokozatos fejlődésben van.

Az 1893. évre élőirányzott fedanyag 
szállítási, hidépitési és fentartási, s egyéb 
munkálatok bef jezlettek.

A p *sta* és távirda ügyek terén em
lítésre méltó mozzanat nem fordult elő.

Gőzkazán 263 drb van üzemben, 
melyek közül a lefolyt évben szilárdsági 
próba alá vétetett 39 drb, meg^zemlélte- 
tett 224 di b

Közgazdasági viszonyainkat illetőleg 
a következőket van szerencsém jelenteni :

Az 1893-ik év általában a száraz idő
járású évek közé sorolható, sem a tavaszi, 
sem a nyári időszak csapadékban nem 
bővelkedett; a termés aránylag jó volt és 
minőségre nézve kifogástalan lett.

A vármegye lakossága nagyobb részt 
földművelőkből állván, a múlt évi alig kö
zepes gabona- és rossz bortermés, valamint 
ezen czikkek állandó alacsony árai követ
keztében nem kedvező helyzetben van.

A vármegye tö zsvagvona áll részint 
fö’dtehermentési- és takarékpénztári-, részint 
pedig magán kötvényeken elhelyezett 9926 
írt 77 kr. tőke és ezután esedékessé vált 
56 frt Kamat követelésből, mely utóbbinak 
behajtása iránt az intézkedés megtétetett, s 
igy ezen befolyandó kamat összeggel együtt 
a vármegyei töiz*vagyon tőke állaga folyó 
évi márczius bó végével 9982 frt 77 kit 
tett ki.

Kelt Zala Egerezigen, 1894. évi ápril 
bó 15én

C s e r t á n  K á r o ly  sk., 
Zalavármegye alispánja.

K ü 15 n f é 1 é k.
Qsuktoinya város képviselőlesiülelének f 

hó 23 án tartott közgyűlésén : a kiküldött 
számvizsgáló bizottság Szilágyi Gyula el
nöklete mellett Nuzsy Mátyás és Graner 
Miksa városi , és Murai Róbert kiküldött 
megyei bizottsági tag a városnak mull évi 
számadásait, az iskolai és szegényházi ala 
pok vagyoni kimutatását megvizsgálván, 
erről szóló jelentésüket beterjesztették. A 
számadásokat és a jelentést egész terjedel 
mében felolvasván, a képviselőtestület azo 
kát belyeslőleg tudomásul vette s a fel
mentvényeket megadta. — Ezulán a 
Csáktornyán lefolyt Kossutb-ünnepélyekre 
vonatkozó számadást terjesztette be a kép 
vi előtestület kebeléből kiküldött rendező 
bizottság; a számadás szerint az összes 
kiadás 742 írt. 50 krt tett ki melytől 
árverés ulján — a gyászdiszités anyagából 

megtérült 180 frt 37 kr s az igy fede
zetlenül maradó 554 írt. 13 krt a városi 
pénztár terhére jegyezték ; a rendezés kő. 
zül tanúsított buzgó tevékenységükért Pru- 
szátz Alajos, Ziegler Kálmán és Morandini 
Bálint r. b. tagoknak jegyzőkönyvi köszö
netét szavaztak. — Pruszátz Alajos város* 
biró jelenti, hogy két gyűjtő iv is érkezeit



a Kossuth-szobor orsz. bizottságától az 
elöljárósághoz; indítványozza, hogy Csák 
tornya halárszéli város nevében a kép
viselőtestület Kossuth hazaérkezésének em 
lékét maga külön örökítse meg egy emlék 
felállításával. A közgyűlésen egyhangúlag 
elhatározták, hogy a képv.-teslület az 
eszmét magáévá teszi, gyűjtést indit egy 
felállítandó emlék költségeire. A gyűjtés 
előkészítésére saját kebeléből Pruszátz 
Alajos városb. elnöklete mellett Ziegler Kál
mán, Zakál Henrik, Szakonyi Zsigmond, 
Szilágyi Gyula, Morandini Bálint, Szeiverth 
Antal és Hirschmann Leó tagokból álló 
bizottságot küldi ki. Végül az eddigi Va 
razsdi-utczát a múlt ülésen hozott indítvány 
alapján Kossuth utczának nevezték el

@ymen Kramarics Viktor perlaki ke 
reskedő e 21*én vezette oltárhoz Vogler 
József széchénkuti nagybirtokos kedves 
leányát Olga k. a.

Eljegyzés Rittmüller Ármin Csáktornyái 
urad. fővadász eljegyezte Fillér József urad 
mérnök kedves leányát Ella k a. Sok 
boldogságot I

pályázatot lvrdetett as igazságügyön* 
niszferium a Csáktornyái, perlaki és letenyei 
kir járásbíróságnál betöltendő 1 1 irnoki
állásra.

bagonyai, áldozó csütörtök után meg 
tartatni szokott orsz. vásár az'idén s ezen 
túl állandóan május 19 én fog megtartatni; 
az esetben pedig, ha május 19-ike vasárnap 
vagy ünnepnapra esnék, a következő 
napon.

— Z a la v A r m e g y e  t ö r v é n y  hatója A«ri 
b iz o t t s á g á n a k  1 0 0 4 - .  é v i  „ m á ju s hó 1 é n  
s  f o ly t a t v a  ta r ta n d ó  k ö z g y ű lé s é n  fe l
v e e n d ő ,  v i d é k ü n k e t  k ö z e le b b r ő l  é r 
d e k lő  t á r g y a k  s o r o z a t a : A vármegyei 
vasúti bizottság javaslata nz Alsó-Lendváról 
Hegedéig tervezett h. é. vasút segélyezése tár
gyában, A vármegyei közigazgatási bizonság vé
leménye a Zala-Egerszegen engedélyeztetni kért 
harmadik gyógyszertárra vonatkozólag. A Csák
tornyái és ezzel szomszédos gyógy szőri árak ior- 
galmára vonatkozó jelentések. Csáktornya köz- 
ség képviselőtestületének a villamos világítás tár
gyában hozott határozata az elrendelt hiány 
pótlás után felierjeszteiik. Szoboticza község bi
ojának folyamodványa, községi ingatlan szabad
kézből történt bérbeadásának jóváhagyása iránt. 
Jurcsevec* község birftjának folyamodványa köz
ségi ingatlan szabad kézből való bérbeadásának 
jóváhagyása iránt. Mura Füred község képviselő
testületének tlkvi kiigazítást tárgyazó határozata. 
Mura*Csány község képviselőtestületének a hitel- 
telekköny másolata megszerzése tárgyában hozoii 
határozata. Gerencsér György dráva.vásárhelyi 
tanító özvegyének nyugdíj ügye. Tiszai András 
dekanoveczi volt tanító nyugdíj Ugye. A nagy
kanizsai serfö/Őde részvénytársaság f lyamod- 
ványa a hitelesítési dijak mérséklése iránt.

— $  Csáktornyái szrpifő egylet ma egy 
hete tartotta alakuló közgyűlését Megjelent , 
több mint 100 tag, a mi az uj egyesület 
életrevalóságéra enged következtetni. Jeney 
Gusztáv, az előkészítő-bizottság elnöke meg
nyitván a gyűlést, konstatá'ja, hogy az 
egyesületnek 316 tag a van; még pedig: 
32 alapitó, 275 nndes s 9 vidéki. Az alap- 
szabályok felolvastatváo, azok elfogadtattak, 
mire az egyesület megalakulása kimonda
tott. M egválasztanak : elnöknek Morandini 
Bálint, ablnö'.nek Alszeghy Alajos, pénz 
tárnoknak Czvetkovits Antal, jegyzőnek 
Thorday János. Választmányi tagokul megvá
lasztanak : BencsákFerencz, Bernyák Károly, 
Hirschmann Leó, Masztnák József, Margitai 
József, Megla István, Neumann Albert, 
Neumann Bernát, Neumann Simon, Nuzsy 
Mátyás, Pálya Mihály, Petrics Ignácz, 
Prusáta Alajos Rosenberg Lajos. Salon 
Péter, Stefaics Miksa, Strfthia Károly, Sxei-
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Broj. 17.XI. tečaj Yii Čakovcu, 1894 29-ga áprilisa.
8 urednikom moči je evaki dan 
goToriti med 11 i 12 varom. — 
Sve poiiljke tičuče ae aadržaja no* 
vinah, naj ae poiiljajn na ime 
H a r g i t a i  J o ž e fa  urednika v i  

Čakovec.

XxdatelJitTo:
Cnjilara Fiicbel Filipova kam ee 

predplata i obznane poiiljajn.

tik
l* red  p l a t  n a  c e n a  j e :

Na celo leto . . .  4 írt 
Na pol leta . . .  2 írt 
Na četvert leta . . 1 trt

fojedini broji koltaja 10 kr.

Obznane ee poleg pogodbe i fal 
račnnajn.

n a  h o r k a i a k o n  i  m a g f a r s k o m  J e z i k u  i z l a z e é i  d r u ž t v e n l  z n a n s t v e n i  i p o v u c l j i v i  l i s t  z a  p u k .  ^  
j l z l a z l  Š m a l c i  O  t i j e d a n  3 e d L © n l c r a t _ i  t o :  t t v l  s ^ r a l g - a .  n e d e l j - u .  _________ __________________ *

^ ^ lu žb en i glasnikT „Medjimurskoga podpomagajučega činovničkoga družtva'C .^akoveóke šparkasse“, „Medjimurske sparkasse1*. i t. j.

Č u d o .

Svaki od nas je več videl, kak se ne- 
koja vrst komedijašev zna producirati i svoju 
umietnost kazati stim, da stvar, koju sad 
metne pod škraljak na stol ili novac, kojega 
stisne u Saku, na komanda : „jedan. dva, 
tri — bez traga znikne izpod Škrljaka ili iz 
ruke, na veliko začudjenje gledalcah. Potlam 
se onda ona stvar, koja je bila pod Škrlja- 
kom, ili on novac, budi prsten, kojega je 
komédiád držal u ruci čisto negde drugde 
najdu; komedjafl najme vzeme limonu te jo 
u sredini prereže i nut iz njezine sredine 
van luče prsten, kojega je malo prije na je- 
dan, dva, tri dal zniknuth

Jedni, takovih komedjašev tu svoja 
nmietnoit znadu dobro« drugi malo slabele, 
te ouda samo lahke komAde kažu, ali ib 
i« a , koji so a toj umietaosti nedoseiivi, te 
im se je njihovoj okretnosti izbilja morati 
čuditi.

Tskov jedan od najboljih bil je i Bosco. 
On je bil zajedno i mehaniku!. Jednoč je 
doiel u niekom varošincu na pijač te si je,



mora kadkada i prazen biti. Med jednim i 
drugim obrokom nek bude stanka od G vur.

Ako je čovčku želudec pokvaren ili 
ako mu nejde v tek, najbolje je pol dana 
pestiti, vnogo bolje/ Rego odmah kojekakve 
kapbce ili bljuval uzimati.

Odmah po obedu potrebno je miro
vati Gdo more, najbolje Cini, ako posije 
obeda malo spava, a onda da se prešpaucira.

(Drugi put dalje.)

Mlinar i vrag.
m .

Kada je zutradan sunce osvanulo, bil 
je ded Mthalj več daleko od Dobrovca; i 
taj dan su se oblaki naspiavili po nebesih, 
a za oblaki peklo je sunce vse to strašneše, 
da je čovčka znoj obiéval..

Ded Mihalj klipsal je po malô  polehko 
dugim putem ogleda vaj uói se od časa do časa 
naproti svojem Dobrovcu, da vidi, jeli se hoóeju 
tam razbiti oblaki i ublažiti nevolju ljudsko. 
Dok je on tak vse lagano uapied idei, idei 
je za njim iz daljine vrag, vse misleč, kak 
bi još jeukrat pokuhal, da zapelja mliuara 
Mihalja.

f Okolo pol dana, kada je sunce počelo 
najjak e prepekati, obrnul se ded Mihalj s 
ceste vu hlad, da se malo p čine i založi. 
Komaj kaj se je sel na tratinu, eto ti s 
druge strani još jednoga čovckn, koj se je 
poleg njega sel-

— Baš je vročina; pak kak nebi klel, 
nigdar deždja, bas pravo prokletstvo živ ti 
na tom svčtu. Tak je na jen dušik rekel ov 
8tranj8ki čovek — a to nije n gdo drugi bil, 
nego sam vrag. Nego ded Mihalj je samo 
ramenom sleguul i odgovoril: Kaj temo, 
valjda je takova volja Božja!

Nato je izvadil svoj suhi sir, prekriž'1 
se i počel ga grizti.

— A kaj če ti taj tvrdi sir 1 Imam ja 
malo bolši obed, rekel je on straojski i 
izvadil je iz svoje tőibe pečeno, rumeno prase

još vruče, da je vse di&alo, ter ga porinul 
pred starca Mihalja.

— Hvala 1 odgovoril je mlinar, denes 
je petek, a ja vu petek ne jem mesa.

Kada je to čul onaj drugi, zgrabil je 
izueuada izpred mlinara i sira i ribu. ter je 
ov čas pogutnul, tak da je mliuaru né pre
ostalo nikaj, do suhe korice kruha. Mislil si 
je vrag, da bu mlinar vezda, kada mu nestalo 
i sira i ribe, morati prijeti se rarsne prasetine, 
makar da je i petek ; — ali ded Mihalj niti 
da bi ju pogledal, neg je ivakal i na dalje 
svoj kruhek, i od onoga maloga ponudil je 
po’ovicu neznanomu stranjskomu.

Kada je ded Mihalj žaložil, pogledal 
je na nebo, i kad je videl, da još nekane 
biti deždja, stal se je i pošel je dalje. I onai 
drugi hotel je iti na put, ali suha slana 
riba, pak masDa prasetina zegréla mu želudea, 
da se je znojil kak da bi bil polejani, a za 
malo da nije omeglel od žedje. Počel je 
psuvati, ručati, bežati od živice do iivice 
izkajuč zviranjka i vode, — sli vsi zviranjki 
su presušili, nigdi ni kaplje vode.

— Vcdu, vodu ! počel je vrag vikati i 
Simfati; nu kaj je on večma kričal i vikal, 
to mu se krv vse bolje ugrijala, a sančani 
traki lomeči se vu oblake vužigali su 
još bolje.

— Vode, vode! vikal je vrag preklinja- 
juč i ribu i prasetinu, a najviše deda Mihalja.

Ali vode od nikud. Kad se je vrag tak 
n&vikal i nahodil, opal je na zaduie
ves truden i žeden pod senati hrast i vusnui 
kak štuk, — več pol ljeta nije spal.

Komaj koj je zaspal, a oblaki su se 
počeli skup spravljati, najprvlje temnomodri, 
a onda vse črnesi, a zadnji teraüi kak daleka 
šuma, zi li su se skupa kak velika vojska i 
nije terpelo ni pol vure, a nad célom dobro- 
večkom okolicora izlejala se k ša — deždj 
kak iz čebra i padal od pol dana pak do 

: pol noči.

A kada deždj prestal, onda se je ded 
Mihalj okrenul i išel je uazad vu Dobrovce 
i vu svoj raeliu E»io ga još i den denes vu 
meliou, ter melje i popravlja kotače, a Do- 
brovčanom nepada više ni na kraj pameti, 
da pomisle i najmeojše zlo o svojem mliuaru

takova luž, kakova samo more biti, zato se 
niti za svojimi ljudi, koji tobež te sviuje 
tieraju, nije opitaval, nego se je s niekim 
nepoznatim židovom, kojega pri Miški najel, 
odmah zapustil u trgovinu i za kratkim po 
gadjanjera mu svojega — ili bolje rekuč 
Pajtaševog konja prodal.

Na razhodku, kad je od Židova Čul, da 
isti kani iz Preloga radi svojih trgovačkih 
oduO'&juh sada u Seluik potovati, a od onud 
kroz poljski put na varaždinsko cestu do Ste- 
fanca, gde hoče pri Mariukoviču uočiti, dade 
mu on navuka, da iz Solnika neka ueide 
poljskim putem na varažlinsku cestu, več 
neka samo ide izraven u Ludbreg te neka 
pri oštarjašu Pajtašu odsede, koju oštariju 
mu je kakti jednu od najboljih a k tomu naj- 
jeftiuijib opisal, a k tomu mu još dal ufanje, 
da bi s Pa j ta št-m samem mogel kakvu trgovinu 
sklopiti i gdo kaj profilirati, jer je čul, da i 
Pajtaš baš sad želi jednoga dobroga konja' 
kupiti.

Ž-dov posluhne, a tim više jer sc je 
nadjal, da če s Pajtašem trgovati po svoj 
prilici više profitirati, nego kad bi kroz poljski 
put na varaždiosku cestu obrnul. — Iz Sel- 
nika on odmah jednako u Ludbreg okrene i 
kod Pajtala odsedne.

Pintaričev Miška, kad vidi stranjskoga 
Židova gde u dvorišče obraba te da ima 
pod koli i Pujtašovog konja pod pregnjenog, 
odbeii s onom svojom navadnom fletnočum 
po štengak u gostionu te ves zasopljen dade 
Pajtašu na znanje, da njegov konj, kojega 
več od jutra s vi oplakuju. eto sad ide n 
dvorišče.

Pajtaš zbieži iz sobe u dvorišče i kad 
vidi svoga konja, gde ga baš Židov odpre- 
zaje zavikne na njega: „G 'e ste vzeli toga 
konja ?*

Židov si u sebi misli; .A ha ov ide 
oštso na mog ridjana0, — zatira mu veli : 
,  Kaj ne? Liepo marše! — Tri sto forinti 
med bračum vrieden I*

.Jeli vrieden ili nije vrieden, moj je 
svikak* — veli mu Pajtaš i dade odpeljati, 
nasuprot svemn ž dovomu protestiranju, svoga 

.konja u italn, gdie stoprv židovu ciela atvar 
i potanko razjasni, koj je sad stoprv videl, kak 
ga je nepozuati trgovac u Prelogu namazal 
i konja čisto liepo natrag Pajtašu poslal.

Em. Kollay

— Nije dragač, več mora, da nas je 
uprav vrag napeljal, da smo proti dedu 
Mihalju bili, nigdo drugi kak vrag, —  da 
bi ga nej bilo, daj Bože.

Ali je vrag ostal kak i pr vije na svčtu, 
ter zapišuje vu svoju velku knjiga kak i do 
vezda grčšae duše; samo od mlinara Mibalja 
beži kak od temnjaua i vsaki put, kad se je 
znoislil, kak je hotel vkaniti s prasetinom deda 
Mihalja — pak sam sebe vkanil, hotel se od 
srditosti razpočiti. I den denes mu šumi vu 
vuhi, kak je vikal: vode, vode! — A voda 
je došla, ar je negdo drugi, jakši od njega, 
koji ravna i zemljam i vodom.

Priredil:

G  Iád F e r e n e z .

K A J  J E  N O V O G A ?
S puta n a e  kraljica.

O zadnjih časi boravka kraljice Jalža* 
bete na rtu Sv. Martina pišu iz Nizze : D.ie 
14 aprila rano vu jutro kraljica je izleg la  
na za hodnu obalu poluotoka, da se oprost s 
caricom Eugenijom. Za tim je pohodila ma 
rofa, gde je izpila kupicu raljeka i daruvala 
decu mljekarovu. koja su joj na povratek 
pružila stručak (kiticu cvetuóeg ružmarina.) 
Tovarušica hotelierova, gospa Ulrich, dobila 
je od kralice ljepu kopču vu formi korone 
s diamanti. Družina je nagradjena s penezi. 
Ob 1 0 . vuri pošla je kraljica s jeduom 
dvorskom gospodjom kak uavadno na banhof, 
odkud se je odpelala vu San Remu k svojoj 
sestri grofici Trani, odvud je ob B vuri po 
poldan krenula posebnim cugom vu Lugauo. 
Medt'mtoga su jako razočareni ostali gosti 
na rtu Sv. Martina, kad su stigli po poldan 
na banhof vu Mentene, da sprevodiju kraljicu 
na odlazku, — i kad nje nije bilo. Vnogi 
su držali groficu Mikeš za kraljicu, pak joj 
i klicali. Vun San Remu kraljica se je pri
družila svojoj pratnji.

Iz Luzerna javljaju, da je kraljica vu 
subotu pred poldan ostavila Lugano, ter 
izravno ptšla k nadvojvodkinji Mariji Vale
riji vu Lichtenegg.

Njemačka (prajzka) cesarica aa putu.

Carica Augusta Viktorija hotela je 18. 
aprila ob 6 vuri na večer odputovati iz 
Mletakah. Vse je bilo pripravljeno i carica 
je točno došla na jahtu „Christabel«. Načel
nik mletački, koji je carici na jahti predal 
ljepu kitu cvrtja i nemački glavni konzul 
upravo su se bili udaljili, kad je podan znak 
na odlazek. Kad dizanje sidra na ratuoj ladje 
„Moltke* pnkuul je lanec ter je šidro ostalo 
na duu. Poklamkam je to dojavljeuo carici, 
dala je ona zapoved, da se čeka, dok se 
sidro dok se sidro digne. Zaradi toga otegnul 
se je odlazak do 9 vur na večer- Kad su 
obedve ladje krenule iz luke, deždj je padal 
kak iz čebra, a puhal je jaki viher (sirocco). 
Zaradi toga morje je bilo zevsema nemirno. 
Carica je ipak dobro podnesla prevor, samo 
ju je boljela glava, —  dok je njezina prat« 
nja težko trpela, osobito vu bližini Lošinja, 
gde su silni morski slapi kitali „ChrÍ9labelu“ 
sad na jednu, sad na druga stran. Carica je 
sp&vala do bližine Opatije. Po najvekšj 

; kiši (deždju) i vetru stigla je ladja iza 10 
vur vu jutro pred Opatija- Kapitani Lang- 
meid i Pri Sen »pak niša dozvolili izkrcanja, 
ar su slapi bili preveliki. Mali princi čekali 
su na obali skorom cčlu vuru, dok su mogli 
zagrliti svoju majku.



Carica se je napokon uz najvekfiu pogi- 
belj izkrcala ter na obali bila dočekana burnim 
klicanjem. „Moltke* je izravno pošel vu Fi- 
umu. da onde krca vugljen. Medtimtoga je 
morje bilo tak nemirno, da nije mogel občiti 
sa kopnom.

I nadvojvoda Karlo Štefan sa tovaruši- 
com moral je pristati vu fiumanskoj luči 
zaradi zla vremena.

Cáriéin brat Günlber povrnul se je iz 
Mletakah željeznicom vu gornju Štajersko 
na vadasiju- S caricom su se dopeljali barun 
Mirbach, gospojica Gersdorff, grofica Keller, 
nadštopski doktor s „Moltkea*, pomorski 
kapitan Scheibel i obedva kapitana Prošen i 
Langmaid. Slapi su célú noč tak oblévali 
„Christabelu*, da su mornari morali nepre- 
kiduo vodu sisaljkamL odstranjivati. Osobito 
je nemirno bilo jutro vu bližini istarske obale.

Novi kardinali,
Iz Rima javljajo, da bude papa 18. 

majuša dr/al konzistorijum, vu kojem bude 
imenoval déli niz nadbiškupah i btfkupah, a 
med njimi nadbiškupa Posilovira za Zagreb, 
Jožefa Marcel ča za Dubrovnik i Andrafla 
Šterka za Krk. Vu istom konzistorijumu 
popuuil bude papa osem izpražnjenih kardi
nalskih mestab. Kardinali budu imenovani 
Francesco Segna, tajnik kongregacije *a in
dex, Egidio Mauri, nadbiškup vu Ferrari, 
Andrea Ferreri, nadbiškup vu Milanu, Do
minik Svampa. nadbiškup vu Bologni, Dominik 
Jacobini papiuski nuncij vu Lisabonu, Adolphe 
Perrauo, bifiknp vu Autunu, Tomaso Sancha, 
nadbiškup vu Valenciji i ježuvita Andrija 
Steinhuber vu Rimu. Ferrari i Svampa 
budu po dobi najralajši kardinali, ar je prvi 
komaj 4 4 , a drugi 53 ljet star. Ferrari je 
komaj pred tremi meseci imenovan nadbiš 
kupom vu Milanu, gde ved od Ijeta 1846 
nije bilo kardinala,

Nazarenci vu vojski.
Vu novele vréme se povnožavaju N a

zarenci vu vojski Redovito ih se nahadja 
fiest do osem vu refitu, ar se krati nositi 
oružje. Vuogi uemenom popu čaju, no ima 
i takvik, kője nemre nikakva ka*tiga sklonuti 
na to, da popuste. Jeden od takvih odpraden 
je ovih danah iz Budimpešte vu Komoran 
vu rešt. Ime mu je Pavel Princ. Vu oktobru 
vzet je med soldate, s mesta je uzkratil 
poslužuost i odbil soldačko orožje* Zaradi 
toga bil je obsudjen na 5 mesecih težkog 
re*ta. Puščen početkom aprila na slobodu, 
došel je k svojoj kompaniji, ah je opet izja
vil, da uede nositi oruija. „Ako je Jezuš 
mogel za jednu veliku idejű vraréti, nije ni 
meni stalo do mojega življenja", — izjavil 
je pred vojnim sudom. 8 ud ga je obsudil na 
dvé ljeti vu rešt vu festungi Komoro.

Veliki požari.
Od par dnevov stižu s raznih Stranah 

tuzematva i inozemstva vesti o velikih 
požarih. Najvekša jo katastrofa zadesila 
Magjarsko Hradište i Novi Sandec.

Vu Magjarskom HradiStu izgorelo je 
31 hiža, med njimi klošter frančiškanski 
a cirkvom, škola, pošta i telegrav, Spital i 
sirotište. Pokehdob je toga dneva (17 aprila) 
puhal jaki viher, ogenj poprijel na raznih 
Stranah varaša hite ter je tim i otegotila 
obranu. Pri gašenju piipetilo se je upravo 
potresnih dogodjajov Nekoje su ljude ko
maj oslobodili, a dve su žene izgorele. 
Kvar je prešarcan na 250.000 forinti

Vu Novo Sandecu porod 1 se je istog 
dana Ogenj pri jednom peku, a pokehdob 
je i ondi puhal strašen veter, raznesel je 
ognja na više stran, ter jer tak do večeri 
do 300 vsake fele stanja, tojest dvč-tretine



ésen, 1881. évi LX. t-ez. 107. §-a értel
mében a legtöbbet igéiőuek becsárou alól is 
készpénz fizetés mellett eladatni fognak.

Mindazok kik elsőbbségi jogokat vélnek 
érvényesíthetni, kereseteiket vagy szóbeli je
lentéseiket az árverés megkezdéséig alulirt 
bír. végrehajtóhoz acják be.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 
1881. évi L X . t.»cz. 109. §*ában megálla
pított feltételek szerint lesz kifizetendő.

K elt Csáktornyán, 1894. április 23-án.

P á l y á z a t .

Mura-Vid község (Zalám.) r. katb. kéntortanitói állására pályázat hirdettetik. 
Jövedelme 425 frtnyi készpénz fizetés havi előleges részletekben, két szobából és konyhá
ból álló lakás, kert, istálló és sertésól, 7 bőid 800 J  öl szántóföld és szokásos stóla. 
Választási határidőül 1894. június 2 ika délelőtti 10 óra tűzetik ki, — melyre az okle 
veles pályázók személyesen megjelenni tartoznak.

Pályázati kérvények megelőző nap délután 4 óráig alulírotthoz Mura-Vidre 
(Zalamegye) küldendők. Tannyelv magyar és horvát.

Egy nagyobb lakás 
Egy kissebb lakás- és 

Egy bútorozol! szoba kiadó.
Bővebbet a házmesternél.
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852 tk. 1894.

Árverési hirdetményi kivonat,

A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság közhíré teszi, h^gy 
Simonics Márk bottornyai lakos végrehajta
tnak , Guncz István bottornyai lakás vég 
rehajtá8t szenvedett elleni 109 frt 23 kr. 
tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében; — továbbá az államkincstárnak
ngyan a fenti végrehajtást szenvedett elleni 
37 frt 7 kr. tóke követelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a nagy-kanizsai 
kir. törvényszék —  a Csáktornyái kir. jbiró 
ság területén lévő bottoinyai 161. tk. 197. 
hsz. a. 329 frt, 558. hrsz, a. 171 frt, 596- 
hrsz. a. 138 frt, 633. hsz. a. 69 frt, 1012. 
hrsz. a. 119 frt, 1435. hsz. a. 95 frt, 1470 
hrsz. a. 190 frt, 1876. hrsz. e. 129 frt, 
198. hrsz. a. 23 írtra, az ezen tjkvben 
felvett legelő és erdő illetmény 150 írtra, a 
bottornyai 738. tk. 905jb hrsz. a. 114 frt, 
a bottornyai 800. sz. tjkönyvben 1214 hrsz. 
a. 102 frt, 1535. hrsz a 53 frt, 1609 
hrsz. a. 97 frt, a bottornyai 801. tk. 1805 
hrsz. a. 22 frt, 1892. hisz. a. 171 frt, és 
1900. hrsz. a. 18 írtra becsült ingatlanok és 
az előirt összes ingatlanokra az árverést 
ezennel megállapított kikiáltási árban eben 
delte és hogy a fentebb megjelölt ingatlanok az

1 8 9 4  évi május hö 16 ik  nap án délutáni 

3  órakor

a bottornyai község házánál Zakál llenr<k 
felperéai ügyvéd vagy helyettesének közben-

jöttével megtartandó nyilvános árveiésen a 
megállapított kikiáltási áron alól is ela- 
daíni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lan becsárának lO °|0-át készpénzben, vagy az 
1881 : L X , f.-cz 42 §-ban jelzett árfolyammal 
számított és az 1881- évi november hó 1-én 
3333 sz, a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 
8 § ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a

kiküldött kezéhez letenni, vagy az 1881. LX ; 
t-cz. 170. §*a értelmében a bánatpénznek a
bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kir. jbiróság mint tkvi hatóság.

Csáktornyán, 1894. évi márczius 11-én.
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Kérjen csak „ZACIIEIILINT*4
m e rt ez  a le g g y o r s a b b a n  e s  le g b iz to a a b b a n  m ű k ö d ő  sz e r  m in d e n n e m ű  fé r g e k  k ip a*z< itá«árA .

Semmi nem bizonyíthatja 
jobban elérhetetlen ere
jét és jóságát, mint 
á r iá s i  e lt e r je d é s é 
nek  sikere mely sze
rint nem létezik egy 
második szer, melynek 

forgalmát, a

ZACIIERLIH

legalább néhány tuczat 
szór felül nem múlná- 

Kérjen azonban min 
I denkor l e p e c s é t e l t  

ü v e g e t  és csakis

„Zacherlfln* ~

névvel ellátottat mert 

minden más értéktelen 

hamisítvány !!

C :ik tern y ia ;

Strahia Testvérek 

Graner Testvérek 

Heinrich Miksa 

özv. Göncz L. gyógysz.

Alsó-Leadva:

Fuss Nándor gyógysz. 

Freyer Fülöp 

Graner Testvérek.

Fariak: 

Kramarits Viktor, 

Sosterics Pál.

A . üvegek ára: 15 kr, 30 kr., 50 kr., 1 és S fr l; a x>clierlm-|.™:,r.',-kfczülék .laral.ia-  
3° Mezír. |

Nyomatott Fischel Fülöp laptulajdonosnál Csáktornyán.
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