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M U R A K Ö Z
magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap.

M egjelenik h etenkint egyszer: vasárnap.

A »Csáktornyái Takarékpénztár«,

Szt. István ünnepén.
Aug. 20-án ismét nagy ünnep virrad 

fe| a magyar nemzetre. A honfiúi kegyelet, 
mely mindig kiváló fénynyel ünnepelte meg 
a magyar nemzet első nagy királyának em
lékét, ez évben, midőn a magyar nemzet 
ezeréves fennállását ünnepli, se feledkezhelik 
meg arról a szentéletü nagy királyról, ki a 
magyar népből, melyet Almos Ázsai vadon
jaiból mai hazájába vezetett, nemzetet és a 
hazából, melyet a magyar nép első vezére. 
Árpád számára vitézséggel és hősieséggel 
elfoglalt, államot alkotott.

Nemzeti történelmünk legfényesebb lap
jai szólnak arról az áldásos működésről, 
mely a messze Ázsiából mai hazájába be
vándorolt magyar nép erkölcseit szelídekké 
tette s e nemzetei a Keleten a nyugati mű
veltség első rangú harczosává avatta fel. 
Szt. István volt az, ki mély állambölcseség- 
gel belátta, hogy e nemzetnek hivatása nem 
a harcz és a háború, hanem a béke és a 
művelődés s ki ennek tudatára jutva, e vér
áztatta földön, mely oly sok hatalmas nép
nek szolgált már örök nyugvóhely gyanánt, 
megalapította a magyar államot.

Valóban különös e föld története! Hány 
és hány nép telepedett le. a népvándor
lás nagy vihara állal ide vetve a Duna 
és Tisza síkságán, a világtörténelem hány 
híres és nevezetes alakja ülőit ill tábort,

\özi Takarékpénztár«, a »Csáktornya Vidéki

hogy hatalmát innen terjessze a világ négy 
tája felé és mégis mily hosszú időnek kellett 
elfolynia, inig végre a magyar nép —  aj 
népvándorlás által Európába sodort nemzetek-1 
nek eme utolsó, maroknyi, kis csapata álla
mot alkotott e földön. Mig a longobardokat, 
gepidakai és avarokat elsodorta a sors és 
saját vétkeik a megsemmisülés örvényébe; 
Attila a világhódító, hatalmas, hun király 
és az ö népe eltűntek a megrettent Európa 
szemei előtt; addig: a maroknyi magyar 
nép, mely a hosszas és viszontagságos ván
dorlás után, ezernyi csapás súlya alatt, csak 
megtizedelve látja meg világhírű, nagy ro
konának Attilának egykori birodalmát, álla
mot alapit ennek helyén és azt egy ezredéven 
át ezernyi veszély és csapás közt megvédi.

S ha mindennek okát keressük, ha 
csodálkozva tapasztaljuk, hogy maroknyi 
nép az ellenségek százezreitől fenyegetve, 
gyakran még onpártosjiodásba is merülve, 
megvédi függetlenségét és szabadságát, úgy 
ezt első sorban Szt. István állambölcseségé- 
nek. kiváló uralkodói tehetségeinek köszön
hetjük. Mert ha Szt. István nem ismeri fel 
idején azt a veszedelmet, mely a magyar 
népet a folytonos harcz és háború folytán 
fenyegeti és ha ennek ellensúlyozása végett 
nem lép fel maga kellő erélvlyel. hogy mint 
apostol atyai jóságával, mint uralkodó királyi 
hatalmának teljes erejével népét szelidebb 
erkölcsökre vezesse s vele a szeretetet val-

Takarékpénztár« sat. hivatalos közlönye.

lását elfogadtassa úgy e nép, a mint feltűnt 
úgy el is merült volna nyomtalanul a fele- 
dés homályában.

S ha kegyelettel emlékezzünk meg ar
ról a dicső férfiúról, ki vitézségével, kard
jának erejével, vezéri bölcseségével a ma
gyar népnek hazát szerzett, ép oly nagy 
tisztelettel kell megemlékeznünk arról is, 
ki a magyar királyság megteremtésével meg
vetette alapját annak, hogy e szép és gaz
dag föld örök időkre maradjon a magyar 
nemzet lakhelye és birtoka.

És ime azóta, hány zivataros és vész
terhes század viharzott el fejünk felett! 
Mennyi szenvedés, fájdalom és csapás érte 
e nemzetet! Hányszor összetörtek, szétzúz
tak minket s hányszor ástak ellenségeink 
sirt a magyar nemzetnek! De a szenvedés 
és fájdalom csak megedzette karjainkat, a 
csapások csak növelték a nemzetben erejébe 
vetett bizalmát, ha veszély fenyegette e bont 
a darabokra tört és szétforgácsolt erők ismét 
egyesültek a haza védelmében és a mohi pusz
tán, a mohácsi csatasikon zöldebben és vi- 
rúlóbban hajt ki ma a reménység életfája, 
mint valaha.

Hányszor tiporták össze legszentebb jo
gainkat. hányszor fosztottak meg legdrágább 
kincsünktől: szabadságunktól és mégis »any- 
nyi balszerencse közt, oly sok viszály után, 
megfogyva bár, de törve nem él nemzet 
e hazán.

T  Á R C Z A.

Harpokratesz szobra alatt.
- (Novella.)

Irta: Verner László.

(Folyt, és vég«.)

Mondjátok még, hogy a házasságok jobbára 
kishirdetések után ütnek be.

Az idyllikus eset után Edelényi meglehetős 
bajban volt. Modern történetben prudéria nem 
lévén lehetséges, hát kimondom magyarán hinie- 
zés-hámozás nélkül: Kdelényinek fiatalos juxai, 
asszony bolondilásai közben, egy asszony elválaszt- 
hatlanu! vele maradt. Az Edelényi asszonya varró- 
leány volt. Edelényi egy hivatalos excursiója köz
ben lelkendezve fedezte fel a kis hamupipőkét. 
Nem részletezem a dolgot. A belvárosi templom
ban a Mária-társalatnak előimádkozója, a kis varró- 
leány édes anyja, egy szép napon horibilis átko
kat szóit a szökevény leányra és támasz nélkül 
maradt. Azóta az eves idejét is átimádkozta.

Edelényi pedig a kis, bátortalan varróleány 
könnyeit forró csókokkal és szent esküvésekkel 
szárította föl. A viszony nem Ígérkezett ideigle
nesnek. Egy szöszke gyermek táppánt közibük, a 
ki gőgicsélő szókkal Edelényi nem kis bosszanko- 
dásár;i ót papának hívta.

Mikor Edelényi arra a boldog tudatra ébredt.

hogy vagy Márta az övé lesz, vagy megbolondul, 
azt a kellemetlen kötelességet tartotta főben járó
nak elintézni, hogy azt az asszonyt a fürdőből 
elutaztassa. De az asszony makacs volt. Ellenállt. 
Szennákat csinált, oly kétségbeesetten járt-kelt. 
hogy az utczanépénék ez volt az általános hite 
róla: Fogadni mernék, hogy ez az asszony nem
sokára a lapokba kerül, a rendőri hírek közé.

Végre is engedett. Egy ennivaló szőszke, gyer
mekkel tűnt el a helyről, hogy Edelényinek ne 
legyen útban.

És ettől a pillanattól kezdve élt a fürdőben 
egy valóban boldog pár. Nem mondom, hogy Ele
mér kábító ezirkumpertusait ama bizonyos belső 
kisbiió ne zavarta volna, hiszen a mai spleenes 
emberben is van még lelkiismeret: de elég volt 
úgy tekintet az aggodalom nélkül való, ártatlan 
gyermekre, hogy ünnepies érzés öntse el a szivét. 
És végre is! Kiutal volt, repkedett. Nem csak neki 
vannak ilyen fiatalos sötét pontjai. Ördögbe is 
félre a tépelődéssel. Mari sem fogja végig ilyen 
tragikusan nézni a dolgot. Hiszen csak lesz esze 
és beláthatta, hogy a dolog a világ végéig igy nem 
maradhatott.

Am, az a kisbiró nem telte túl egykönnyen 
magát az eseten. Ellenkezőleg! I j vádakkal kí
nozta Edelényit.

Egy szép őszi napon végre isten és emberek 
előtt övé lett Márta. Szivében fölemelő érzés zson
gott, mikor a padközök kiváncsi száj tát ó közön
sége sipegve.

Gyönyörű menyasszony!
A nászul ideje is megérkezett.
Márta éppen az úti előkészületeket tette, 

midőn egy őrült tekintetű asszony betáinolygolt. 
L tána egy gyermek.

Márta félsikoltott.
Az öröm és zavar vegyes sikolya volt ez.
Szavakkal csak profonálni lehet ezeket a 

megindító jeleneteket, Turgenjeve, Gogol, a novel
lák gigásai is tartózkodnak tőle. Tőlem valóságos 
nyegleség lenne, ha megcselekedném.

Görcsös könyeivel, szivettépő fájdalmával 
az asszony minden elsőbbségi jogát ékesen eltudta 
beszélni. El annyira, hogy Márta, a gyámoltalan 
pusztai gyermek, merész tettekre határozta el 
magát s mikor az újdonsült félj szerelemittasan 
a szobába nyitott, a szelíd gyermek villogó sze
meivel, reszkető, de határozott szavaival valóság
gal megdermesztette életét.

Edelényi! Ön engem szívtelenül, kegyet
lenül megcsalt.

A szomszéd szobából pedig előtört egy ver
gődő asszonynak görcsös zokogása.

Azt hiszitek, hogy szemet-szeinért, fogat
fogért ?

. . . Dli nem ! Mi kik alakjainkat az éle
téből formáljuk, mi, akik jobbára a nők állhatatlan 
szivéről írunk, mi ebben a korban is ayiltan hir
detjük. hogy van még igaz női hűség, szerelem és 
lemondó áldozat.



Volt egy talizmánunk, mely megvédett 
minket az ezernyi veszély között és meg
mentette e nemzetet a megsemmisüléstől: 
Szent életű, első királyunk segedelmébe 
vetett bizalmunk, melyben soha még nem 
csalatkozánk.

Ünnep van ! Magasztos, nagy nemzeti 
ünnep! Szt. István első magyar király em
lékünnepe. Megkondúlnak a templomokban 
a harangok. Imára hívnak! Leborulunk tró
nod előtt Egek hatalmas líra! Mindenható 
Istenünk s ima száll feléd a magyar nem
zet ajkairól: Te ki örökké élsz. kinek ezer 
év egy futó pillanat az idő végtelen árjában, 
ki mindenható és igazságos vagy tekints le 
ma e nemzetre s hallgasd meg hő imánkat! 
Engedd meg. hogy e nemzet, mely annyi 
szenvedésen és csapáson ment keresztül s 
mely felett annyiszor villogtatta a halál an
gyala öldöklő pallosát, szebb és boldogabb 
napokra virradjon. Hallgasd meg e nemzet 
nagy és dicső íiának, Szt. István első ma
gyar királynak, ki ma bizonyára szeretett 
nemzetéért könyörög Felséges trónod előtt, 
hallgasd meg szent fohászát s küld áldáso
dat általa erre a földre, erre a nemzetre: 
a magyar hazára és a magyar nemzetre.

br.

K Ü L Ö N F É L É  K.
— D;\ Wlassits Gyula vallás- és közok

tatásügyi miniszter, urat a Csáktornyái ke
rület orsz. képviselőjét, a kerület választó 
közönsége újból fel fogja léptetni. A válasz
tókerület többsége régi lelkesedéséhez híven, 
ezúttal is mindent elfog követni, hogy ha
zánk és megyénk nagynevű fiái megválasz- 
sza. Úgy értesülünk, hogy szeretett képvise
lőnk a jelölést el fogja fogadni, mely hír 
Muraköz és a megye minden részében bi
zonyára nagy örömet fog okozni.

Gróf Festetics Jenő úr e hó H-án d.
u. 4 órakor pár heti tartózkodásra Stayer 
ország felé elutazott.

A Csáktornyái izr. hitközség tisztelet
tel értesíti a nagyérdemű közönséget, miként

A büszke nőnek ajkairól lefagyott a mosoly, 
kínjai melyet vergődő szeretett* támasztott egy 
rósz ember iránt leirhatatlanok. Sokszor lelki el
ernyedés lankasztja és hervadt iljusága jogait kö
veteli: de ilyenkor az ártatlanság szózata a bűntől 
tartja vissza: egyre eped és vegyesen hol átkokat 
szór a bűnös férfire, hol gyermek-szerelme áhita- 
tos imákat küld a mindentudó istenhez. Ebben a 
pokoli kínban időnként egy sápadt ember, szerel
mének öröktárgya keresi meg nagy bűnbánással, 
de az o epedö, boesánatkérő, vétkeit mentegető 
szavakra mindég ugyanazt a választ ad ja :

Étidén y i ! teljesítse kötelességét, melyet bűne 
követel. Én meghaltam számára. Ks diadalt ül az 
ártatlanság. Az ex-varróleúnynak volt érzéke a 
szerelmi áldozatokra. A mit a fürdőben sipegtek 
csakugyan bekövetkezett: az asszony belekerüli 
az öngyil.. »sok közé.

Márta szomorú mosolylyal szólt.
—  Szerelmes hitvesnek ha nem is jó, de 

isten engem úgy segéljen, jó  leszek édes anyának 
pótoló második anyának.

Azóta Harpokratesz szobrát még jobban be
vonta az antik máz: a patina. Hárman sétálnak 
mellette. Férj. asszony és hal éves gyermek.

A férfi szive édes emlékezéssel telik meg. 
Szólni szeretne, de az asszony aezélkék szemébe 
könnyek gyűlnek és ajkaihoz illeszti jobb mutató
ujját, miként a patinával bevont Harpokratesz, a 
hallgatás istennője és lágyan mosolyogva susog:

—  Csitt! . . . csitt . . .

Ő Felsége születéseimk évfordulója alkalmá
val. az az: f. hó 18-án délelőtt 10 órakor 
a zsinagógában ünnepélyes isteni tisztelet 
fog tartatni.

Esküvő. Neubrun József zala-egerszegi 
illetőségű fiatal iparos f. hó lö-án fogja ol
tárhoz vezetni a helybeli izr. imaházban 
özv. Steril Henrikné kedves leányát Czilli 
kisasszonyt.

— Halálozás. Török Ernő kir. közjegyző 
és neje Olaszy Róza szülök. Andalics Irma. 
Török Aranka és Andalics Lajos testvérek

!—  a rokonság nevében is —  lesújtva, a 
legmélyebb fájdalommal jeleniik szeretett 
gyermekük, illetve testvérüknek, Török Ár
pádnak élete 5-ik evében, hosszas szenvedés 
után folyó évi augusztus hó 11-én éjjel 1 
órakor történt jobblétre szenderültét. A feled- 
hetlen kedves halott hamvai a szülök temp- 
lom-utczai lakásából a mura-szombati teme
tőben szerdán, e hó 12-én d. u. 5 órakor 
fognak örök nyugalomra letétetni. Kelt Mura
szombaton. 1896. augusztus í l .  Kedves ha
lott. Isten veled, Csendes legyen nyugvó- 
helyed !

Tanitóválasztás. A helybeli községi, 
elemi népiskolánál üresedésben volt kézi
munka-tanítónői állást f. hó 9-én töltötte be 
a közs. iskolaszék Ziegler Kálmán kir. köz
jegyző. a vármegye közig, bizottság kikül
dött tagjának elnöklete alatt. Xyolcz pályázó 
közül 10 szavazattal egyhangúlag, Zrínyi 
Ilona kisasszonyt, oki. tanítónőt, városunk 
szülöttjét választották meg.

— Halász János légrádi pályaőr hulláját, 
ki —  a min! lapunk mull heti számában 
megírtuk —  a Drávába fűlt, f. hó 5-én Bé- 
lavár községnél a folyam kivetette a partra.

— Tűzoltóink a kiállításon. Az orsz. tűz
oltó ünnepre, mely József kir. herezeg véd
nöksége alatt f. hó 15-én kezdődik tűz
oltóink is felrándúlnak. A Csáktornyái ön
kéntes tűzoltó egyesület Ili tag által lesz 
képviselve. Morandiui Bálint, parancsnok 
vezetése alatt a következő tagok rándulnak 
fel f. hó 14-én Budapestre: Boring Emil 
Masztnyák József. Zrínyi János, Klein Mór. 
Bedics Ferencz, Morvái György, Horvátié 
Mihály. Ditlrich F.. Beiser Antal. Kipke Ist
ván. Báránics A.. Godina Miklós. Bernstein 
Gyula. Megla A.. Uolesinszkv E. és Szirk F. 
Tűzoltóink magukkal viszik zászlójukat, mely 
szépsége állal néhány év időit már a szé
kes-fehérvári tűzoltó gyűlésen is méltó fel
tűnést kelleti.

Névmagyarosítások. Lövy Vilmos és 
József nagykanizsai lakosok vezetéknevüket 
belügyminiszteri engedélyivel Lászlóra, Blati 
István nagykanizsai illetőségi, budapesti la
kos Balogra és Goldstein Miksa zala-lövöi 
lakos Gyomoréin* változtatta.

Varazsdiak Budapesten. E hó 10-én 
reggel 5 órakor utazott át Csáktornyán Va
rázst! városából 400 tisztviselő, ügyvéd, or
vos. kereskedő, iparos stb. Budapestre az orsz. 
kiállítás megtekintésére. A főleg úri közönség
ből. köztük számos hölgyekből álló társaságot 
Bellosevils István vezette. A Déli vasul kii- 
lünvonatát ebből az alkalomból Schwarz va- 
razsdi bútorkereskedő és kárpitos diszilette 
fel csinosan zászlókkal, girlandokkal. Varas- 
don óriási néptömeg kisérte az utasokat az 
állomásra, akik lelkes éljenzések között in
dultak útnak. —  Ugyanaznap indult el Va- 
razsdról egy külön vonat 800 főből álló 
varazsdmegyei, főleg füldmivelökböl álló 
csapat a magyar államvasuton Zágrábon át 
Budapestre.

— Stridóról írják: folyó hó 0-án este 
Stridó és vidéke felett óriási vihar és jégeső

vonult keresztül, a mi helyenkint rettenetes 
károkat okozott a ritka szépnek Ígérkező 
szőlőkben és gyümölcstermésekben: a nép 
fő jövedelmi forrásában. A mezőket a meg- 
meg ujulö zápor, a völgyeket a hegyekről 
alá zuhanó vizáradat jórészben elmosta.

„Millenniumi Kalauz Kiállítási Útmutató44, 
a fő- és székváros, valamint a kiállítás te
rületét írásban és képben hűen és érdeke
sen mutatja be az olvasónak. A »Millenniumi 
Kalauz Kiállítási Útmutató« Budapest térké
pével van ellátva s ezétszerü és szakavatott 

! beosztásánál fogva, hivatva van arra, hogy a 
fővárosba érkezőket végigvezesse Budapest 
és az ezredéves kiállítás területén, felsorolja 

i és illusztrálja annak nevezetességeit és lát
ványosságait. megjelöli az irányokat, melye
ken kérdezösködés nélkül eligazodhatik, szó
val birtokosának kellemes és szórakoztat«') 
tolmácsa leend. Ára 50 kr. kapható. -bel 
Fülöp (Strausz Sándor)könyvkereskedés«»ben.

Óriási jégesőről tudósit minket alsó- 
dombon ú levelezőnk, mely ott f. hó Ü-án 
dühöngött. A vihar este fél liz órakor kezdte 
meg pusztítását és a lezuhanó dió nagy
ságú jégdarabok néhány perez alatt az 
egész vetést tönkretették. A jégeső által oko
zott nagy kárt még növelte a vele járó vi
har. a mely még az egyes épületekben is 
kárt ejtett. A vihar a jégesővel együtt más
nap reggel hajnali fél 5 órakor ismétlődött.

A malom kerekei között. Györgyikén 
(Mura-Szl.-Márton mellett) Urecs molnár 4 
és fél éves Mónika leánya a szomszéd 4 
éves kis leányával játszott apja pataki mal
mában. Amik apa a inig a garaton dolgo
zott. a kis Mónika a malom kerekei közé 
került, a melyek elkapták, kezét két helyen 
eltörték és fejét összezúzták. A kis leányt 

, halva húzták ki a malom kerei közöl. A 
molnár vétkes gondatlanság miatt vonták 
vád alá. A bírói szemlét Dugovich Pál kir. 
aljárásbiró e hó 10-én teljesítette a hely
színén.

Népesedési statisztika. (8 14 Szü
lének: I lámpáméi* Mária. Gáspárics Rozália. 
Uintáries Bókus, Csók István. Babics Mária. 
Badikovics Mária, Skrinyár Mária. Horváth 
Ilona. Meghaltak: Friedenthal Elza (1 éves). 
Horváth István (75 éves). Megla Ferencz (4 
hónap 20 napos). Házasság keltű köttetett: 
az egyik Tkalcsecz János és Gombár Anna. 
a második tíratics Mihály és Hermann Cze- 
czilia között.

—  Megyei hírek. Az az óriási vihar, mely 
e héten Muraközben dühöngött, megyénk 
más vidékeit sem hagyta érintetlenül. Kü
lönösen sok kárt okozott Xagy-Kanizsa. 
Keszthely. Zala-Gögánfa. Zala-Tárnok kör
nyékén. LegérzéKennyebben sújtotta a vihar 
a balatonmelléki, szőlőmiveléssel foglalkozó 
lakosokat mert a balatonvidék u. in. Bada
csony. Sziglig«*!. Tapolcza stb. szőlőit csak
nem egészen tönkretette. —  A keszthelyi 
fürdő közönség f. hó 4-én d. u. a Keszt
helyiül északi irányban fekvő Csókakőre rán- 
dult ki. A jókedvű kirándulók csak este 8 
órakor tért«*k vissza a városba. —  (3 Fel
sége a király a zala-szt-györgyi önkéntes 
tüzoltö-egyesületnek, segélyezésére magán 
pénztárából 80 Irtot adományozott. —  A f. 
hó 1-én dühöngött vihar alkalmával Torna- 
sits Anzelrn matróz a Balatonba fulladt.

— Schwarz Gyula varazsdi bútorkeres
kedő és díszítő, mai hirdetését ajánljuk t. 
olvasóink b. figyelmébe.



c  s A R N O K.

Volt egyszer egy borno fin,
A kit eltemettek 
Meg nem érett élet utón 
Jég virággáI beültetett 
Sirbont alá tettek

Volt egyszer egy szőke leány.
Akit eltemettek,
Czéltévesztett élet után 
Vadrózsákká 1 beültetett 
Sir hont alá tettek.

Miért holt meg o borno tiú 
Mért o szőke lányka ?

A temetőn a szél kuezog 
S két kis fej fa daczoson néz 
Az égben egymásra.

H r a b o v s z k y  L a jo s ,

Tévedések.
Biztosra vetted, lmgy szeretsz,
Szereted szám, arczom, kezem 
Szereted rojtom mit szeretni 
Lehet ily vézna emberen.

Én is azt hittem, hogy szeretlek 
Szeretem ajkad, kék szemed,
Szeretem mit egy csalfa lányon 
Ma nap szeretni csak lehet.

De hajh! kisült a csuna turpi:
Hogy én imádott nem vagyok!
Hogy még csak versem sem kutatják 
Azok a bájos kis kacsok.

Hogy bennem nem embert szerettél,
De eszmét, miliő ideát 
S csak addig voltam néked édes 
A inig a szavam hallgatód.

De ja j kisült, hogy én se téged 
Csak két szemed imádtam ám 
Szigetjét vágyam csői na kának 
Melyet a vihar partra hányt.

Szóval mi szörnyen megcsalódtunk 
A szívügyekben édesem 
S adjőt mondtunk a jó  viszonynak 
Egy aranyos kis névjegyen.

Így nem gyanús, hogy mind a kettőnk 
A ja ka néma hallgatag,
Mikor Leibnitzról disku rá Igát 
Egy pár kiúszott vén alak.

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

Minek is a szerelem . . .V
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Sve pošiljke tičučse zudržaja 

novinah, naj se poSiljaju na 

me Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:
Knjižara F is c h e l  Filipova, 
kam se predplate i ol»znane 

pošiljaj u.

MEDJIMURJE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazdeči ružtveni znanstveni i povučljivi list za puk 

Iz la ž i s v a k i t i je d e n  je d e n k r a t  i to :  v u  s v a k e  n e d e lju .

Predplatna cena je:
Na celo leto . . . .  4 fn. 

Na pol lela . . . .  2 Irt. 

Na četveri leta . . . | frt.

Pojedini broji koštnje 10 kr.

Obznane se poleg pogodb«*
I fal računajú.

Službeni glasnik: »Čakovečke Šparkasse«, »Medjimurske Šparkasse«, »Šparkasse Okolice Čakovca«, i. t. d.

Nekaj i/ gospodarstva.
(Dalje).

4. Svjetlo.
Svjetlo je večinom s toplinom spojeno. 

Svjetlo izvira ili postaje iz izvora zemaljs- 
kih. nu osobilo izvire iz nadzeinaljskoga 
vrela »sunca«. Bez sunčana svjetla nebi 
živile ni biline, ni životinje, niti ljudi. Prež 
sunčana svetla nemore se zelena biljka 
ukrutiti, makar iniala koliko mu drago top
line. Prež sunčana svčtla ostaju stablike 
bledo vodene i krhke, kaj opažamo na bilju, 
koje raste vu hladu, vu sjeni ili vu pivnici. 
Krumpir n. p. potira vu pivnici duge klice, 
ali se prež sunčanoga svčtla nemogu vu 
zelenu krepku cimu razviti. Sjeme doduše 
more niknuti iz temna naručja zemlje ali 
čim se pokaže nad zemlju treba mu svjella, 
da uzmogne hranive čestice pretvarati vu 
krute sastojine svoga bitja. Bile te hranive 
čestice, koje prima, raztopljene vu vodi 
svojimi žilicani iz tla, ili uzdušne ili plino- 
vite, koje svojim listjem iz zraka siše, je- 
dino se sunčanini svellom lučbeno pretva- 
raju vu bilju. A to se pretvaranje tim bolje 
obavlja, čim izravnije sunčano svčtlo dopire 
do bilja. Pak uprav tada i jedino tad iz- 
hlapjuju ili izlučuju biljke preko listja kisik, 
kak je več jenkrat rečeno. Ovo je razlog,

Z A B A V A .

Siromaški Parček!
Jeli vi poznate lendavskoga Purčeka ? 

Ja ga poznam, jer ja u obče poznam sve 
ljude, koji na ovoj zemlji živu ili su živeli 
ili harem bi mogli živeti, pak makar ili 
nišam nikada svojimi oči videl. To več 
sobom donaša moje pisanje pripoviestih, i 
zato ja vidim Purčeka kad hoču, kak pred 
menőm geba, jedan pet vederni lagev na 
kojem je dosta velika tikva za glavu i u 
kojem odzdol su dvie borove purice kakti 
noge vteknjene.

Purček je bil jedan miročudan čoviek, 
koj je jedino dobre jestvine ljubil, odtud je 
dobil.i svoju formu tiela i svoj nadievak 
»Purček«, jer pravi pridievak mu je bil 
drugi. Ovo oboje, najine svoj oblik tiela i 
nadievak je on liepo tipljivo po svielu, 
kakti svoju vlastitos! nosil, po malo ali 
segurno i uviek tamo, gde se je uslied vie- 
rodostojnili izvieščah i nepogrešivosti suda- 
vlastitog njegovog nosa, najbolje kuhalo.

A pošto pak je Purček bil neizmerno 
bogat nosebmk ihti privatier, te se je u 
svojoj skromnosti uviek sa jelom i p rili
vanjem zadovoljaval, to mu je bilo ino- 
guče, du si je želju u loj liniji mogel iz- 
punjavati, najinre pak, je za drugim ničim

zbog kojega vuni razluča bilja večinom 
obračaju svoje listje prama sunčanomu 
svčtlu, kad to i kak mogu.

Listje i mladje dobiva svoju zelenu 
boju (larbu)od sunčenoga svčtla: prež njega 
bilo bi vse blčdo. Zrnje krut no i jedro, 
vsako voče svoju zrelost, farbu i duliu do
biva od sunčanoga svčlla. Kad je deždjevno 
Ijeto, makar bilo drugač dosta toplo, vsi su 
rodovi male cčne: kesno dozreliju. vodeni 
su, nisu jedri niti tečni, ter i kad dozreliju, 
nestoje dugo zdravi, nego se k vare, i to 
vse zato, kaj im je premalo sunčanoga 
svjetla. To vidimo pri grozdju, sadju i
pri vsake žitarice.

Odovud se more gospodar vnogo toga 
navčiti, kaj mora navčk na pameti imati. 
Vuči se: da vsaka rastlina čim više svčtla 
dobiva, t. j. da čim ju više i duže razsvčtljuju 
sunčani traki, tim se više razvija i tim se 
podpuneše pretvara vsa hrana, koju je vu 
se upila. vu njezine sastavne delove, vu 
njezino biče; pretvara se naj mre ne samo 
vu sastav svoga struka: vu stabliku i drvo, 
nego i vu škrob, ulje slador, bjelančevinu 
itd. Bastlina pako može najviše primati 
svjetla, kad pojedince ili porčdko stoji. I. j. 
kad rastline pojedince jed na od druge vu 
toliko stoje, da sunčani traki vse njezine 
listnate dčlove sa svili strunah večim dčlom 
dana obsvčtiti mogu.

nije hlepel, kaj bi plemenito čoviečansko 
srdce moglo izpuniti. On si nije željel uče- 
nijim postati, niti je iskal druživa viernih 
prijateljah, niti je hlepel za životom sa vier- 
nom Ženom u družtvu dobro odhranjene i 
čedne si diečice. Jednom riečju, on za nikaj 
drugo nije irnal srdce i čud, nego za jelom.

Purček navadno nije puno govoril; ali 
rado i više krat je znal reči: »Čoviek je 
ono, kaj jede«.

Uslied toga se je trsil čim više i boljše 
jesti, za da čim savršeniji postane, I. j. čim 
debljiji i okrugliji, jer okruglo je po izreki 
stanovitog prastarog mudraca podpuno a 
sve drugo manjkavo. Njegov, anda ideal je 
bil, spodobu kugle dostiči i tak najpodpuni- 
jeg oblika poslati.

Jednoč je u oštariji pri stolu, gde mu 
več od duže vriemena nikaj nije išlo pravu 
tek, Cul, tam prek Balatona je jod na sre- 
doviečna kuharica,kojoj se mora »Čuju« reči 
i pred kojom si čoviek mora sve prste ob
lizati, ako same na nju pomisli, lak ona 
dobro kuba.

Sad stoprv prav nije nikaj išlo v-tek 
Purčeku; pak makar da si je sokač dal s 
pečenkami i kolači toliko truda, koliko prije 
nikada. Purčeku je dohadjala nebeška duha 
u nos tam iz onog kraja Balatona, on je 
od sad dan i noč samo senjal od još nig- 
dar nevidjenih i nekušanih iinih jestvin, a

S razloga toga sadimo vočke vu sla- 
novitom razmaku (vu stanovitoj dahni) jednu 
od druge vu redovih; zato obreza varno i 
preredjujemo derveču pregustu krošnju. da 
sunčano svjetlo tim lakše vsakamo doprčti 
uzmogne; zato je vrlo probitačno, kad se 
vočnjak ili vinograd nasadjuje. da se redovi 
povedli pravcem od sjevera prema poldnevu, 
gde to položaj dopušča. Ovim bo pravcem 
obasjavaju izravno sunčani traki listje s 
ishodne srani prije podne, dočim do onih 
od zahoda dopiru traki, koji su prodrli med 
listje sa izhodne strane. Posije podne biva 
opel protivno. O podne pak obasjava sunce 
žarkimi svojimi traki sa visokoga svoga 
mjesta okomice ves nasad sa vsili stran.

Kaj nas vse ovo vuči ? Vuči nas, da 
vse kaj sadimo ili sijemo, bilo to vočnjak 
(sadnjak), vinograd (gorice) itd. treba da 
tak sadimo, da nebude nasad pregust, nego 
da sadimo razmjerno vu tulikoj daličini 
(razmaku), da do vsake biljke uzmogne do- 
pirati dovolj no svjetla. Drugač nam je .za
badava trud.

O tlu (zemlji).
Tlo ili oraču zemlju nazivljc gospodar 

ona j dél zemlje, na kojem more uzgajalj 
vsake tele biline. Biline rastu na tlu i do
bivajo dčlomice iz njega Ivari, kojimi se 
brane, biline ne uspjevaju na vsakom tlu

pristojno pismo Purčekovo, odgovorila sa 
nazadnje je odlučil ovu kajnu kuharico si 
prepisati, pak makar Im koštalo koliko
goder.

I nije malo koštalo! Ova svojevoljna 
umiehiica komena je na vrlo uljudno i
miliőn falingami pisanim listom, da je njoj 
njezin dom tam prek Balatona tak mili i
dragi, da se ona niti za nikaj od onud
nekani gibati, a komično bi se i moglo reči 
da je za ledičnem čoviekom obiežala.

Na to je Purček težkim srdcem odlučil 
ražnja proti Balatonu obrnuti, svojoj dragoj 
Lendavi zbogom reči te se tam pek velike 
mlake pri čudotvornoj kuharici nastaniti.

Na skoro poslie loga je na obali bala- 
tonskoj na mig Purčekov postala jedmi liepa 
kuča, u kojoj je bilo sve izvanredno liepo, 
ali najliepša je bila kuhinja i skoro zalim 
je u njoj pri komenu stala čudotvorna ku
harica le zasladjivala i zakiseljivala svomu 
gospodaril život, kak je to več došlo, sa 
tortami ili gulyásom, sa kolii u rnalinskem 
sosu ili čurkami sa kiselim zeljem, sa inede 
nimi vrtanji ili turos maesiki i sa nebroje- 
nimi ostalimi jeslvinami, koje ja niti po 
imenu, a još matije po teku poznam.

Sad je Purček izbilja bil blažen i (or
mom svog tiela seje sveto više i više približa- 
val spodobi krugle na toliko, da se je ko
rai 'djaškim butam i cirkusom na više stoti-



jednako, a nije ni svaku zemljišče prikladno, 
da rodi vsakovrstnim biljem. Cim više na
jádja bilina primjerene hrane vu tlu, tim 
bujnije uspjeva; ali mora uz to i položaj 
zemljica biti prarna naravi rastline. Badava 
bi na primjer sadili vinska loža na drugač 
izvrstnom tlu, kad bi ovo močvarno bilo. 
Isto tak prepalo bi nam zelje na suhom tlu.

Prva briga gospodarova mora biti, da 
se upozna sa svojim zemlištem. Upoznav 
on njčgova dobre svojstva, znati če ih na 
svoju basen upotrebiti, a ako dojde na fa- 
linge. trsil se bude, da ib odstrani ili po
pravi.

0 postanku tla.
Tlo je postalo tečajem vjekova od ka

menja. I dan danas raztraša se i drobi 
kamenje vu prah i ruševinu, sad vidljivim 
i bučnim, sad opel tajnim i tihim načinom. 
Ponajviše mrve i drobe kamenje zrak, voda, 
nagla promjena topline i zime, pak i samo 
bilinstvo.

Zrak razi vara kamenje ponajviše zato, 
kaj imade vu sebi kisika i ugljične kiseline. 
Ove stvari spajaju se s nekojimi sastavinami 
kamenja, koje se po toni razpuca i razdrobi.

Voda, koja (kakti deždj) na pečine 
pada. raztapa nekoje sastavine, ter tim pro- 
i)ušuje kamenje. Otjecajuč pako preko pe
činah tira nizbrdice odlomjeno kamenje, 
koje se onda koturanjem i tarenjem mrvi i 
drobi.

izinjenom topline i zime kamenje se 
razleže, t. j toplina ga razleže, a zima steže. 
Po tom odlupljuju se na površini pojedini 
falačeei (komadiči) ili zevnu pukotine, vu 
koje more voda predrčti. Kad se pak voda 
vu pukotinah smrzne, dobije veči objam, 
ter se onda mora pečina razpueati, voda 
kak pukne kupica ili tlaša, kad se vu n j oj 
smrzne.

Biline tulikajše pomažu, da se pečine 
na površini ruše i raztvaraju. Na golih peči
nah ulivate se naj mre prije vsega najnižeše 
tajnocveti, lišaji, mašine, iz kojih postaje, 
kada isumru, na površini pečine crnica. Ova 
je doduše tenjka i neznatna, ali na n j oj ipak

nah korakali moral ugibati od straha, da iz 
nutra koj pajaci neizbeži te je njega u misli 
da je krugla neodkotura nutar u gledališče 
i po njem kakti po krugli neštrpče. Dapače 
stvar se je več na toliko razvila da je sto- 
lar sententiu izrekel, ako bude Purčeku ikada 
raka potrebna, tak bude on to dielo lagvaru 
iliti pintaru privuščil.

II to se je nekaj pripetilo, kaj nikomu 
niti u senji, a naj mailje Purčeku bi se za 
moguče videti moglo bilo.

Dojde tu vsa zaplakana kuharica, koja 
je več podpunih pet križov na plečih no
sila k-svojemu gospodam Purčeku te mu 
na kratko odpove služim. Purčeka je skoro 
božji bič vudril. Ona se pričme izpričavati. 
da akoprem joj je to vrlo težko, švojega 
dobroga gospona ostaviti, ali ona ipak mora 
oditi' Jer i ona je tako rekuč čoviek, pak 
baš radi toga n j oj ovde neima duže ob
stanka.

Purček se je več iz početka na svoj 
mehki stolec naslonjač bil srušil i svoje 
borove purice jednako u zrak pretegnili.

»Kaj« — zakriči ves zasopljen — »Vi 
lue hočete ostaviti, jer ste nato rekuč i vi 
čoviek V Kak da bi vam ja to ikada bil pre
povedal i samo psa okolo sebe imati hotel! 
Draga Terka, vi ste najbolja ženska ovoga 
svieta kak daleko se samo kuha i peče, ako

več druge tajnocvétke bolje uspjevaju.
Na ostatcih ovili razvija se vse bujniji ter 
bujniji biljevni život. Korenjiče prodiru vu 
pukotine pečine; sagnjivši ondi stvore crnicu, 
koja se poméáa sa razdobljenim kamenjem, 
pak tak nastane naslaga zemlje plod niče, 
koja je jaka, da na n j oj uspiju i biline vi- 
šega reda, kao što su: j  v rés, paprat, zatim 
javno-cvčtke, trave i drugo bilje. Ove biline 
ostavljaju za sobom več više cruice tako, 
da može konačno raznoliko drčvje zahvatiti 
korenje i vse bolje ter bolje napredovati.

Zemlja od smrvljena kamenja, ostane 
ili na mjestu gde je, ih ju pak voda na 
nižja mjesta oplavi. —  Zemlju, koja je os
tala na istom mjestu, gele je postala, nazi- 
vamo prvobitno tlo. dočim se onakova 
zemlja, koja je iz daljine doplavljena. zove 
naplavina.

Gornja vrst zemlje, koja je za obrad- 
jivanje prikladna, zove se mekota. Dubljina 
mekote more biti vrlo različita. Kadšto je 
mekota samo po dlan duboka. i onda ve
limo da je plitka, kadšto je pako i više 
metrov gliboka, ter kad joj dubljina iznosi 
preko 25 centimetrov, velimo, da je mekota 
duboka (gliboka). Vrsta pako nalazeča se 
pod mekotom naziva se podloga ili zdravica. 
Podloga more biti vsakakva: kamen, glina, 
pesek, vapno itd.

0 temeljnih sastojinah tla. o glavnih vrstih 
tla i o svojstih pojedinih vrsti.

Kako je više gore rečeno, zemlja je 
postala od razdrobljenoga kamenja i ponešto 
od ostataka bilinskih. Po toni ima vu zemlji 
navadno vnogo više razdrobljena i razpala 
kamenja, nego crnice. Črnice imadu više 
samo ona zemljišča, koja su postala od 
samih bilinskih ostatkov, kak god ih nahad- 
jamo vu gdekojih prašumak i tresetištih. Po 
toni je i zemlja onakove vrsti, kakove je 
vrsti bilo kamenje, od koje je postala; i 
opet vu zemlji ima ponajviše onih tvari, 
koji je najviše bilo vu pečini, koja se smr- 
vila vu zemlju.

Temeljne sastojine tla jesu: glina, pések,

mi ostanete vierna; ali ako od mene odi
dete, tak ste moja vmorlteljica!«

Draga Terka na to med suzami odgo
vori. da ona tu rieč čoviek nije tak mis
lila. Priznanje i hvalenje njezinog gospodara 
joj godi. a njegova zdvojnost ju osobito 
boli: ali . . . . kad je žena več preko . . . .  
trideset i po malo u lietu nuter ide. onda 
bi i žena jedan krat rada čoviek postati a 
ne uviek druži uče, pak bi jedan krat hotela 
na svoj vlasliti komnien misliti zaradi prib
liža vaj uče še starosti.

»Dobro« —  vpadne tomu škrebeteče- 
mu kavinskomu melinu Purček u rieč —  
»dobro! Ja hoču mojoj zemeljskoj sreči žrtvu 
doprinesti, tam se postavite na onu vagu, 
koju imam ovde za sebe vagati i ja hoču 
sa zlatom vas vagnuti dok bu jezičec u 
sredini. To sve bude vaše, ako u mojoj 
kuhinji do mog zadnjeg zalogaja sa kuhačom 
u ruki ostanete!«

Premislite si samoladnost ove kuhinjske 
umietnice! Ona niti sada o tom nikaj nije 
hotela čuti.

»To bi sve dobro bilo« —  pričme opet 
ona —  »da ja nebi bila čoviek . . . . i da 
nebi imata srdce . . . i , . . da moje srdce 
nebi več imal jihov sluga!«

Iz mucanja je pri tom po malo rastuč 
prešla u plač, a sad je pričela tuliti kak 
stanovih četveronožci kad čuju verkleca.

vapno i crnica. Ove sastojine dohadjaju vu 
vsakom plodnom tlu, nu vu vrlo različitom
razmerju. A pokehdob da su svojstva (vlas- 
titosti) ovili tvari vrlo različita, različita su 
prema tomu i tla. Za to hočemo li da zez- 
namo kak ve nam je vrsti mekota i kojih 
svojstvah, moramo poznati temeljne sastojine 
tla i svojstva tih sastojinah.

1. Glina je, kad je čista, farbe bélé ili 
bjelkaste ili sivkaste; nu navadno je žut- 
kasta ili čerlena, ili modružasta ili zelen
kasta, kaj dohadja od različitih primjesah, 
osobito pako od željeznoga kisa. Glina je 
mastna. Kada je vlažna, tada je gvecava 
ter se dade poput tčsta mčsiti. Vu vodi se 
netopi, več se samo razmoči i upijenu vodu 
čvrsto pridržava. Glina mora do 70 posto- 
taka (70°/o) svoje težine vode upiti, a da 
ona iz nje ne izkaplje. Glina vu kojoj je 
30 do 50 °yü péska. na zivlje se ilovačom, 
(Kada ima vu 100 dčla 30 do 50 dčla 
péska ili kada ima vu 100 kilograma 30 
do 50 kilograma peska, a ostalo je glina). 
Tlo, vu kojem je glina pretežna, nazivamo 
težkim i to zalo, jer se radi svoje spojnosti 
(sbitosti) težko obradjuje (obdelava). Takovo 
je tlo hladno, jer vodu jedilom upijenu 
dugo pridržava. Kad se glinato tlo osuši, 
nemore deždjovnica (kišnica) gluboko vu 
nju predrčti ar se od nagloga deždja (kiše) 
namoči samo površina a ova nepušča vode 
vu dubijinu.

(Drugi put dalje).

KAJ JE NOVOGAV

Nj. Veličanstvo vo Čakovcu.
1 »Nemzet« javlja, da bude Nj. Veli

čanstvo došlo vu Čakovec, da bude nazo- 
čen jesenskim vježbam 3. i 13 vojnog sbora. 
Kralj bude stanuval pet dana vu dvoru grofa 
Feštetiča.

Dr. Wlassics Gyula.
Čakovečki zbirni kotar bude prenvi- 

šenoga gospodina dr. Wlassics Gyula mi
nistra i našega ablegata opet kandidiral.

Purček je postal blied kak stiena. Zar 
bi on sad neka svojega življenja sreču, 
naj bolj u kuharicu ovoga svieta, jednomu 
slugi, koj niti nežna kaj su dobra jela pre
pustil ? Ili bi svojemu želudcu i liepoj okrugloj 
spodobi tiela još zadnju žrtvu doprinesel?

Strašne odluke se često u jednom hipu 
dozore. Tak je bilo i u Purčekovoj duši.

»l)obro» —  veli joj sad muklim glasom 
te ju st rast veno prime za mezimec desne 
ruke —  dobro Terka! Ja pred vami nem- 
rem klečati, jer se uprav nemrem kleknuti; 
ali ako vam je samo do srdca stalo, tak 
imam i ja srdce. Vzemite anda srdce i ruku 
te budite moja žena; ali nepustite me med 
ljudmi, koji od linč kuhinje toliko znadu, 
koliko krap od torte ili jazvec od kave 
zvrhnjem a skunkač od jeternic curek smuš- 
tardom!«

I nul. Purčekov govor je opal na plodnu 
zemlju! Terka je sad iz karletke izpustila 
škvorca-slugu a miesto njega u nutar zaprla 
debeloga gimpla. Purček se je naravski od- 
mah požuril pri svetovnih i duhovnih ob
lastih stvar u red spraviti te tako najbolj u 
kuharicu ovoga svieta na se zvezati.

Kak se to več za takov odličan par 
pristoji, bile su gosti sa svum mogučom 
pom pom i paradom priredjene i obdržavane
a za tim ............su za Purčeka dobra vrie-
mena prestala i nastala egiptonska gladna





loterija
hírré teszi, hogy a perlaki kir. járásbíróság 
291 í p. 9(1 számú végzése által a mura
közi takarékpénztár részvénytársaság javára 
Kollarics Iván és társai al.-hráscsáni lakosok 
ellen 180 írt tőke, ennek 189(1 évi márczius 
hő 4 napjától számítandó (5ü/0 kamatai és 
eddig összesen 43 Irt 47 kr. perköltség kö
vetelés és 1 ., rész váltódij erejéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás alkalmával biróilag le
foglalt és 385 frt (50 krra becsült 2 pajta, 
3 sertvésöl, 3 kukoricsakas, l istálló és 
kamra. 1 létra. 1 eke és szobabútorból álló 
ingóságok nyilvános árverés utján eladat
nak.

Mely árverésnek a 1015. p. 8(1 sz. ki

küldést rendelő végzés folytán a helyszínén, 
vagyis Alsó-Hráscsányban leendő eszközlésére.

1HU1I. é vi augusztus hó 22. napján 
d. e. U 7* órája

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg. 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi XL, 
t.-cz. 107. és 108 §-a értelmében készpénz
fizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek becsáron 
alul is el fognak adatni. 573 1— 1

Az elárverezendő ingóságok vételára az 
1881. évi LX. t. ez. 108. $-ban megállapí
tott feltételek szerint lesz kifizetendő.

Kelt Poriakon, 189(1 augusztus hó 7.
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H i r d e t m é n y !

Hirdetések.
545. sz. v. 18%.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. $-a értelmében ezennel köz-
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