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Szerkesztővel értekezni lehet min* 
dennap 11 és 12 óra között. — 
A lap szellemi részére vonatkozó 
minden közlemény M a r g l t a l  

J ó z s e f  szetkesztö nevére 
küldendő.

K iadóhivatal :

Fiacfael Ftilöp könyvkereskedése 
W  Uldeudők az elöfmetési dijak 

nyiltWek ia .hirattat.k.

Dirdetések jutányosán számittatnak.

MURAKÖZ
MASTAR és GORVÍT NYELVEN MEGJELENŐ TÁRSADALMI, LSMERETTERJESZ1Ő és SZÉPIRODALMI HETILAP.

M pgjolen ik  lio lo n k in t ö t s z ö r :  vasáriu ip .
A *Muraküzi tiszti Önsegélyző szövetkezet«, a »Csáktornyái takarékpénztár«, a »Muraközi 

takarékpénztár« sat. hivatalos közlönye.

Elóflz*té*l árak:
Egész évre . . . . 4 frt 
Fél évre . . . • 2 frt
Negyed évre . . .  1 frt 

Egyes szám 10 kr. j

Hirdetések még elfogadtatnak!
Budapesten: Qoldberger A. Y. él 
Eckstein B. hird. irod. Bécsbent 
Schalek H.f Dukes M., Oppelik A., 
Danbe O. L. és társánál és Herndl. 

Brünben: Štern M.

Nyílt! ér petit sora 10 kr.

Birtokviszony és hitel.
Pénzügyi és hitelviszonyaink — mini 

tapasztalatból tudjuk — tetemesen javul
tak A pénzforgalom hazánkban jelentéke
nyen emelkedett. Hitelünk a külföldi pénz 
piaczokon javult. A valuta a teljes értékét 
biztosítja s rövid idő múlva azt fogjuk 
észrevenni, a miből sok van : a pénz.

Pénzintézeteink nem állanak a betétek 
után arányban a keresettel. Nem szenved
het kétséget, hogy eme pénzügyi viszo 
nya’nk is tetemesen javultak, és jobb jö
vőnek néznek elébe. A földbirtok értéke 
rohamosan emelkedik. Olyan földbirtokra, 
melyet néhány év előtl ötvenezer forintért 
vásároltak, ma 10000  forintot adnak 
kölcsön és ím e viszonyaink javulásával a 
magyar földbirtok értéke a külfö'di birtok 
be csórt ék ének színvonalára emelkedik és 
nagy mérvben emeli hazánk hitelképes
ségét

Ö'ömilnket az rontja, hogy a Magyar- 
országi földbirtokok nagyobbrészt külföldi 
kölcsönökkel terhel tettek, mely kölcsönök 
törlesztése éveken át le van kötve.

Pénzintézeteink a nagymérvű betétek
kel szemben egyfelől és a csekély pénz 
kereslettel más felől a betétek után a ka
matlábat leszállítani kéuytelenitettek.

Azon hitelképes birtokos, kinek a kü l
földi hitelintézetnél hitel nyujtatott, mely

olcsó kamat és előnyös fizetési föltételek 
mellett szerezheti be pénzszükségletét hazai 
pénzintézeteknél és nem szükséges külföldi 
kölcsönt igénybe vennie, mi által bitelünk 
a külföldi pénzpiaczokon tetemesen emel
kedik és hazai pénzintézeteink forgalma is 
hasonló mértékben emelkedik. A mondot
takból önkényt értetődik, hogy hazai pénz
intézeteink, nagyobb hatalommal fognának 
bírni a nyílt piacz felett és állásuk kielég: 
tőén csak abban az esetben szilárdulhatna 
meg, ha betétek a kölcsönökkel paraleli 
egymás mellett folynának

Szokjanak le pénzkezelő földbirtoko
saink szón téves felfogásról, hogy a kill- 
löldi pénzintézeteknél 3 0 - 4 0  évi részlet 
törleszt re felvett pénzkölcsön olcsóbb 
kamat mellett szerezhető meg, mint hazai 
pénzintézeteinkben, de meg kell emlékez 
nünk kisbirtokosaink hitelviszonyairól is, 
melyek minden esetre figyelmet érdemel
nek h megérdemlik hogy ezen ügygyei 
bővebben foglalkozzunk. A kisbirtokos 
gyakran szoiongatott helyzetben van és a 
várandó (érmésre kisebb-nagyobb pénzköl 
czönl köteles felvenni. Kisbirtokosaink ezen 
szorongatott helyzetükben fűhöz iához 
kapkodva, gyakran azon kényszerhelyzetbe 
is jutnak, hogy vagy kénytelenek birto 
kuktól megválni, vagy pedig várandó ter
ményüket a kereskedőnek potom áron előre 
eladni.

Nem lehet szándékomban kereskedőink 
ellen panaszt emelni, és nagyon téves azon

állítás vagy nézet, hogy az ily módon 
eszközölt pénzkölcsön a földmivelőt a tönk 
szélére juttatja. Nagyon téves azon nézet, 
hogy a kereskedő által megbatározott árak 
a termelő érdekeire és gazdasági viszonyaira 
károsak volnának — mert a mint tapasz • 
talatból tudjuk —  az ily előre eszközölt 
vétel és eladásra felvett kölcsönöknek 
gyakran a kereskedő vallja kárát, a meny
nyiben a szállítási határidő alkalmával az 
átvett és előre megvett gabona sokkal 
olcsóbb árniveon áll, mint tényleg meg
fizetve lett.

De van egy más módja is a megszo
rult földmivelő segélyezésének. Pénzintéze
teink nagyon helyesen cselekszenek, ha 
illőről-időre különösen tavasszal és aratás 
kezdetén a pénzsegélyre szorult egye3 köz
ségek lakóinak —  az illető községek elö l
járói utján — kölcsöneiket felajánlván, 
segítségére lennének a szenvedő vagyoni 
viszonyok mellett szorult helyzetbe jutott 
fö dmüvelőnek, kinek mód adatnék a fel
vett kölcsönt részletekben fizetni.

A közgazdaság megjavulásán fáradozó 
vezér féi fiák figyelmébe melegen ajánljuk 
ezen eszmék ápolását s ezzel megvalósitá-át.

Megyei közgyűlés.
Zalavármegye törvényhatósági bizottsága 

május havi rendes közgyűlését Svastits Benő fő
ispán Öméltóságának elnöklete alatt f. hó 1. és 
2-án tartotta meg.

AJhrakis" tárnája
Emlékezés Sárosy Gyulám.

Tita : L e ö v e y  K ló r a .

Az 1802 ik évnek vége felé hozták Sárosy 
Gyulát az uj épületbe. Én már akkor régi lakója 
voltam a foglyok által úgynevezett Babylónnak ; 
olyan „Piros Pisla" valók az V. pavillouban. 
Ismertem a rabság minden nehézségét, szigorát. 
Nagyon éreztem az anyagi és szellemi nélkülözé
seket. De a hosszas fogság alatt megtanultam 
azt, hogy miket lehet némileg könnyíteni a hely
zeten, hogy a tökéletes szellemi nélkülözés foly
tán : eltompuláa vagy elmezavarodás ne ezálija 
meg a lelket. Ennek tudása erkölcsi köteles
ség vo t.

Midőn annak hire terjedi el, hogy Sárosyt 
az Újépületbe hozták, egész rémletességhen állott 
elöltem a költö helyzete, hogy miuő szörnyű 
lesz állapota azon tétlenségben, midőn ezer gon
dolat zsibong az agyában, s azt leírni nem sza« 
had és nem teheti tilokbau sem, mert nincs 
semmi irós/ere. Tapasztalásból tudám, hogy egy 
darabka rajzónnak §e volt szabad lenni a fo
golynál.

Sárosyt én soha se láttam, csak küllemé 
nyei voltak előttem ismeretesek, s ezeknél fogva 
tiszte’iem a nevét K* mint politikai fogoly már

testvér volt ; mert az igazi testvériség ; a közös 
szenvedésben fejlődik.

Első gondolatom volt, midőn megtudtam 
Sárossy Gyula ottlétét, hogy Démileg segítsek a 
sorsán. Papirt s hozzávaló Írószereket küldtem 
neki. Igaz, hogy ez nagy merény volt, mert ha 
kisül, hogy nekem papirom van, a legnagyobb 
börtöni szigornak leltem volna kitéve, pedig már 
különben is nagy mérvben éreztették azt velem... 
I)e csak azon gondolat vezérelt, s ez felejtető el 
a történhető veszélyt, hogy fogolylársamon se
gítsek.

Másnap azon az ulon, melyen a papirt 
küldtem, egy becses köUemónynyel tisztelt meg 
Sárosy. És igy ment ez tovább. Én is irtain neki 
olykor s ő gyakran küldött egy-egy költeményt, 
melyekben az Újépület titkait örökíti meg.

Nevezetes volt ezen levelezés módja. Voltak 
az Újépületben alföldi töldészek, mint politikai 
loglyok, kiknek némelyike már el volt Ítélve, 
nehány hónap vagy félévre, s némelyik még 
várta az ítéletét. Ezen foglyokat felhasználták 
a tát hordani a szigorúan elzárt foglyok szá
mára. A jó. földész honfitársak a legnagyobb 
büntetésnek lehellek kitéve. Két névre emlék
szem, ezen földész fogolytársak közül- Egyik 
Győry István volt Orosházáról, a másik Mezei 
Sándor. Az első kiszabadult, az utolsót szegényt: 
az Újépületben végeziók ki 1 Szerencsére darab 
ideig naponként ugyanegy ember jött, s ez volt 
az én levélhordóm s a Sárosy Gyuláé. Ha reggel 
behozta a fát. bedugja az ágy alá, s ezzel együtt 
odatevé a parányi tekercsbe göngyölt levelet, s

halkan mondá: „Van Gyulától.* Ha nem volt, 
akkor nem szólott semmit.

Egyik levélben leírta, milyennek képzel en
gem. Természetes, hogy fogolyábrándos képzel
tével, érdekesebb képet irt a valónál. Levelét 
azzal végzé, hogy egy szellemi csókot kér tőlem. 
Véletlenül levelének ezen pontjára nem le
leltem.

Megtudván később, hogy Sárosy Gyula egy 
krajczárral sem rendelkezhetik, minden pénzt
elveitek tőle elfogatásakor. Ekkor a mi hűséges 
levólhordónktól küldtem neki öt forintot.

Erre irta azon tréfás és mégis komoly tar
talmú költeményt, s melynek II. része igy kez
dődik :

.Nem kapsz tőlem több verset Klárikám.
Levontál egész a prózába.
Szellem csók helyett küldöttéi nekem
Öt pengő forintot, hiába !

Az Újépületben hozzám küldött költemé
nyeinek általános czime vo lt: „Klári kádok." Es 
több nevezetes ujépüleli tapasztalás volt né
melyikben leírva, de melyeket fájdalom nem volt 
szabad megtartanom. Sárosy határozottan kérte 
azoknak elégetését. Erősen állitá, hogy ö minden 
költeményét, melyet már egyszer leirt, könyv 
nélkül tudja. Ezen versekből csakugyan jelöni is 
meg nehány, a Sáro.sy Gyula kiszabadultával, 
szépirodalmi lapokban, de úgy mint Balassa 
Bálint versei. Bájok ösmertem.

A Sárosy Gyula össze* költeményeiben, 
melyek utoljára megjelentek, következők írattak 
a fönnebb említetten kívül az Újépületben:







Vu Čakovcu, 1894- I3*ga majuša Broj. 19.XI. tečaj
8 urednikom moči j« svaki dan 
govoriti med 11 i 12 varom. — 
8 ve poki Ij k e tičale se sadržaja no* 
vinah, naj se poiiljaja na ime 
H a r f U a l  Jožef** urednika n  

Čakovec.

Zxdateljstvo:
Xi^iikara Fischel Filipova kam M 

pred pl at a i obsnane poiiljaja.

1’r e d p la tn a  v e n a  f e ;
Na celo leto . . .  4 írt 
Na pol leta . . .  2 Irt 
Na četveri leta . . 1 irt

žojedini broji koltajn 10 kr.

Obznane w  poleg pogodbe I faJ 
račnnajn.

u h  h o r v a t s k o r  i  i  m a g j a r s k o m  j e z i k u  f z l a z e č i  d r u ž i t  e n i  z n a n s t v e n i  i  p o m i r l j i v i  M a t  z a  p u k .  ,
^ I z l a z i  © T r s i l c i ^ t i j e c L e n  J e d . e n . l r r a t  i  t o :  t t t j l  s v a k u  n e d - e l j - u . .  

olužbeni glasnik : „Medjimurskoga podpomagajučega činovničkoga druživ;i C .Čakovečke šparkasse“, „Medjimurske sparkasse'*. i t. d.

Zdravoslovje.
4- Oprava.
Izbirajoč opravu, trebalo bi, da više 

pazimo na cilj, vu koju ju nosimo, ne pak 
kak to navadno biva, da 6e više po himbe- 
nosti i modi ravnamo.

Pri opravi moraš paziti na ovo :
a) da odgovarja pcdneblju, godišnjoj 

dobi, dobi dana, vremena, broju Ijetab, 
telovnomu ustroju, spolu i navadni.

b) Da vse déle t* la jednako g ije , ali 
da zrak ipak do njih dopréti more. Oprava 
nesme b ti ni pretopla« niti prehladna. Gdo 
se odviše toplo odeva, odviše se znoji, koža 
taj znoj vpije, vlakna tim oslabe, ter se 
lehko Őovék prehladi. Ovdi kak i povsud 
najbolša je sredina, isto tak škodi prehladno 
se odévati, kak i pretoplo.

c) Oprava mora, da je navék čista* 
Opravu i rubje treba višekrat mčnjati i 
tak isto posteljinu Gdo nečistu opravu noši, 
mora zbetežati, ar koža izblapljivanja iz 
zamazane rubenine, opet vu se prijemlje.

d) Oprava nesme biti pretésna. Pre- 
tésna oprava škodi : ona etišče i nagrdjuje 
télo, ili posebne déle njegove, ter prčči 
cirkuliranje krvi. Vu Ijeti onu kožu draži, 
na vekšu delatnost, ter nas tim več 
ma slab i; vu zimi pak nas nečuva 
dosta od hladnoče. Zato se tréba 
čuvati tésnih ovratnikov (golčrov), kaputab 
i pruslekov; pretésnih i prevuzkik rukavov 
Stomfah i obuče. Osobito pako treba se

čuvati pretésnih steznikah (miderab), ar 
prša se onda nemreju dobro razvijati, kaj 
je zrok, da matere nemogu svoju dčcu 
kojiti, a gustokrat zbetežaju prša i dobi se 
rak rana. Srce nemre pravilno delovati, 
želudec i črčva se stifču, cbkuliranje krvi 
je nepravilno. Istom vu potlanjih Ijetab 
opažamo, koliko smo sebi naškodili preja- 
kim stezanjem.

e) Gornju opravnu ponajvi e délamo 
iz biljevnib ili Živinskih vunenih stvarib, 
rubenimu pak iz platna. Vu nove'e doba 
vnogo se nosi Jaegerova rubenina i oprava, 
ko a se pravi samo od životinjske vune, a 
n°se ju i stari i mladi i vu Ijetu i vu 
zimi.

Glavu nesmemo pretoplo pokriti, ar 
se onda odviše znoji. Topli škerlaki tiš 
čiju takaj glavu, ar to zrokuje glavobolu. 
Potrebno je navék na to paziti, da hude 
glava hladna, a noga da su tople. Nu ako 
glavu z'mi odvi'e izvrgnemo, isto nam tak 
škodi, kak da bi bili duže vremena prež 
škerlaka na suncu. Po Ijetu valja nositi 
lebek béli škerlsk Po neči nositi spavaču 
kapu nije zdravo.

Mokre haljine potrebno je sa suhimi 
zameniti, da se neprehlad:mo. Pou nikakov 
način nije smeti nositi opravu, koju je 
betežnik vu svojem betegu nosil, ar se 
ovak jako lebko beteg prenaša.

Nekoji ljudi navadni su navék, da* 
pače i domaj nosili bundu (kožuh). Ova 
navada negodi ni najmenje zdravju, ar

oslabjuje žilice, zrak nemre do naše kože 
dopréti, izparivanje kože nemre izhlapili. 
Krzneninu morali bi samo stari ljudi, ter 
vu oftroj zimi nositi.

Upotrebljujuč posteljinu valja 7paziti 
na zdravstvene regule. Perje smije se samo 
za malo dčcu i za stare, slabe ljudi opu 
trebiti, drugač nije zdravo. Gdo na perju 
spava i perjem se pokriva, vnogo se bude 
znojil i jako oslabil. Osobito v Ijeti ne- 
valja na perju spavati, ar jako izparivanje 
koie vu se prima. Najbolši material za 
posteljinu jesu konjske grive i rep, osobito 
za madrace, kak lakaj i za vanko5* Vu- 
nénim pokrivalom (poplonom) pokrivati se 
je najzdraveše.

5. Stan.

Pri stanu valja prije vsega paziti na 
položaj Ov nek bude takov, da sa vsib 
stan more do njega dopréti frižki zrak 
(luft) Okolica stana mora biti prijazna i 
suha ; ako je vu bližini voda ili močvara, 
dobivaju Stanovniki, koji vu bližini stanuju, 
zimicu i druge betege. Isto tak je vnogo 
zdraveše vu visok b predelih, nego li vu 
nizkih, ar je tam zrak navék čisteši i zdra* 
veši, ter epidem:Čni betegi vnogo hujše 
haraju vu nizkih predelih, nego li vu 
visokih.

Sobe nek su visoke, suhe i prostrane, 
svetle ter proti suncu obrnjene. Jako zdravo 
je vu bližini stanov drčvje posaditi, ar jako

Z A B A V A .

Vlovila ga je.
Jedan par zaručnikov išli sa u cirkvu 

vienč&ti dati, ili kak se to pri uas reli, iš i 
su na zdavanje. Uz put v cirkvu bil je mla* 
denec tak nespreten, te mladenki an opravu 
nebotice stal, ova malo naglo naravi i ne 
baš obilnoga izobraženja/ odreže mu srdito; 
„Bedak* ! — On se na to reč osupne te sada 
stoprv spozna narav svoje zaručnice. Akoprem 
več bliža cirkve, ali ipak dosta zagod za 
občuvati se za cielo svoje življenje od vraga. 
Dojduči pred oltar, zapita svečenik najprije 
njega: „Pitam te Andraš, jeli hočeš ovu 
peštenn dievojkn Margetu za svoju tovarišica 
vzeti ?a — Ali moj Andraš hitro odgovori: 
„Nečo !*

Ova rieč je ive prisutne osopnula. Ma* 
tere bu jedoo malo omeglele, otci sa se pričeli 
jeden drugega špotati i krivnju jeden drugemu 
predbacivati, podekliči su najedau krat dobile 
črevobol a sama mladenka se je tak lecoola, 
da su joj noge kakti da ledu podletele ona 
svom adom na cirkveni tarac, kak da bi bil 
najfineii kanapej se je sola.

Pomoči ovde nije bilo, te akoprem su 
otci i matere zahtevali, da zdavanje n ka

samo ide svojim redom te neka se obavi, 
očitoval je svečeuik, da to nikak biti nernore 
niti nesmije, ako mladenci ovde na glas ne 
očitujn, da jedau drugoga hoče, a pošto je 
mladenec izrično očitoval, da mladenka ne£e, 
an la neka idu svi skupa domov u ime božje, 
jer zdavanje se nemre obaviti.

Oliiu andi svaki k-sebi domov te se je 
zaručnica nekaj od žalosti & nekaj od srama 
nad tim dogodjajem hotela u suzah raztopiti, 
kakti cukor u vodi, oči su joj bile uviek 
zaplakane & lica črleua od brisanja rubeom 
suzah. Ne samo, da ju je Audraš ostavil, 
ali sada, ovak na Spot detu nebude n ti drugi 
nitko hotel za Ženu vzeti, te joj je cieli život 
pokvarjeni. — „Ovak nesme ostat'.* — 
„To se mora popraviti.* — „To mora dtu- 
gač biti* — misli ona, te jedan krat, kaa 
jo njem nesudjeni mimo njezine hiže prulazil, 
izide ma na susret te ga ovak liepo nagovori: 
„Vid š dragi moj Andraš, ja sem izbilja 
ialela, kad sem te na putu u cirkvu bedakom 
nazvala i ti si se u& to mene odi ekei, ali 
stiin si ti meni za c elo moj ž vot Skodu 
napravil, jer ja sam kroz to izsmekavanju 
izvrgnuta i nijed&u dečko nebude po mene 
v še došel. Ja znam, da tvoja želja nije, 
mak&r me i ti sam neče^, pak te zato pro- 
sim, da me ovoga Spota riešiš. Tebi to neb ide 
ni ka j škodilo a meni bude hasnelo.“

„Ti napravi najmre ovak, uii pojdemo

još jedan krat a cirkvu kakti toboi na zda
vanje, pak bada dojde na me pitanje jeli te 
hočem, onda ja odgovrim da neču te se iz 
cirkve razidemo- To tebi nebu nikaj škodilo 
a zmene on Spot, koj sad na meni žmehko 
sedi, odmah opadne i ja bum odmah imala 
med ostalemi pucami prehaju.*

Kad je ov 8p8meten govor Andraš čul, 
privolil je na to, jer je izbilja videl, da taj 
čin njemu nebude niti nujmauje škodil a 
Margeti bi pak mogel liasneti. —  Jer kaj 
ga je briga, on Margeti drugač nije bil ne- 
prijafeli, samo ju za svoju Ženu, nije hotel 
vzeti, a po nju potlam makar i najbogateši 
dečko dojde, to on njoj nije bil nenavideu. 
Zato anda na njez n predlog privoli te se je 
odmah pričelo u kuči kakti tobož za zdava
nje opet slaga»i, jer su se tobož mladenci 
pomil ili.

Doj le vrieme zdavanja i svati još bolje 
nakinčeni, nego prvi krat, te u puno vekšem 
broju genu se iz mladenkine kuče u cirkvu. 
Ondc mladenci atupe pred oltar te svečeuik 
zapita: „Andraš! Pitam te pod zavez Tvoje 
v ere, bočiš li ovu poštena dievojku Margetu 
za svoju ženu űzeti £* — I Andraš odgovori 
„Hoču !“ — Na to zapiia Margetu: „Ho
češ li Ti ovoga peštenoga mladeuca Andraša 
za svojega rauža vzeti ?“ A ona miesto da 
odgovori, kak je bilo dospomenjeno „Neču!* 
— odgovoii ona hitro takodjer „Boču I —-



Čiste zrak, zato su s*ani vu vrtih ili vu 
gumi osobito zdravi.

Jako Škodljivo je stanuvati vu novih 
biiahi ' u novo bél jenih ili Ičenih sobah. 
To zrokuje vnogo betegov, osobito betegi 
trbuha, Zimicu reumatizam i kostobolju. 
Ako su gde prilike takve, da moraš vu 
novo zezidanom stanu stanovati, treba 
barem koliko moguče vriniti, da odkloniš 
flkodljivu mokrimi i izhlnp'jivanje.

Prije vsega valja gustokrat i izdašno 
zračiti (luftati), onda valja poldrugi ili dva 
kilograma gašenoga vapna vu jednoj po- 
sudi vu kutu sobe postaviti. Dobro je 
takaj vu vlalnoj ili novo ličenoj sobi vui 
gati 50 do 60 grama sumporovih niti ili 
oprezno zapaliti malo puščanoga praha 
Posteljina, kaj je vu stanu, zastore itd. 
treba večkrat izprašiti i izkefati, da se tim 
od praha i izhlapljivanja oéiste-

Toplina vu sobah neka nije nigdar 
vtkša od 13" R , zato bi trebalo. da je 
vu vsakoj gobi toplomer, ar nas lastovito 
osččanje vu tom pogledu gustokrat 
vkanjuje.

Grof Albin Csáky,
magjarski minister za bogoštovlje i nastavu.

— Na Ijeto 300 for., odgovorili su mu.
— Onda nedozvoljim ; ar bi vanredan 

sluga imel vekiu nagrada od redovitoga.

Žojim toliko izključivo lada nm, da se 
ukazuje osoritim i hladnim, pak je ipak 
veoma blag i dobročuden, dapače vu dri žtvu 
svojih prijateljab kad kada i šaljiv. No vn 
službi i pri službenom poslu govori malo i 
drži suzpregnuto. Zevsema je drugač, kad 
pred njega stupa Covék iz naroda s kojom 
žel;om ili molbom. Ovakvom prilikom biva 
toliko ljubezan i srdačan, da se molitelj go
tovo podsgura i bodri na iskrenost.

Grof Csáky zanima se za i vsakoga, s 
jedne strani za to, kaj to zahtéva njegov

službeni položaj, stranom pako, kaj nije sub
jektiven, več se za vse drogo više, nego li 
sam za se. No grof Csaky nastoji, de neoči 
tuje toga svoga zanimanja, ar zna, da je 
večina ljudi h kak déca, koja bivaju nečedna, 
kad vide, da im je čovčk prijateljen. Grof 
Csáky misli, da jedna polovica svétske 
mudrosti stoji vu reguli: „niti ljubiti niti 
mrziti,* a druga vu načelu: „nikaj govoriti 
i nikaj tvrditi.*

Minister je példa čestitoga činovnika. 
On je toliko proniknut s dušnim spoznanjem 
o vainosti svOga zvanja, da réáava najneznat- 
ueše stvari sa jednakom pažnjom, kak i 
najvainije. Dok je bil dryžtva za oplemenji 
vanje čudorednosti, delal je toliko savjestno 
vu 8vojoj zadrugi, kak déla denes vu 'minis* 
taretvo. Vu ured ide navék vu vreme, pak 
to potrebuje i od svojih činovnikah.

Gustokrat ostaje vu uredu prek uredovne 
vurer ako nije mogel da ičli posle. On 
zaostatkov nejma nikakvih, ar ostaje do ti 
čas vu uredu, dok je réöil céli kup spisah. 
On se nediži one regule stanovitih ljudih, 
da spisi imaju vu uredu dozreliti. I najza« 
pleteneša pitanja s mesta rešava, zvun ako 
je stvar ni zadosta razjugnjena. No pravo 
govoreč za njega niti nejma zapletenih pitanjah, 
ar i vu uajtežem predmetu pogadja bitnu 
tečku stvari ter nahadja iz nje pravičen izlaz.

Toliko se smatra dužaim provečiti vsako 
stvar, da se obazire i na anonymna pisma, 
ako svojom sadržioom i načinom odavaju 
istinu. Ón navék išče istinu ; istina mo je 
toliko dragocena, da vrédi nekaj napora i 
muke, da se dozna.

Protekcije neljubi, osobito, kad se o 
tom déla, da jednoga svoga činovmka pred
postavi drugorau. Svojim je podčinjenim či* 
novnikom prepovedal, da mu se dohadjaju 
preporučivati za izprašnjeno višje mesto. »Pri 
meni protekcija neodlnčoje", rekel je jeden 
krat, „Ja prosudjujem svačije zasluge i spo
sobnosti i prem tomu odlučujem. Ako se koji 
pot vkanim, to je ljudski; no to znam, da 
mi je dušno spoznanje čisto.*

No nesroatra protekcijoro, ako ga nese

I svečenik im hitro ruke skup spoji, blagos
lovi i do koncem kraja oženi.

M'adenec je n prvom hipu bil zabezek^ 
nut, a kad je k sebi došel, bil je več popre* 
i povduft oženjen. — On je dakako počel 
proti tomu govoriti, jer da je to samo šala, 
da je dogovor bil drugač, ali mu je svečenik 
odgovoril, da ovde neima nikakovik šalah, 
več da je tu s*e istina, te da ovo sveto] 
raiesto nije miesto za komedje igrati. Zatim j 
ih još jedau krat po običaju blagoslovi i u' 
rairu božjem odpusti. — Aodrafl i Margareta 
ostali su oženjeni.

Zločinec.
Nekoj krivec bil je jednoč zaradi ne- 

kakovog zločina po pandnrih vlovljen, svezan 
i pred občinsko poglavarstvo dopeljan- Kad 
su se starešiui skup zebrah, za da vide jeli 
je ov krivec samo toliko kriv, da bu nad 
njim občinsko poglavarstvo moglo svoju odsudu 
izreči, ili pak je njegova ki ivója tolika, da 
bu moral višjemu sudu predan biti, poslušal 
je rečeni krivec pazljivo Djihove zaključke u 
šedriji. A kad je došlo do tog zaključ ka, 
da krivnja nije tolika, za da ide višji sud, 
ali ipak je krivnja, koju ovo obč n9ko pog
lavarstvo kaštigovat' mera, p< ičel jo okrivljeni

se braniti i dokazi vati, da on nije nikaj kriv 
i da je nedužen kak bieli golub ili vuzmeni 
jančec Dugo je svoju neaužiost branil, ali 
dokazi su sve to jasneže proti njemu govorili 
i on je konačno videl, da i/. tog kripca nebu 
se zmeknul; pričrre anda psovati Boga, 
kralja i delo občinsko poglavarstvo, jer, kak 
je sam rekel, sad več je sve jedno.

Stara ini se od čuda nad takovom prev 
zetnostjum skoro okamene i jer su to za 
stra^nu uvriedu držali, da je nje jedan 
hudodelnik poSpotal, poslali su depntacijc 
pred samega kralja, da on u tom svoju 
odsudu izreče pošto je i njega zločinac op
soval.

Kralj Friederik veliki izreče na to slie- 
deču odsudo, po kojoj je rečeno starešinstvo 
imalo dosta za snofati : „Da je krivec Boga 
opsoval, dokazuje, da ga nepozna, a k tomu 
Bog netreba moie pomoči, da krivca za to 
kanigujem. — Da je mene opsoval, to mu 
odpraščam. — Zuradi toga pak, jer se je 
podufal plemenito občinsko starešinstvo opso
vati, zaslužuje oUru kaštjgu te se ima na 
pol ure u Spandau v rešt zapreti."

Em. Kollay

bičen čovčk kod važnih méstah pazljivoga 
čini na stanovitn peršonu i njezine sposobnosti. 
Onda sravnjoje službeni opis takove peršone 
s onim, kaj mu je o njoj rečeno, ter dela 
kak misli, da je pravično. On sam nije niglar 
nikoga preporučival, a nepoznatoga čovčka 
nije preporučal ni na n&jusrdniju molbu 
svojih prijateljab. Iz prva dal se koji put 
predobiti, držeči takve prepruke suhim zlatom ; 
no kesueše se osvedočil, da je to navadno 
prema franceskoj poslovibi: „porculan za 
porculan* ter vezda nevernje nikomu.

Pri podeliv&nju mestah gleda na sposob
nosti i ua karakter. IzverŠivanje dužnosti 
ne8matra za nikakvu zaslugo, ter se gde koji 
put začudil, kad je gdo koga tim pohvalil, 
kaj zvišavil dužnosti. Im to mora biti.

Grof Csáky poznajc svoj delokrog sa- 
vrgeno. Postavki ministrom, hoteli sn njegvi 
izvestitelji, da se jednostavno pozivlju na 
zakone. No on je obredil za regula, da vsaki 
donosi sa sobom vu sednicu dotični zakon 
ili §. vu originalu, ter ga čita. Ovak je vu 
kratko vreme minister vse zakone predStudéral 
i takaj posegel bezuvjetnu sigurnost vn nji* 
hovu tumačenju.

Grof Csáky sluša pazljivo i neprekida 
govornika makar i nižega, nigdar. Oči vupira 
vu govornika, kak da mu bode iz duše čital, 
kaj misli; nikaj toliko nedrma njegovim 
povjerenjem prema govorniku, koliko opaiaj, 
da je strastan. Gdo hoče, da mu grof Csáky 
veruje, nek govori mirno i prež strasti. On 
govori prež velika naglasivanja, ostavljajuč 
slušatelju, da sudi, jeli pravo kaj veli.

Vu svoju vlast neda dirati nikomu; no 
ni sam nebrazdi vu tudje polje. Koliko 
nedozvoljoje, da se gdo mé$a vu njegove 
posle, toliko dopušča, da nad njegovim odred
bami vrši kontrolu sabor i javno mnenje.

Novine čita posmno, a najpače one 
priobčaje, kaj zas -cajn vu njegvu područje ; 
no sam nije se novinstvom uikad služil, da 
širi svoje ideje, jošče menje da postigne po
pularnost. Krive je vésti réiko kad dal iz- 
pravljati.

Najviše ga boljelo, kad bi došel vu 
nepriliku sbog organičenosti sredstvab, kaj 
ih orsački proračun podaje njegovomu mi- 
uistaistvu Biva da bi trebalo, puno zaslužnih 
nagraditi, a kad fém nema sredstva niti za 

j najzaslu/.eneše. Kaj je tu čiuiti ? Sparati 1 I 
vu istinu grof Csáky kupoval je sam glavom 
sagove (tepihe) za svoje urede, da kaj pr špara, 
a pohiitvo je iz staroga fundacioualnoga 
kartela.

Iz célog opisa sljedi, da mioister^Caáky 
spada medju ljudi, koji ako i ni9u morti puno 
ljubljeni, vsikak su občeuito štovani.

K A J  J E  N O V O G A  ?
Vu Budimpeštu, I. majuša.

Pod predsedničtvom baruna Bánfya bila 
je kouferencija ablegatov svih stranjkah. 
Konferenci ja vččala je poziva kotrigah hrvats- 
koga sabora vu Budimpešto vu pohode. 
Delalo sc o tom, da se nepozovu samo kot* 
rigi narodne stranke, več i opozicije, pak 
da im se pruži tara prilika spoznati se s 
magjarskimi odno^aji s bliža. Konferencija je 
odobrila program ablegata IIoit9ya. Kakti 
dani pohoda ustanovljeni su 19. i 20, majuš. 
Po program« ablegati bndu razgledali vse 
znamenitosti Budimpešte, nazočoi bndu ban- 
ketu i gala-prodstavi vn teatru. Grad Bu

dimpešta bulo nazočen kod ove svečanosti.





*) E rovat alatt közlőitekért nem vállal fe
lelősséget a Szerk.

G66. tk. 1894.

Árverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közli rr6 teszi, hogy 
Varga Lajos nagy-kanizsai ügyvéd végrehaj
tatnak , Szeppelfeld Máté Csáktornyái lakos 
végrehajtást szenvedett elleni 300 írt tőke 
követe’és és járulékai iránti végr. hajtási 
ügyében a nagy-kanizsai kir- törvényszék (a 
Csáktornyái kir. jbiróság) területén lóvó Csák
tornyái *544. tk. 198ja hraz. a. ingatlanból 
Szeppelfeld Máté Csáktornyái lakost illető 
fele részé — melyhez a 138 .számú tljkvben 
felvett 198|b hraz. a. községben lévő bejárás 
és udvartér tartozik — 1928 frt becsárban 
az árverést ezennel megállapított kikiáltási 
árban elrendelte és hogy a fentebb megjelölt 
ingatlan az

1 8 9 4 . évi június hó 8  i n  d e 10 órakor

a Csáktornyái kir. járásbíróság telekkönyvi 
irodájában megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási  áron alól is eladatni 
fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának 10°|o-át készpénzben 
vagy az 1881 : LX. t. ez. 42. § ában jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. évi 
november lió 1 én 3333. sz. a kelt igazság
ügyminiszteri rendelet 8 §,ában kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881 : 60. t. ez. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

K«r. jbiróság, mint tlkvihatóság.
Csáktornyán, 1894. évi február hó 25én.

A L A P I T T A T O T T  1 S 4 1 .  É V B E N .

A PESTI MAGYAR KERESKEDELMI BANK
t t U lo - i i i ie le

BUDAPEST, V. DOROTTYA-UTCZA 1 SZÁM 

saját házában.

Részvénytőke 10 000 ,000  frt. Tartalékalap 4  400 ,000  frt.

Vesz és elad mindennemű értekzazirt a hivatalé: tőzsdei árfolyamok 
alapján ;

tőzsdei műveleteket a legjutányembban eszközöl ;
pénzügyi műveletekre nézve szívesen szolgál szakszerű felvilágo

sítássá! ;
ígérvényeket minden huzásra bocsájt ki;
előleget nyújt értékpap'rokra;
díjmentesen megvizsgálja a sorsjegyeknek és sorsolandó értékeknek 

hú zása it;
kisorsolás által érhető árfolyamveszteség ellen biztosit sorsjegyeket 

és soro’audó értékeket. 6*28 a—3



Kérjen csak „ZACIIEMJNT*4
m e r t  e z  a  l e g g y o r s n b b n n  é s  l e g b i z t o o n b b n n  m ű k ö d ő  s z e r  m i n d e n n e m ű  f é r g e k  L i | » n * z < i t á « ú r a .

Az üvegek ára! 15 kr,  30 kr., 50 kr, ( és 2 frt;
30  krajezár.

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

forgalmát, a

ziciiEiim
legalább néhány tuczat 
szór felül nem múlná.

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

ü v e g e t  és csakis

» Z n c l i e r l i n "

C c á k t s r n y & n :
Slrahia Testvérek 

Graner Teslvérek 

Heinrch Miksa 

özv. Göncz L. gyógvsz.

L i U -L eadva:

Fuss Nándor gyógysz. 

Freyer Fülöp 

Graner Testvérek.

E eriak:

Kramarits Viktor, 

Sosterics Pál.

névvel ellátottat mert 

minden más értéktelen 

hamisítvány !!

Nyomatott Fischel Fülöp laptulajdonosnál Csáktornyán.
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