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SnerkeMtővel értekezni lehet min
dennap 11 4e 18 óra között — 
A lap szellemi részére vonatkozó 
minden közlemény H a r g i t a i  

J ó z s e f  szerkesztő nevére 
kttldeodö. MURAKÖZ

Fiichel Fölöp könyvkereskedése. 
Ide kttldendök az előfizetési dijak 

nyiltterek és hirdetések.

H irdetései ju tánjosan  s z M U t n a l .

MAGYAR és flOPiVÍT NYELVEN MEGJELENŐ TÁRSADALMI, ISMERETTERJESZTŐ és SZÉPIRODALMI HETILAP.
__________ M e g je le n ik  lie te n  k in t  e g y s z e r :  vuM áriiap.
A »Muraközi tiszti önsegélyző szövetkezet«, a »Csáktornyái takarékpénztár«, a »Murakőzi 

takarékpénztár« sat. hivatalos közlönye.

Sléflaetéel árak:
Égési óm  . . . . ó fH
Fél érre . . . . 8 frt
Negyed érre . • . 1 Art

Egyes szám 10 kr.

Hirdetések méf elfofadtataak: 
Budapesten: Goldberger A. T. és 
Eckstein B. klrd. Írod. Béosbeai 
Sehalek H., Dnkes M , Oppolik A., 
Danbe 0. L. és térsánél és HsradL 

Brflnben: Štern M.

N y ilt té r  p tti ta o r a  10 k r .

A köztisztviselők érdekében.
A tisztviselők vállát az újabb időben 

megrakták teherrel s a mint a régi pátriár
káid világban pár szóval könnyen elintéz
tek, azért most nyalábszámra kell teleiro 
gatni a papirost s az a tisztviselő, kinek 
elődje hivatalos elfoglaltalása me'lett még 
gazdálkodni is ráért, ma örül. ha legalább 
az egy vasárnap délutánt nem a hivatalos 
szobák fülledt levegőjében, hanem családja 
körében töltheti. Igaz, hogy mai nap9ág 
már mindenki homloka verejtékével keresi 
kenyerét s a jól végzett kötelesség teljesí
tésének tudatában bizonyos erkölcsi juta
lom rejlik, de az már méltánytalanság, 
hogy a terhek növekedtével nem tart 
egyenletes lépést a javadalmazás A teen
dőket, a felelősséget rohamosan szaporít
juk, de a tisztviselők fizetésének felemelé
sétől annyira idegenkedünk és elfeledke
zünk, hogy az jobbadán ma is abban az 
összegben van megállapítva, mint volt év 
tizedekkel ezelőtt.

A nemzeti élet egész vonalán megvál
toztak pedig azóta a megélhetési viszonyok, 
az igények napról-napra fokozottak, az 
élelmi czikkek megdrágultak, szóval a meg
élhetés feltételei súlyosabbakká váltak. Ma 
már minden köztisztviselőtől megköveteli a 
társadalom, hogy intelligens emberhez illő

módon éljen, ruházkodjék, a müveit társa
ság szórakozásaiban részt vegyen, hogy 
honnan teremti és veszi ehez a szükséges 
anyagi eszközöket, azzal nem törődik 
senki. És ékből következik aztán két do
log : nevezetesen az egyik rész addig csi
nálja az adósságot, mig hitele végkép ki 
nem merül s az anyagi és erkölcsi romlás 
és tönkrejutás után vigasztalan nyomorban 
áll, nyomorba jut, mig a másik rész 
visszaélésre vetemedik, az égetően szüksé
ges pénzt tiltott utón igyekszik megszerezni 
s ezzel aztán nemcsak magát, de egy egész 
ártatlan családot dönt a fekete gyalá
zatba.

Nem lehet tehát csodálni, ha a tiszt
viselők panasza már hangos zúgolódássá 
vált s magában a közvéleményben is gyö- | 
keret vert az a tudat, hogy a helyzet tart
hatatlan. Maga az állam vette kezébe a 
kezdeményezést, hogy a köztisztviselők 
nyomasztó helyzetén javítson s nincsen 
egyéb hátra, minthogy nyomába lépjenek a 
városok és községek, hol a tisztviselők 
fizetése még amazoknál is nyomoruságo 
sabb s a kisebb fizetésű tisztviselők java
dalmazása csakugyan a »bér« alacsony 
színvonalán áll.

Már pedig ha megköveteljük a tiszt 
viselőtől, hogy megfelelő képességgel bír
jon, ha megvárjuk, hogy kötelességeinek

pontosan, híven és becsülettel megfeleljen, 
tiszta kezű gondozója legyen a közvagyon
nak, akkor szolgálataiért is adjunk tisztes
séges fizetést, mert meg van Írva *. »méltó 
a munkás a maga bérére.« Tisztességes, 
becsületes közigazgatást óhajtunk mind- 
anyian, de ez csak úgy lesz elérhető, ha 
tisztviselőink számára biztosítjuk a tisztes
séges megélhetést s megóvjuk őket annak 
kényszerétől, hogy tiltott utón szerezzék 
meg magoknak a mindennapi kenyeret.

Sajnos tünet az isr hogy a köztiszt
viselők legelnyomottabb és legnagyobb 
nyomorban tengődő osztálya : tanítóink 
anyagi helyzetének javításáért a községek 
és hitfelekezetek alig itt ott tesznek va
lamit.

Ne gyűlölködjetek.
Az a vérlázitó gonosztett, mely az 

egész világot megrázta immár a feledés 
tengerébe kíván elmerülni.

Ránk ez a franczia esze veszettség alig 
tartoznék, nekünk, mint vidékünk érdekeit 
szolgáló sajtónak, vajmi csekély részben 
adna gondot a lyoni szörnyű eset, ha a 
magunk pátriájára nem tudnók levonni ez 
esetnek az ő nagy és súlyos erkölcsi ta
nulságait. De erről egy más alkalommal.

A J l m U r t í  m á j a

Falusi regény.
Mondhatom : érdekes themát választoltam. 

A mit utolérhetetlen bájjal énekelt Petrává 8 a 
mi Adámof poétává avatta a paradicsomban : a 
szerelmet. Ez az örök emberi érzelem inspirálta 
évtizedek óta a poétákat h hiába magyarázza 
meg Schoppenhauer ezt a csodálatos érzést meta- 
Ozikailag : a tudományos kutatók szivét is meg
keresi a tüneményes kohold.

Schoppenhauerre csak a szenzativ, ideg 
rokkant, századvégi emberek néznek csodálattal, 
a kik m&r eljutottak az emlékkönyvbe való ver- 
selgés koráig, azok sokkal inkább kiváncsiak a 
poéták beszédére. Ezek a jóhiszemű fiuk, a jövő 
nyárspolgárok sokat igórö hajtásai. Gk Vörösmar- 
tyra esküdnek, a ki igy énekel:

A néma szeretet
Szűz mint a lélek, melynek a
Nyelv még nem véthetett !

Eötvös Józeí, a ki ezt mondja : Szeressetek í 
E n«gy világon csak egy van a mi boldogít: 
s z i v e t e k !  Vagy a nagy brill gigász, Schakes- 
peare, a ki igy gúnyol:

„Szótlan együgytlsóg : szeretet,
Sokat mond nekem, noha keveset.*

Vagy szent Cyprián, a ki nem kevesebbet 
“ und, mint ezt : „A ki keveset szeret, keveset

imádkozik s sokat imádkozik, a ki sokat szeret. 
Vagy :

Ejh... de mikor a közönség nem szereti a 
szentenc/iákat. Jobb bizony, ha magam is inkább 
egy történetet mondok annak feltüntetésére : hogy 
mi az a s z e r e l e m ?

íme egy történet róla.
♦

Hónapos szoba szürke szegénységében mun 
kát irt Csikó Sándor A szegénység nagyon gyá
moltalan. Sándor is tapasztalta, hogy noha az 
önkritika minden tekintetben meg volt elégedve 
a Szoczializmus Veszedelmével, ezzel a készülő 
müvei, nem bízott sikerében. Megmutatt a müvét 
nehány elismert írónak, a kik nagy magasztalás- 
sal ítéllek a könyvről ó* előre Í9 tudományos 
nyereségnek mondották,ha e könyv megjelenik. 
De minő szatyra! A kinek a lelke a szoczializ
mus veszedelemért égett, annak — éhínséggel 
kellett küzdeni. A nyomor nem engedte dolgozni, 
s talán az égi nemlő emelte föl az erkölcsi el- 
fásulás elölt azzal, hogy nyomorának legsötétebb 
napjai egyikén nevelői állást kapott Mébfalun 
egy régi gentri-családban.

Egészen bizonyos lehetett benne, hogy nem 
valami örömmel fogadta a nyomorból kivezető 
a»gyal kezét de nem tehetett okosabbat. A 
Szoczialismus Veszedelmének iveit abban a tu
datban csomagolta össze, hogy ennek egyelőre 
bókét hagy és néhány zabolátlan, parlagi lélek 
nyesegetésóhez (og.

Nyárfasusogás és a falunak üde levegője 
logadta. A fővárosban összezsugorodott tüdeje 
duzzadni kezdett. A kiéhezett embereken rette

netesen fog, a jó házikoszt; Csikós Sándor 
filizter formája kezdett átbasooulni a vidéki jól 
táplált gavallérok formájáig.

Hanem egy gondolat mindig bántotta: a 
Szoczialismus Veszedelme. Erezte, hogy leikéhez 
van tapadva a rögeszme. Lehet, hogy beleőrül, 
ha sokáig e gondolattal vesződik, de érezte, 
hogy neki meg kell írni a Szoczialismus Vesze
delmét, tudományos alapon.

idők folyamán azonban ez az erős fogadás
az a jó feltétel kezdett nagyon lenézett, nagyon 
tizedrangu kívánság lenni. A filozopter szivében, 
agyában sőt testében is sajátságos változások 
estek. Szive sebesebben vert, agyában titkos és 
édes gondolatok hullámzottak, arczát pedig el
öntötte az epedö szerelem sápadtsága, az a 
„legérdekesebb szintf, mely a hajlékony női szi
vet rabbá szokta ejteni.

Es a ki történetemet ilyen válságos fordu
lat elé viszi, az Mártha, a ház tündére. Gyors 
rohammal vette be szivét a nevelő, aki pedig 
erről semmit sem tudott és még akkor a Szo
czialismus veszedelmén elmélkedett.

Szép nyári alkonyat volt. A tájat szelíd 
szellő bodrozta. A kert illatát az erdőszélre haj
totta, a hol összeolvadt vad, természete« nyirkos 
erdőillattal. Sándor talán éppen ö rá gondolt. 
Mártha közeledett. Egyenesen a dolognak vá
gott.

— Tudja miről gondolkozom ?
Sándor a filozopterek hagyományos ügyet

lenségével szeretett volna e peresben — melyet 
különben óhajtva lesett, — elsfllyedni.





K ü l ö n f é l é k .

Kérelem Kérjük t. előfizetőinket, 
szíveskedjenek a harmadik negyed alkal
mával előfizetéseiket megujitani s a 
hátralékokat beküldeni!

— g iim ic z ia  Ehrenreich Nándor mura* 
szerdahelyi körjegyző Nándor fiát, végzett 
zágrábi theologust e hó 22 én szentelik lel 
Zágrábban pappá s augusztus 5-én mú
lana be az első szent misét a mura szerda
helyi templomban. Az uj áldozárt való
színűleg Szelenczére nevezik ki káplánnak.

— Babochay polgár
mesternek a vendége volt a múlt héten 
Ruttkayné Kossuth Lujza kit azonban a 
közönség nem ismert fel Kossuth Lajos 
egykori orvosa dr. Basso is legközelébb 
Nagy-Kanizsára rándul. Erről a szándéká
ról a jelenleg Nagy-Kanizsán tartózkodó 
Brivio Pietro nyelvmestert levelileg érte
sítette.

— ffllla m v ilá g itá su n k , gőzmalmunk 8 
gőzfürdőnk ügyében a nagy-kanizsai kir 
törvényszéknél e hó 9-én volt az ajánlatok 
elfogadása feletti tárgyalás. A mint értesd 
lünk a hitelezők a Csáktornyái Takarékpénz 
tár ajánlatát fogadták el Pár nap múlva 
az ügy teljesen le lesz bonyolítva.

— 4  M u ra k ö z-h e g y v id ék e n , mint érte
sítenek bennünket, az állami iskolai év- 
záró*vizsgálatok az idén is nagy ünnepség
gel tartatnak meg. Lejönnek a főispán ur 
G Méltósága* alispán és kir. tanfelügyelő 
urak s más közigazgatási bizottsági tagok. 
A hegyvidéken máris előkészületek tétettek 
vendégeink fogadtatására nézve.

— 4  zalam egyei ga lam boki szőlőhegyet 
a filloxera fellépte folytán a földmivelés- 
Ügyi minisztérium filloxera zárlat alá 
helyezte.

— 4  zalaegerszeg i főgim názium  A vár
megye törvényhatósági közgyűlésének azon 
határozatát hogy 25 éven keresztül 'I,*/*'08 
kulturadót vet ki s ebből egv alapot léte
sít, melynek kamataiból első-sorban a 
Zala Egerszegen létesítendő fő^ymoasium 
fenntartása czéljaira évi 5000 irtot bocsát 
a közoktatásügyi miniszter rendelkezésére, 
a belügym n szter jóváhagyta. S minthogy 
ezen vármegyei határozat jóváhagyásával 
a feltételek mind jogkötelezoleg biztosít
tattak : a vármegye alispáni hivatala meg 
kereste a vallás és közoktatásügyi mmsz 
teriumot, hogy Zala-Egerszegen állami 
főgymnasium felállítása tárgyában a szük
séges lépéseket olykép megtenni kegyes
kedjék, hogy az már az 1894j95. tanév
ben megnyitható legyen. Májer A. a 
szombathelyi megyés püspöki uradalom  ̂
kormányzó,a s a városi pénzügyi és gaz
daságügyi bizottsággal együtt hosszasan 
tárgyalt a felállítandó állami főgymnasium 
épületének telke ügyében. A végmegálla 
podás abban történt, hogy az úgynevezett 
püspöki kertből szükséges egy katasztrális 
hold telekért a város a városi legelőből tiz 
katasztrális holdat ad.

kereskede’mi minisztériumhoz, hogy a 
Veszprém-, Balatonfüred, Tapolcza s 
Keszthelyig tervezett vasút állami költsé
gen építtessék ki. A kiépítésre az újabb 
számítás szerint, 18000 forint keli Szükséges 
volna, hogy at érdekelt lakosság vezetői 
részvénytársaságot alakítsanak az állam 
hathatós támogatása mellett, mely utóbbi 
bélyegilieték- és adómentességet, szükséges 
anyagszereket, különösen pedig vasúti sí
neket adna törzsrészvényekért- így a kör
nyék földjeinek értéke is emelkednék, to
vábbá a személy- és áruforgalom a Bala- 
toa vidékén nagy mértékben föllendülne, 
mezőgazdasági és kereskedelmi középpon
tok alakulnának s a kőszénszerzés s a kő
bányák kiaknázása úgy a Veszprém, mint 
a Zalamegyére nézve igen meg volna 
könnyítve s a népnek is igen jó jövedelmi 
forrást biztosítanának.

— 4 r utolsó a rg u m en tu m . Ravaszul san
dítva, szörnyű buszma képpel áll meg a 
tanyai czivis a büntető Ügyek bírája előtt, 
mert hát összekülömbözött a balfelölí 
szomszéddal s egy kicsit meglegyintette 
a kampóval annak azt a résiét, a melyik* 
kel nem szokott sántítani az ember.

A tárgyalásnak már vége van, de a 
bíró, mielőtt a marasztaló Ítéletet kimon
daná, megkérdi a polgárt:

— No, Förgeteg János, tud-e még 
valamit felhozni a védelmére ?

— Tudok hát- T i s z t e l t e t i  a z  
a n y j u k o m  b i r ó  u r a t  s e g y  
k i s t o j á s t k ü l d ö t t ! . . , .

C S A R N O K .  

Dal Margithoz.
Kedves, nézd! . . . A sápadó lomb 
Sorra mind alá pereg . . . 
Elsárgultak a mezők, mint 
A haldokló emberek

De ne félj a hervadástól 
Mosolyogva nézd velem !
Nézhetjük, mert szivünk mélyén 
Nem hervad a szerelem !

Lelkem könnyű és derült, bár 
Mindent hullai, halni lát:
Temetőben játszó gyermek 
így ugrál a síron át . .  .

Ősz van most s nekem tavasz nyit 
A kipusztult föld felett. . :  
Mosolyodban minden perczben 
Visszatér a kikelet . • .!

Á b rá n y i Em il.

Olasz Liszka-
Készen áll a mennyezetes 
Kocsi az udvaron . . .  
Olasz Liszka esketőre 
Könnyezve megy azon.

Kisérne bár szüleimnek 
Átka ezen útra —
Nem bánnám, csak választottam 
Ölne itt simulva.*

De a szülők nem hallgatnak 
Leányuk szavára,
Bogár Bandi gazdag legény, 
ő  lesz lányok párja.

Elindul a csengős kocsi,
Repülnek a lovak —
Esketőre viszik a lányt,
Hajrá ! mind dalolnak !

Egyedül csak a mennyasszony 
Nem hallatja hangját —
Erőszakolt vőlegénye,
Litja nagy fájdalmát.

Beszél hozzá . . . Vigasztalja . . . 
Végre kéri szépen :
.Legyen ma vig ! és ne legyen 
Bánatkönny szemébentf !•

Hasztalan a vigasztalás !
Szive nagy fájdalmát,
Eltitkolni ő nem biria 
Boldogtalanságát.

Szárazhidi átjáróhoz 
Ér a vig nász-menet;
Hol egy legényt átlőtt szívvel 
Lát az árok mellett.

A menny asszony, mint meglátja, 
Nagyot sikolt nyomban 
8 egy pillanat — lenn a földön 
A legénynél ott van.

Reátekint — Diós Gyurka —
Régi szeretője . . .
Nagyot sóhajt és lehunyta 
Szemeit őrökre-

Olasz Liszka reáborul 
S mindörökké hive —
Fájdalmában megrepedt a 
Boldogtalau szive.

F a r k a s a  K á r o ly ,

-  Előjegyzés szőlőoltványokra! A
Nagyraéltóságu földmivelésügyi m. kir. m i
nisztérium ellenőrizése alatt álló országos 
szólóoltvány telep részvénytársaság azon 
czélból, hogy a szőlöbirtokosságnak szőlő 
oltvány szükségletét a kivántató fajokban 
és mennyiségben fajtisztán biztosíthassa, 
az i 8 9 5 i k  év  ta r a s iá n  késs ite n d ő  szőlő-oltvá
nyokra már most előjegyzést nyit.

<d* e lő jegyzési h a ta n d ó  1 8 9 4 . augusztu s  15.

Ez előjegyzett oltványok az előjegyzés 
sorrendje szerint ts ljs s  m ennyiségben  fognak 
kiszolgáltatni.

Az előjegyzés módja és feltételei tárgyá
ban bóvebb felvilágosítással készségesen 
szolgál alólirt igazgatóság.

(g/flii borok. Hiteles adatok szerint 
1891. okt. 1 töl, 1893. év végéig 1.600 000 
hl. bor jött be Ausztria Magyarországba 
Olaszországból, még pedig: 1891-ben
30,231; 1892-ben 829,673 és 1893 bán
969,444 hektoliter. Ezért 7 írtjával szá
mítva 11-200,000 írt ment ki Olasz 
országba.

- -  4  balatonpaiti vasú t. Zalamegye 
folyamodni fog az országgyűléshez és a

Nem a szive választottja 
Ül oda melléje —
Fájó szívvel, könnyes szemmel 
Néz a magva égre. . . .

„ Istenem hát miért büntetsz ! ? 
Boldog nem lehetek 
Szivem forró szerelmével 
Más legényt szeretek 1



XI. tečaj Vu Čakovcu, 1894 15-ga júliusa. Broj 29

8 urednikom moii je eveki dán 
fOToriti med 11 i 12 Torom. — 
Sve poliljke tiínée ee nadriaja ao- 
Tinah, naj ee poftiljaja na ime 
■  argU ai J o ž e f a  nrednika t i  

Čakovec.

Ixdateljatro:
Karikára Fiechel Filipova kan ee 

pred pl a ta i obinane polil jaja.

l*re«Ip latnat cena  j e :
Na celo leto . . .  4 írt 
Na. pol leta . . . 2 trt 
Na čet vert leta . . 1 frt

Fojediri broji koltajn 10 kr.

Obratna M poleg pogodbe i fal
računajo.

n a  h o n á i n k o n  I m a t-J a n k o m  j e z ik a  iz la z e é i  d r u ž tv e n i z n a n s tv e n i  i po v u č lj iv i  l i s t  za  p u k .^  
^ I z l a z i  © T r a lc iO tlje č L o n  j e d - e r O c r a t  1 t o :  Trta. ST ralsta . n e d . e l j t a . . ____________ ___
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HiStorija i zemljopis. 
vi.

P l e m e n a .

Zibka ljudskomu rodu je Azija; tu je 
bil njemn raj zemeljski, posije raja prvi 
zavičaj, a posije potopa po ravnici Azi|0 
spustil se Noe, poljane med vodami Tigrom 
i Eufratom spominju se kakti razšel iste 
Pri tri sina Noeva. Semu, Hamu i Jafetu 
grozvala se tri velika plemena, a selitbom 
Semovo pleme krenulo se na izhod i pru* 
žilo se onud po Aziji — Hamevo na jug 
proti Afriki, a Jaíetovo na zahod sim proti 
EuropL Iz plemena razvijali se i lučili 
narodi, iz narodah postajala i rasla nova 
plemena, iz njih opet narodi i tak se na 
vse Cedri Strane valjali živi slapi po toj 
zemlji dok je bila napučena vsa. Prije 
vsega neznajuči kakov je i dokam ide 
svét, odmicalo bi se namjerice, koliko bi 
se i do kuda poznavalo, vsaki se je iuril 
vu ljepši i plodneši kraj« pak se tu nasta 
nil i utvrdil. Okrajci bi se razmicali vse to 
dalje sami, nego kad bi komu podrasla 
narodu vu sredini dogustilo, okuraži! bi se 
on i razmaha!, dok se medjaši razmeknuli, 
ili se je krvavim okrdajem prekrčil put. 
Aog je rekel, neka čovčk svetu gospoduje, 
pak tak i je povsud ; ar prem se težko 
mora boriti sa zrakom, s vodom i zevsum 
površinom zemlje, sa vsim tro;im carst
vom; um i ruke ljudske vse su obladale,

povsud je čovčk prona*el pute i naöine, 
kak bi se hranil i od zla branil, povsud i 
vsemu se je on privčil. Razveseliti • raz- 
blaž ti se zna on čim i vu zemunici pod 
vekivečnim snegom, i vu hladu pod vjeko- 
vitom žegom sunčanom. Povsud óovék, 
ako se odrodil nije, žarkim sercem ljubi 
zavičaj svoj i domovinu svoju, kakvo mu 
je sudbina dosudila Kud bi zahman bila 
ljudska muka, tud je skrbela priroda.

Veliki dar božji na vručem pojasu, 
gde se nesije žitek, je kruševec ili „kruh 
drčvo* vu Aziji (izhodnoj Indiji) i na 
australskih otocih To ti je drčvo kak 
velik nad hrast, ali s dugim i širokim 
listom; na njem raste plod (sad) okrugel 
kak dečinja glava ili tikva, komu je meso 
bélo kak snég a mehko i prhko kak novi 
kruh od pšenice, porazreže se na šnite, 
osuši i onda se jede sladko kak béli kruh. 
Drčvo je plodno za čudo: tri stebla hrana 
su őovéku na vsu jedno godinu (Ijeto) 
zadosta. Drugdi na severu daje hranu ri 
barija i vadasija i nekoje fele trave.

Vu vručem svétu kamila (deva). Sivina 
duga do dva klaitra a do poldrugi visoka, 
ima vu zatiljku kukmu do dva šuba vi- 
soku, i naravno sedlo, dugi vrat, a mo e 
velika i jaka ponesti i do dvadeset centih. 
Pitovna je i krotka kak ovca, dosta pa
metna i vješta, zadovoljina slabom hranom 
Dugo trpi glad, a kada je pojti na dalek 
put na vleče si puno vode, kaj njoj je po 
mali dosta za mesec i više dana ; nakladne 
ju Arapin robom, sedne nn nju još i sam, 
pak tak vozi taj živi brod prek póskovi-

toga morja. Od Arapina malo potrebuje, a 
ona njemu živa, daje kola i kome, vunu i 
mljeko, a mrtva kožu za opravu i pokri
valo, meso za hranu, Jošče više nego 
Arapinu kamila« je putaljku na severu 
severni jelen Prilike je jelenske, Sivi ob 
ono malo zelenila, kaj raste na severu, a 
po zimi kopa si sam izpod sn<ga i leda 
rogom i pažliom mehovinu kakti prav za 
njega stvorjenu Ma'orau ovéku severnjaku 
služi jelen za jahanje, norenje i vožeuje ; 
koža mu oprava, prestiralo za postelju, i 
za 8aonice, dapače za brvno i desku na 
hitu, meso i mljeko vsakdašnja mu brana, 
od roga mu nož i žlica, dapače igla za 
bivanje, éréva (čurke) mu je kodelja i 
klupko za pletivo, a paželj kupica za piti. 
Mljeko mu gusta kak vrhnje, i ako se 
samo malo st pe, taki je puter, sir sladek 
i tečen a hvale i meso, da je bol*e od 
na ega jelena. Zaprežen pred sane, veliju 
da moie prevaliti 20 miljah vu jednem 
dnevu.

Delavne ruke po jep avaju zemlje; 
nu čjm su ju kada prestale ruke delati, 
taki tam raste trnje i kupinje, kak je re
kel 13og, obrodi i zaraste.

Kud su negda bili gizdavi varaši, 
gradov«, tud vezda stanuju zvéri, a kin- 
čene poljane preobrnule su se vu pustare. 
Vse pokori razimen i delaven čovčk ; 
nego mu je vse takaj neprijatelj, pak mu 
ruši delo.

Ali lazličite sile i premembe delu ju 
takaj jako na razvitek ljudskoga tčla, i po 
tom su ljudi vsake fele gradje, farbe i

Z ABAVA.

Laži-Peter.

Ako tam n gornjoj Štajerskoj ili Ko
roško), med brdiuami hoče dečko kaj vrieden 
biti, tak mora ili „reš kerlec“ ili pak pravi 
„lažlivec* biti. Dobre jagare, čedne packe, 
potone seljake i vriednoga gospodina pleba- 
nula imajo. Njihov krčmar toči kapljico, 
kak ju je goapodio Bog dal zrasti, ljudi se 
med sobam pogadj&ja i da nebi, kak svigde, 
o selo po jedao gizdavec bil, tak nebi bilo 
niti jala med ljudmi, jer vsaki svakomu 
vošči kaj si je težko priskrbel.

8amo stemi „raft kerleci« neide nekak 
prav skopa, najliepii dečki noše od prošte 
jeseni cesarskoga kapu ta, a pečke se morajo 
8’onim zadovoljiti, kaj je asaent commissia 
oatavila, i ovo medjutim nije najgorše, ali 
večina i so slabiši i slekavci. Nego zato 
pak imajo onde jedooga „Laiipetra* kojemu 
neima tak blizn para. on je njihova dika, 
te sam i ja sam ga jennom prilikum čul 
lagati.

l
Tak lagati, kak on, nežna nitko. I ako 

koj medjimurski jagar koj je barem svaki 
majster u tom, pričme lagati, tak to je proti 
Lažipetru samo dieteSce vpovojcn. Iz vsib 
stran zmed bregov, dojdu ljudi n oštariju 
k-Neudeggeru, samo da budu Lažipetra čoli 
pripoviedati.

Ta u sredini med jagari i seljaki pri 
stolu sedi Lažipeter, Skrljak mu je na glavi 
ua heudek, noge pod stolom, kak su duge, 
pružeue. U lievoj ruki drži na kratkem kanitu 
pipu a s desuom kad kad vudri po stolu.

Svi u krčmi, i oni pri susednib stolih 
poslnšaju La/ipetra. Sneider Detel odpre Ši 
rom oči i vuzta ter poguta svaku Lažipetrovu 
rieč, akoprem pod prisegom tvrdi, da mu 
uiti jednu nevieruje. Dapače negda ga i 
gospodič plebauuš dojde poslušat, jer i on sc 
rad kad kad n&sm je, a — to mu je morati, 
Lažipetru dati — daljen je za istinu

„Je, je*, — pričel je zadnji krat na 
zastopljeoje — „Tu sedite i gledite a uitkv 
nežna kakov je danas u kolendaru znamenit' 
dan*.

„No kaj neznamo? — Svetek je* — 
veli ofttarjaš, te metue nekoliko punih žad i 
praznih kupic na stol.

„Prosim Te Neudegger naj govoriti, kak 
da bi bil kakov vučen človek. Em ja znam; 
ali ako me popitaš, tak moreš od mene ze 
ztati* — veli Lazipeter i vudri rukom po 
stolu. „Ali Ti nisi nikaj včiail niti nikaj 
doživel kak Tvoje narodjenje i ženitvu, a 
novine samo oDda čtčješ, ako Ti gospon 
školnik iz sv. Gjurgja pomore šlabekuvati * 
— Jagari se smiju, jer je k-čtejenjem pri 
odtarjufiu izbilja zlo stalo.

„Veli, da ima zločeste očiu — nadaljiva 
Lažipeter — „Zato i dela z krajdum dva 
étiiha miesto jedooga.tf

„Ti — Ti* — opomene ga krčmar — 
„Naj me srd.ti, više krat se pri Tebi pripeti, 
da nemrem krajdu niti iz rok spustiti.* — 
Kad su oui, koji su se smejali, bili na krč* 
marevoj straui, jer Lažipeter izbilja vile krat 
stoji na vratih sa nebrojenimi stri hi.

„Anda da vam pripovedam* — pričme 
opet Lažipeter.

„No tak pričmi vre jedan krat.* — 
zglasi se klobučar lllaster.

Lažipeter sad potegne jedan krat iz 
kupice svoga suseda žbriše si mustače i opet 
flakom vudri po stolu.





— Grčki kralj ima samo 1,300.000 frao;,
— danski kralj dva pot toliko, Švedski kralj 
6 i pol mil krnoab, — portugalski kralj 
3-8, — Ipanjolski kralj 7*45, — talijanski 
kralj 14*26, — prajzki kralj 11,7 mil. 
fran.; a austro-magjarski cesar i kralj 
9,300 000 for.

Atentator Caserio.

Atentator Caserio, obojica Carnotov, 
obrnul se je preko ministra unutrašnjib 
poslov na novog prezeba Periera sa prošnjom, 
da bi mo poslal nekaj penez, kak bi popravil 
svojo hrano vu reito. „Mene hraoiin vrlo 
zloM, pisal je obojica, „a Vi ste mi za pravo 
dožen vo pomoč priskočiti, ar samo meni 
imate zahvaliti, kaj ste prezeő republike*-
— Sad je konstatovano, da je jeden stric 
Caserijev ljeta 1869. vo ludnici (narhaus) vo 
Mombello vomrl, a jedna njegova teca na- 
hadja se od ljeta 1892. vo istoj ludnici.

Vu Velikom Bečkereku, 7. juliuaa.

Velikomu požaru pala je ovdi žrtvom 
velika dampf pila Engelsfeldova, za tim višej 
biftah i židovska škola. Na večer bilo je büab 
vo dožioi jednoga kilometra vn plamena. A 
ogenj se je podjendo širil i komaj da je do 
jotra preobladan, akoprem su doSla vsa su- 
sedna ognjogasna drnžtva, jer je veter puhal 
i nije bilo dosta vode. Do drugoga dana bilo 
je kvara 300.000 forinti.

Vu Parizu, I. juliuša.

Sprevod predajednika Carnota bil je 
veličanstven. Več ob 8. vuri vu jutro zapo- 
čela se je skopljati vojska, da pravi pri 
rprevodo Špalir. Vo to je vreme bila več 
tolika stiska na volicah, kak se na tretie 
republike još ni|e videla. Radoznali svét pos- 
jel je ne samo vse vnlice, obloke i balkone, 
več i krove hižah Okolo 10 vure nastala 
je upravo’ pogibeljna stiska. Diplomatski za- 
stupniki stranjskih vlastib, koji su redomice 
doš8i vu Elysée, dočekaoi su ž»vom aklama 
cijom. Malo kesneše doSel je prezeá Perier, 
kojega su srčeno pozdravili.

iz Amerike i jedna bogata mlada Amerikanka 
n London, te si da glasovitoga Johnsona osvoj 
stan pozvati. To je bila jednoga izmed prvih 
vmerikansbih bogataflab kčerka Mri Potter.

Njezina bolest, akoprem ne smrtna, ali 
ipnk dugotrajna, prisilila ju je duže vriemena 
u Londonu ostati, a dr. Johnson ju je dano- 
mice, uegda i viže krat na dan pohadjal i 
tak bolesti opažival.

Jeli anda čudo, da se je mladi doktor 
u mladu bogatu i liepu amerikaaku zaljubil, 
a i ona u njega.

Kad je ozdravila, odputovala je natrag 
u svoja domoviuu u Amerika, ali je vzela sobom 
njegovo srdce a njemu ostavila svoje, akoprem 
je on bil nizkoga roda a ona vn vrlo prešti- 
mane kuče.

Na jedan krat se doktor odvaši te ju 
zamoli za njezinu ruku, t. j. zaprosil ju je 
za Ženu- U ton pismu se je spričaval, da je 
nizkoga roda, da neima imetka i da je nje
gov jeden stric bil radi nečesa obešeni.

Amerikanka mu odgovori ; da njezin 
imetak nije nikaj vékái od njegovoga. te ako 
od njezine rodbine do sada joi nitko nije 
obešeni bil, tak ib ona ima preko dvadeset, 
koji su to podpuno zaslužili i zato prima 
njegova pouodu.

Kratko vrieme za tim su se vienčali.
Em. Kollay

Ob 10 vuri 26 minut dal je komandant 
geregov, general Saussier zuamenje, da sprevod 
krene (se gene). Seregi su zaprli špalir i 
počeli preBentirati. Poleg ručanja kanonov 
( tukov) sprevod se je na to genul. Napred 
je stupala republikanska garda na konji za 
njom je nošen venec, kaj ga je st*vil (polo
žil) na raku prezeg Perier. Onda su sljedili: 
Svečenstvo kočijah i sjajna mertvečka kola 
Raka je bila ovita narodnom trobojnicom i 
prež véncov. Cim su zgledali možkarci raku, 
skinuli su ákerlake, žene su se prekrižile. Za 
rakom stupali su nosilci Carnotovih redovah, 
za njimi tri sini pokojnikovi, koji su se du- 
boko dojmili občinstva. Za sinovi stupala je 
ostala rodbina, za njom predejednik republike 
Oasimir-Perier odkrite glave, nakinčen vele 
kordonom reda počastne legije i obkoljen svo
jim soldačkim Stopom. Ooda su s edili 
podpredsjednik komore de Mahy, izvanredni 
poklisari, poslaniki, diplomatski sbor, senatori, 
zastnpiki i generalitet.

Sprevod je moral visekrat stati. Ljodstvo 
je pobožno tiho bilo. Pripetilo se je nekoliko 
neprilikah. Nekoj mladi éovék opal je s ograde 
i ostal mrtev.

Po svetčanih megah vu cirkvi Notre-dame 
zdigujeua je bila raka na kola ter je poSel 
sprevod k Pantheonu, kam je prispel komaj 
ob 3. vari. Nad odkritom rakom držal je 
minister-prezeŠ Dupuy pokojniku sljedeči nad- 
grobni govor: „Caruot je vumrl za Francezku 
i republiko, pogodjen od okrutne osvete jedne 
sekte, kojn bude savez vsih n&rodah razmet 
vtišiti. Opal je poput soldata na polju časti. 
Več je videl pred sobom čas mira, ar nije 
iz daleka na to mislil, da se da ponovno 
zbirati, pokebdob je to smatral protivnim 
duhu ustava On je uzvišeuo pojimal zadatke 
prezeša republike, on je znal Francezkoj steči 
vu zemlji i izvan nje simpatijah i poštovanja. 
Jednoglasuima izjavama sažulenja dokazuje 
inozemstvo, koje je simpatije štovanje vžival 
pokojnik je posvetil vse svoje sile i koji je 
hvalil vu aakoj sgodi.

Vezda ga polažemo vu Panteon oz „orga- 
nizatora preobladan) a * i tak spaja smrt genij 
rata s genijem mira. Lliátorija bode o njem 
rekla, da je hotel sjedin ti Francoze vu 
republiki snosljivosti i mudrosti, napredka i 
slobode.w

Nova moda ?u EnglezkoJ.

Vu Englezkoj počima se od nezdavnja 
vpeljavati uova moda, koja dakak poteče 
još iz 16. stoletja, kak su ju nosili soldati, 
polazeči vu tabor vu najfantastičijem piBa- 
nőm (cifrastom) odéla vsili farbah Kesneše 
je ova navada se rabila samo maškarom, 
— a dene« maškare akceptirala i mode. 
Gospe vu Euglezkoj daju si delati oprave 
od vsake fele tkaninah vsake fele larbe. 
Jeden rukav n. pr. čerleni, a drugi béli, a 
isto tak je suknja vu nakr>ž polovicora od 
jedue, a polovicom od druge farhe. Naravno, 
da se prepušča fantaziji pojedinih gospojah, 
da izmislile kaj vek u harlekinadu.

Dobre žepne i sténe vure za fal céue 
moči dobiti pri Pollak Bernatu vuraru vu
Čakovcu (Pijač, Šparkassa). Pri njem se 
uzimljeju vure takaj za popravek za fal-
céuu.

iNekaj za kra tek
Na banhofu.
Konduktor : -Naj se žuriju gospa cug 

bude taki išel.*
Gospa : .Taki, taki, samo se budem s 

mojom kčerkom na razstacku skuSuvala«.
Kondukter : „O, nije potrebno, to m »- 

rem ja mesto Njih oba viti.«

Dober izgovor.
Oteč. „Ali Franček, im si opet dobil 

zločestu Hvedočbu 1*
Franček : „Dragi japica, to e navuč*telj 

včinil, da samo tebe srdi !*

Komedijaš (koj je divje zvčr pokažu- 
val): „Koj se podufa vu ovu tigri^ovu ker- 
letku nuter iti, dobi od mene jezero fo
rinti.*

Muž : „Ja pojdem nuter, nego samo 
najprl e naj tigriša vun pustiju !

Lajtnant : Tak sem več zadužen, da 
mi drugo nepreoatane kak ili se ženiti ili 
pak streliti.

Pohvalivši jog velike osobne vrline 
pokojnikove i njegovu vse vekšu popularnost, 
dokončal je ovak :

„Tvoj spomenek neče nikada vu Fran
cezkoj iznikuuti. Francezka osčča veličinu 
tvojega gubitka. Tebi zahvaljemo, da je sloga 
vsib sinov francezkih vu zajedničkoj ljubavi 
na prema republiki pripravljena. Mi se budemo 
držali tvoga gesla i navék služiti dobrobiti 
republike. Republika spušta svoju zastava uad 
tvojom rakom. Primi tak naš zadnji pozdrav 
poklon zahvalno8ti i boli 1*

Na to je raka spačena vu grobnico, a 
ljudstvo se je začelo razhadjati.

— Osobito svetčan bil je čas vu sprevodu 
Carnotovu, kad je raka prispela pred notre- 
damsku cirkvu. Vojska je izkazala počast — 
vsa zvona su zazvonila.

Kardinal Richard pozdravil je mrtvaca 
i nazočne navukom, k oje g, valja crpiti iz 
njegvoga življenja ; da se vezom patriotizma 
treba složiti. Papa je blagoslovil Fraucezku.



NYÍLT TÉU* ___
H e n n e b e r tf  G .(c s . kir. udvarinzállitó) 8o- 
ly é ra  g y á ra  b en , a priváttuegren
delök lakására kösvetlenül szállít fekete,íehér 
é« színes selyemszöveteket, méierenkmt 45 
krtól II írt 65 krig postabér és vamrnen- 
(esen, sima, csíkos, koczkázott és mintézot- 
takat, damasztot stb. (mintegy 240 különböző 
minőség és 2000 különböző szin és árnya 
latban.) Minták postafordultával küldetnek. 
8vájczba c/imzett levelekre 10 kros és 
levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó.
—___ _____________ _____________t  j

Ezen rovat alatt közlőitekért nem vállal fe
lelőséget a ijfli Szerk.g

2978 tk. 1894.
Árverési hirdetményi kivonat.

A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság közhírté teszi, hogy 
a Muraközi takarékpénztár végrehajtatóuak 
Viukó Mihály várhegyi lakos végrehajtást 
szenvedett elleni 72 frt tőkekövetelés és já
rulékai iránti végrehajtási ügyében a nagy* 
kanizsai kir.törvényszék — a Csáktornya1 
kir. járásbiró ság területén lévő VJ. hegy ke- 
lületi 506 tkv. 1641 \b- hrsz. a. 318 frt és 
1642 b h 'ez. a. 48 írtra becsült ingatlanokra 
az árverést ezennel megállapított kikiáltási 
árban elrendelte és hogy a fentebb megje
lölt ingatlan az

Í 8 9 4 .  évi a u g u s itu s  h ó  11 ik  na p  án d élu tá n i  
3  ó ra k o r

a VI. hegykerületi község biróházáuál Zakál 
Henrik ügyvéd, vagy helyettese közben jötté
vel a megtartandó nyilvános árvetésen 
a megállapított kikiáltási áron alól is ela 
datni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat 
lan becsárának lO°|#-át készpénzben, vagy az 
1881 : LX. t.-cz 42 §-ban jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó l-én 
3333 sz. a. kelt igazságügymiDÍszteri rendelet
8 § ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 
LX t- ez. 170- §-a értelmében a bánat
pénznek h bíróságnál e!ő!eges elhelyezéséről 
kiálitott szabályszerű elismervényt átszolgál
tatni.

Kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
Csáktornyán* 1894. május hó 31-én.

2944. tk. 1894.
Árverési hirdetményi kivonat.

A Csáktornyái kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóság kőzbTró teszi, hogy 
Teraztenyák Katalin végrehajtatnak, Csa 
lopa Ltván végrehajtást szenvedő elleni
9 frt tőkekövetelés és járulékai iránti vég
rehajtási ügyében a nagy-kanizsai kir. tör
vényszék (a Csáktornyái kir. jbiróság) terüle* 
tén lévő muraszerdahelyi 89 tk. 834. hrsz. 
a* ingatlanból végrehajtást szenvedettet illető 
' 10 része 14 frt becsértékbeu — topábbá 
ugyanezen tjkvben 255. hrsz. a. egész 140 
frt ; 506. hrsz. a- egész 150 f r t ; 2135. 
hrsz. a. egész 65 f r t ; 2323. hrsz, a. egész

95 f r t ; 2489. hrsz. a. egész 60 frt; 2586. 
hrsz. a. egész 100 f r t ; 991. hrsz. a. egész 
120 f r t ; 1454. hrsz. a. egész 25 f r t ; 
2249 hrsz. a. egész 90 f r t; az egész legelő 
és erdő illetmény 50 frt kikiáltási árban , 
a muraszerdahelyi 358. tk. 133. hrsz. a. 
egész 170 frt; a 359. tk. 361. hrsz. a. 
egész 60 f r t ; a 717. tk. 686. hrsz. a egész 
31 frt kikiáltási árban és végre a mura* 
szerdahelyi 499. tk. 481. hrsz a. ingatlanból 
végrehajtást szenvedettet illető '/io része 16 
frt becsértekben az árverést ezennel megálla
pított kikiáltási árban elrendelte és hogy a 
fennebb megjelölt ingatlan az 

1 8 9 4 . évi augusztus hő  11-én d . e. 10 órakor  
a Mura-Szerdahelyi község bíró házánál

megtartandó nyilvános árverésen A megálla* 
pitott kikiáltási áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának 10 '|#-át készpénzben 
vagy az 1881 : LX. t. ez. 42. §-ában jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. évi 
november bó 1 én 3333. sz. a kelt igazság 
ügy miniszteri rendelet 8 §.ában kijelölt 
óvadékképes értékpapirban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881 : 60. t. ez. 170. 
§*a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

Kir* jbiróság, mint tlkvihatóság.
Csáktornyán, 1894. évi májos bó 30-án.
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Magyar Savanyuviz. g

PETÁNCZi SZÉCHÉNYI FORRÁS §
hazánk legdusabb nátron lithion tartalmú savanyuvize. f f

Kitüntetve; Budapesten kétszer, Triesztben, Bécsben, Szombathelyen g  
és Pécsett. Lűttich (Belgia) és a Bécsi kiállításokon a nagy arany- O  

éremmel lett kitüntetve. q

O
Kitűnő asztali víz, Borral vegyítve a legegészségesebb Q

tiditő ital. S*

1894, évi julius hó l-én átvettem és azt a kor igényeinek megfelelően 
berendeztem.

Midőn a fentieket tiszteletteljesen tudatom, kérem a nagyérdemű 
közönséget becses megjelenésével szerencséltetni és részeimről azon bizto
sítást venni, hogy legfőbb törekvésem lesz a belém helyezett bizalmat 
közmegelégedésre kiérdemelni.



A

országos m agyar vajkitileli
részvénytársaság értesíti

a t. gazdaközönséget,
hogy irodáját Budapesten, Dalszinház- 
Utcza 10. SZ. a. megnyitotta és vaj
termelésre vonatkozó bejelentéseket el
fogad és vajszállitási szerződéseket 
köt; a v?jatvételt azonban c*ak f é* 
október hó 1-én kezdi meg.

Ennélfogva felkérjük a t. gazda
közönséget mielőbbi bejelentkezésre, 
mert egy vajtermelésre berendezendő 
tejgazdaság felszerelése tekintettel a 
már is beállott tömeges megrendelé
sekre legalább is 8 hetet vesz igénybe.

Részletes, az egész okszerű vaj- 
termelést röviden tárgyaló szó vagy 
Írásbeli felvilágosításokkal legnagyobb 
készséggel szolgálunk.

A r Hungariatí országos magyar 
vajkiviteli részvénytársaság igazgató

sága :

k i  M i  Gák s. L
elnök.

O X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X g

Házéi ad ás.
Alsó-Dombomban a főtér kellő közepén fekvő

I  LAKHÁZ
a. családi körülmények folytán N7,al>St(l liéxllöl élő*  

nyöni fe lté te le k  m e lle ti a z o n n a l e l
adó.

Ezen ház a következő helyiségekből ál l : 4 szoba, 
konyha, éléskamra slb. és egy tágas

ii/,lelliel yisétfliól
melyben mosl is jő forgalmú kereskedés van. — 'továbbá 
egy nagy l)OI*|)fUC%e esetleg felszereléssel és a vi
rágzó horiizlettel átvehető.

I
 Bővebbet a tulajdonosnál

Neixfeld (Henriknél

5 5 6  1 — 3 (jA -  Q o m b o iu n .

Nyomató11 Fischel Fülöp laptulaidonosnál Csáktornyán.
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