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\ lap szellemi részére vonatkozó
minden közlemény
J ó z s e f szerkesztő
nevére küldendő.

Margitai

Kiadóhivatal :

MURAKÖZ

mütterek és hirdetések.

magyar es horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő es szépirodalmi hetilap.

Hirdetések elfogadtatnak:
Hwdapesten : (éddLérger A. Y ./és
Kcksleiu M. Iiird. irnd. Jté«sbei\ •
Svlialek II.. IMikes M .M)j»p«dik A.,
Dinibe G. L. és társánál és ileriidl.
HriinlxMi: St<%-iL M -

Hirdetések jutányosán számíttatnak.

M e g je le n ik h e te n k in t e g y sz e r: v a s á r n a p .

Nyilttér petitsorra 10 kr.

pjgchel Külftp k<»nv \kereskedése.
Ide küldendők az előlrzetési dijak

A »Csáktornyái Takarékpénztár«,

Muraközt Takarékpénztár«, a

Országos intézmény
a vidéki élelemáruk előnyös értékesítésére.
^ A budapesti vásárcsarnokok a közforga
lom itSÖ
«-*átadva, nemzetünk gazdasági életére
messze kiható intézmény létesült bennük.
A gyakorlat mihamarább meg fogja
mutatni, hogy a vásárcsarnok-intézmény, mely
a székesfőváros nyílt piaczait van hivatva
helyettesíteni, úgy a főváros közönségére,
mint a vidék termelő gazdáira és kereske
dőire nézve megbecsülhetetlen értékű.
Az ország távol vidékei miudczideig
csak csekély mérvben küldték fel áruikat
Budapestre és pedig l'őleg-azért, mert nem
kapták meg áruikért a f . á r o s i magas ára
kat. olcsón meg otthon is megveszik a
jó árut.
Ks nem k.ip«* meg a vidéki a jó fővárosi
árakat, akár kereskedőknek adta el áruját,
akár pedig valamely pesti bizományosnak
küldte fel azt eladásra, mert úgy a fővárosi
kereskedő, mint a bizományos a hasznot
maga iparkodott elnyerni.
Ily mostoha átlapolok között a legtöbb
termelőnek utolsó gondját képezte az. hogy
élelmi áruját a fővárosba küldje eladásra.
A világvárossá fejlődött Budapestnek
azonban minden vidék élelmi árujára szük
sége van. s módját kellett ejteni annak, hogy
ezen áruk. u. m. tej. vaj. tojás, In is. hal.
vad. baromfi élő és leöli állapotban, továbbá
gyümölcs,
zöldség, fözeléknemü
stb. a
kellő mennyiségben kerüljön a fővárosba
eladásra

T Á R C Z A.
A játszótársak.
Irta

Nagy Ferenc/.
iPoly tatás.1

Az ifjú egy ideig gondolkozott. D is a kitörő
vili.tr közeledtét sejtette. Szerelte volna i* mondani,
meg nem is. Előhh-ulóhh csak meg kell történni,
mindegy, akár most vagy holnap.
Az ispán ur merően nézett a fiú szemébe,
mintegy várta az iigy elbeszélését, melyben neki
segédkeznie kell. Végre is ő szakitá meg a csendet.
Hát csak ki vele. édes fiam s ha segít
hetünk rajta, azt a legrövidebb idő alatt meglóg
juk tenni.
Endre nem mert az öreg szemébe nézni, csak
0‘_\ lesütött szemmel sultogá:
Tegyen boldoggá . . . adja nekem Iré n t.
Az öreg ur úgy érezte magát e pillanatban,
mint a kit a gutaütés környékez. Szédült a leje,
homályos lett előtte minden s azt gondolta, hogy
:»z egész világ egy eszeveszetten száguldó ördögmotollává változott.
A mamának meg a szemei fennakadlak a
•'ámulattól. Nem lehetett volna ő tőle most egy
hangot sem kicsikarni, mert az mind a torkába
fulladt. Bedig úgy szeretett volna egv helyes jele
netet rögtönözni!

Csáktornya Vidéki Takarékpénztár-

sál. hivatalos közlönye.

Ezernyi volt a panasz, hogy a főváros
ellátása hiányos, mert a közel környék (‘le
gendo mennyiségű jó éMmiárul felhozni
nem képes; silány árura pedig szükség
nincsen.
A vidéki áruk felhozatala érdekében
sok millió költséggel felépítettek a fővárosi
vásárcsarnokokat, egyszersmind úgy a kor
mány. mint a főváros jélenlös kedvezménye
ket nyújt mindazoknak, kik a fővárosba
élelmi árukai küldeni akarnak.
Hogy pedig a termelő munkája egész
gyümölcsét élvezhesse.' a vásárcsarnok balo
sági közvetítőjében oly közeg áll a vidéki
közönség rendelkezésére, a ki az eléri teljes
fővárosi árat. egy igen csekély jutalék levoná
sával. eladás után azonnal megküldi az áru
tulajdonosnak.
A vásárcsarnokok csínnal megépített,
terjedelmes épületek. A főváros minden
nagyobb kerületében \an egy ilyen csarnok
és a Duna melleti emelkedik a mérőiéiben
hatalmas, négy ulczár* nyiló Közpoli Vásárcsarnok. mely méltósággal emelkedik ki a
környék pulolasoráből
A kerületi csarnokokban csak kicsiny
ben lehel árusítani, mig a nagybani árusí
tásra a Központi Vásárcsarnok van fon
tait va. mely egyszersmind a vidékről beér
kező áruk felvételére is szolgál.
A nagy kiterjedésű földszinten és a vas
szerkezetű széles karzatokon lörlénik az
árusítás, mig a bűtökkel és más kitűnő
berendezésekkel ellátóit pinezékben az áru
raktárak vannak Tíz nagyerejü villamgép

állandóan szállója az árukat a pinczéhöl a
földszintre és ismét az emeletekre.
A vásárlók hatalmas lömegét nyolez
vaskapu bocsátja e csarnokba, hol az árusilás hajnaltól ésli b óráig szakadatlanul
folyik s mikor a nap világossága megszűnik,
az óriás csarnok minden részében ezernyi
lámpa gyulád ki egyszeri**, világosságot ter
jesztve mindenfelé.
A vonatok berobognak a központi csar
nokija és folytonosan hozzák a friss vidéki
árukat. S mikor a tavasz kezdetén a jégzaj
lás megszűnik, a dunamenti falvak és váro
sok hajókon küldik majd az árukat a csar
nokba. melyei rövid alagút kapcsol össze a
Dunával.
A vonaton vagy hajón a Központi Vásár
csarnokba küldölt árukat, a halósági közve
títő átveszi, elhelyezve azokat a vásárcsar
nok terjedelmes raktáraiban, s törekszik
azokra a legjobb vevőt mielőbb megszerezni.
Az áru. mely este valamely vidéki állo
máson a hatósági közvetítő czimére feladalik. hajnalra már a kóz veié ó raktárában van
és reggeli 7 ti órakor talán már el is adu
tól!. a befolyt pénzösszeg pedig az áru
tulajdonosának azonnal megküldelik.
A halósági közvetítés dija minden 100
lóriul eladási ár illán <H frt. némely árunál
csak H 7 frt. Ez a N forint pedig igen cse
kély összeg azon szolgálatért, melyet a ható
sági közvetítő az áruküldő érdekében tesz,
különösen ha azl veszszük tekintetbe, hogy
a balóság közvetítője semmiféle költséget fel
nem számit.

Az a kis pijiegö galamb meg eltakarta az
arczát, hogy ne lásson semmit. Tudta ő, hogy igy
lesz. számítolt ő m ár erre.
Legelőbb is a papa tért magához. Illő is volt.
A helyzet komolysága azt kívánta, hogy lérti legyen
tetötöl-talpig.
— Édes Endre, nem számilollnm ai ra, hogy
ennyire hálás légy, de be kell vallanom,'bármilyen
rosszul esik is, hogy leányom kezét Török Eaczinuk ígértem oda. Erről a tervedről tehát le kell
mondanod, ha igazán hálás akarsz lenni irániam
s öreg napjaimat nem akutod megkeseríteni.
Az ifjú azt gondolta, hogy elveszett alatta a
f<dd s a végtelenben, az űrben lebeg.
Külömben is tudhatod, hogy szerelem nél
kül nincs boldog házasság, l e gyermekkorod óta
nem láttad leányomat s az sem léged. Bár nap
óta látod őt, megtetszett, de édes tinin ez a le
nagyon is fiatal szivedben csak szalmaláng.
Igaz.
szólt Endre erős, határozott han
gon.
hogy távol éltünk egymástól, de szivembe
volt vésve a képe s onnét nem tudta kilörülui az
élettel folytatott harcz. S csalódik, ha azt hiszi,
hogy az ön ábrándos Irénkéje elfeledte a régi
játszótársat.
Az öreg bámulva veté tekintetét leányára
ki ebben
a pillanatban
hangos zokogásban
tört ki.
Irén. édes Irén. mi bajod?
kérdi gyön
géden a mama.

Szeretem, nagy von szeretem . . . sultogá
a leány.
Bapa, mama egyaránt megijed ek erre a nem
vári szóra. Az ő Irénjük, ki mindig olyan szives
volt Török l.aczival szemben, az ö Irénjük ezt a
tini szereti!
Az ispán ur Endrét a másik szobába hívta
tanácskozni, ki lehorgaszlolt fővel követte az
üreg urat.

Vili.
Az ispán ur kedves életpárjával ugyancsak
aggodalmas kifejezéssel beszélget, küzbe-közbe vagy
az egyik, vagy a másik csóválgatja fejét.
Ennek rossz vége lesz.
- monda szomo
rúan az ispán ur. Ez a leány képes lesz kikosarazni Törököt, pedig ez által a szerencséjét tiporná
össze. A lm sem enged. A helyett, hogy kerülné
a házat, mindennap itt van. Nagyon szeretik egy
mást s én úgy hiszem, ennek a szerelemnek mély.
megerősödött gyökere van. A gyermekkorban kez
dett csírázni s azóta izmos fává nőtte ki magát.
Ne gondold, édes feleségem, hogy olyan könnyű
volna ezt megingatni. Aztán, ha ilyen fényes sze
rencse nem kínálkoznék gyermekünknek, nekem
szavam sem volna az Endrével kötendő házasság
ellen, mert neki igen tekintélyes állása van, de igy
elszalasztani ezt a szerencsét, valóságos őrült
ség volna!
Ezeket mind igaznak és helyesnek tartotta a

Azon esetben, hu u hatósági közvetítő
höz érkezett vidéki áruk bármi okból a
fővárosban gyorsan eladhatók nem volnának,
a hatósági közvetítő az illető árukat kül
földre szállítva, még előnyösebben adja el.
így a hatósági közvetítőkhöz jo élelmi árul
minden mennyiségben lehet küldeni.
A hatósági közvetítésnek igen sok előnye
van. Eltekintve attól, hogv teljesen megbíz
ható, a termelő általa a teljes fővárosi árt
kapja meg. még pedig azonnal: a hozza
ezimzett áruküldemény 10 százalék vasúti
kedvezményben részesül: a íelszállitott vágott
marha után pedig vágó- és vásárdijat fizet11i
nem kell. A kormány és tőváros ezen rend
kívüli kedvezményeit bizonyára törekedni fog
minden termelő a maga javára felhasználni.
A vásárcsarnokokban nemzeti vagyonosodásunknak fejlődésre képes, kiváló intéz
ményét üdvözöljük.

A rétek ápolása.
Sok gazda azon hitben van. hogy a rétek
ápolásra nem szorulnak, nem is törődnek ilyformán rétjeikkel — különösen azokkal,
melyeket maga a természet hozott létre —
semmit se. úgy gondolkozván, hogy ha már
a természet adománya az.
felesleges
annak sorsáról gondoskodni. Hogy mi a
következménye a mulasztásnak, legjobban
észreveszszük azt akkor, ha összehasonlítunk
ily réteket egy olyannal, melyet a törekvő
gazdának munkálkodó keze érintetlenül nem
hagyott. Mig ez utóbbin a jó minőségű füvek
változatos gazdasága a legszebb fejlődésében
gyönyörködteti a szemlélőt, addig az előbbin
silány, elcsenevészeit, gazdaságilag csekély
értékkel bíró növények éktelenkednek.
Eléggé sajnos, hogy sok helyütt van ez
igy. Elfelejtetik gazdáink azt a régi közmon
dást. hogy: »a rét a szántóföld anyja.
Ha rossz a rét. ha el van az hanya
golva. rossz és kevés lesz a takarmány:
rossz és kevés takarmánynyal állatállomá
nyunk is hitvány marad, az nem fog jó és
elegendő trágyát produkálni s ezt a szántó
föld érzi meg.
Határozottan elítélendő tehát az oly
gazda, ki rétjével mit sem törődik: elítélendő
anynyival is inkább, mert nem veszi ügye
lőmbe. hogy az igazi jó rétet semminemű
mesterséges takarmány sem képes pótolni.
mama is. Hogyne, mikor ők egész életükben min
denben egyetértettek!
— De mit tegyünk? a leánynak fejéből ki
nem beszélhetjük ezt a fiút s én azt hiszem édes
férjem, hogy ő Tónikkel, ha igy hozzá »■töltetjük,
nem lesz boldog soha! Valamit tennünk kell inéit
az idő közeleg. Egy napunk van még csupán.
A mint igy diskurálgat a kél jó öreg, belép
Irén a szobába.
Épen jókor jösz Irénként. Valamit beszélni
akarunk veled.
mondja a mama hízelgő hangon.
Talán már megint azt akarják mondani,
hogy ahhoz a kiállhallan Török Laczihoz hozzá
menjek. Inkább meghalok. I gy boldogabb leszek,
mint vele.
he édes lelkem, ne légy olyan gyermek.
A mellett csak nem lehelnél boldogtalan. Gazdag,
müveit s azt sem mondhatod, hogy nem szép, mert
olyan csinos fiatal ember vidékünkön egyetlen egy
sincs, mint ő.
— Mit használ nekem a szépség, mit hasz
nál nekem a gazdagság, ha boldogság nem jár
vele. Pedig én nem szeretem s nem is fogom őt
szeretni so h a!
A papa vette át a szót.
Édes leányom, ennek meg kell lenni. Hol
ttal) megkéri a kezedet s te hozzá fogsz menni. A
szerelem aztán majd megjön. A boldogság meg
tenni szivedben gyümölcseit.

Hogy rétjeinket jó állapotban tarthassuk,
a következő szabályokhoz kell alkalmaz
kodni:
1. Kora tavaszszal, mihelyt a vegetáczio
megengedi, alkalmazzuk a fogast, vagy a
rét-boronát. Előmozdítjuk ez által a levegő
nek a talajba való jutását, mi a növényzet
nek csak előnyére válik: kevesbiljük a réti
növényzetet, a néha tulmérlékben ellepett
mohok mennyiségét, a mi szinten a talaj és
levegő közötti közlekedést segíti elő : s végül
m e gsé rtjü k a réti növényzet gyöktörzseit,
miáltal azok erőteljesebb fejlődésre ösztönöztetnek.
2. Gondoskodjunk a hóviz mielőbbi
elvezetéséről, mely liütö hatása által válhat
károssá.
3. »Egyengessük el a vakandturást s
töltsük ki az esetleges mélyedéseket, mely
munkálatokkal a kaszálásnál mutatkozó hát
rányoktól szabadit Ihatunk meg.
4. »Pótoljuk a talajból kivont tápanya
gok mennyiségét, mert e nélkül a növény
zet ineg nem élhetne Xagyfontosságu mun
kálat ez. mert helyes keresztülvitelétől függ
a hatás jótékonysága.
A különböző Irágya-anyagok közül egy
részt a komposzt, másrészt és tökép az egy
oldalú trágya az, mely igazi réttrágyául
tekinthető. Mindkettő használhatóságát nagy
ban emeli a könnyű kezelhetőség. A komposztol. mely különböző állati és növényi
anyagok keverékéből áll. rendszerint öszszel
kell kiszórni, s a rétet a rá következő tava
szon jó erősen megíogasolni
Az egyoldalii trágyákat részint öszszel,
részint tavaszszal szóljuk el. Heteken leg
nagyobb jelentőséggel bírnak ezek közül a
foszfor és káli trágyák. A foszfor trágyák
közül a Thomas s á lb ó l csak öszszel alkal
mazzuk kát. holdanként 3
í q. mennyi
ségben. a szu per foszfátot pedig elhinthetjük
öszszel ép úgy. mint kora tavaszszal. s
belőle kát. holdanként 2 0 0 —-250 kgot szám11unk. Az elhintés után a rétet jó erősen
megfogasoljuk.
A növények káli szükségletét vagy
közönséges hamuval fedezzük, vagy káli só
alakjában, mely különösen vizenyőseid) félé
kén igen jó hatást fog mutatni.
A ki trágyalevet nem alkalmaz, az
chilisalétromot is vásároljon, mert a réti
növényzetnek nitrogén szükséglete is nagy.

A chili-salétrommal való trágyázás különö
sen indokolt lesz ott. hol a réten kevés a
pillangós virágú növény mint például a
hereféle.
Az elmondottakból látható, hogy nagyon
kevés az a munka, mit a rétek igényel
nek. ép ez okból igen könnyen kivihető
azok végrehajtása

A város tanácsterméből.
Csáktornya városának képviselő-testülete
V r a n c s i c s Károly városbiró elnöklete alatt
f. hó 18-án gyűlést tartott, melynek tárgy
sorozatából a következőket emeljük ki:
1. A város elkészített számadásainak
revideálására kiküldndö számvizsgáló-bizott
ságba Szilágyi Gyula, Pálya Mihály. Gráner
Miksa. Alszeghy Alajos, Hirschmann Leó
választattak be.
2. A Perlaki-utczának rendezése alkal
mából a beléje torkoló, ugyancsak rendezés
alá került Legelő-utczában kihasított telek
részek megváltása árát 1 írtban állapítják
meg négyszög-ölenként.
3. Mayercsák Gyula kérvényt terjesztett
be, hogy a Perlaki-iitczában általa beépítendő
házhelyhez a telke mellett elterülő szabad
térségből a szükséges darabot engedjék át.
A képviselő-testület a kívánt területet folya
modónak átengedi, de csak akkor, ha a
szépitő-egyesület által már feltöltött terület
nek négyszögöléért 5. a nem feltöltöttért I
frtot tizet s igy is csak az esetben, ha az
építést még ez évben foganatosítja.
4. A Molnár Lajos-féle villamossági szer
ződésnek módosítására bizottság küldetett ki
még deezernber hónapban. A bizottságnak
jelentése alapján a képviselő-testület a módo
sításhoz hozzájárul s a szerződést a fönnálló
föltételek szerint M o l n á r Lajos jogutódjá
val. a mostani vállalattal, a még hátralévő
35 esztendőre megköttetni szótöbbséggel
elhatározza.
5. Szalon Péter a Kossuth Lajos-ulezában. a mostani telkével szemben eső terület
nek átengedéséi kéri. hogy azon házal épít
tessen. Miután már korábban el lett hatá
rozva. hogy az úrbéresek tulajdonát képező
ingatlanok eladását meg nem engedi, kele
sével folyamodót a képviselő-testület eluta
sítja.
t> A temetkezési egyesület kérvénynyel
fordult a városhoz, hogy a temető felé
vezető útnak általa történt rendezéséből
kifolyólag fölmerült 9 3 frt 3 3 krnyi k o l l a 
gének felét a város térítse meg A k é p v ise lő 
testület a folyamodványt intézkedés czéljából az elöljárósághoz teszi át.
7. A nagyvendéglö régi csillárjait, tük
reit és padjait, melyek a város tulajdonát
képezik, nyilvános árverés utján szándéko
zott a város eladni. Miután F r i e d l Jám »
vendéglős szóbeli ajánlatot tett s hajlandó
a tárgyakért 150 frtot a városnak tizeim, a
kepv.-testület az ajánlatot Elfogadja s a tár
gyakat neki eladja.
8 . Krasovecz Ignácz dr. s N eum ann
Miksának a laktanya-bizottságból való kilé
péséi a képviselő-testület tudomásul veszi.

Nem, papa! azt nem fogom tenni! Nincs
az a kényszer, nincs az az erő, mely hozzá adhasson.
Nem leszek neje soha egy olyan embernek, a kit
nem szeretek. Én csak Endréi szeretem, ha az
övé nem lehetek, nem leszek senkié a világon! 0
nélküle olyan boldogtalan volnék, olyan nyomorult
. . . olyan nyomorult . . .
Olyan fájdalmas, szivszaggató hangon fuldok
lón ott az a leány, hogy a két öreg nem győzte
a szemeit törülgetni.
- Nézd, édes Irénként, hisz sem én, sem
anyád nem akarunk rosszat neked. Ha szeretsz
bennünket, ha csak némi vonzalom van szivedben
irániunk, ezt nem fogod megtagadni.
Ebben a pillanatban felnyílik az ajtó: Endre
lép be azon. A leány odaugrik. átöleli a nyakát s
sírva rimánkodik :
— Endre ne hagyj! ne hagyj! . . .
És olyan keservesen zokogott, hogy a papa
és a mama is hangos sírásra fakadtak.
K 0 li Ö X F É L É K .
A mama törte meg a csendet.
Édes férjem ez az Isten rendelése, ebbe
bele kell nyugodnunk. Ne álljunk uljokba boldog
Bérmálás. P o »z i I o v i c s György dr.
ságuknak. hegyenek boldogok!
zágrábi egyházmegyei érsek s igy a Mura
Az ispán ur nejével mindig egyetértett. A
köznek is püspöke, mint hivatalos körökből
mit a neje üdvösnek talált, ő soha sem mondott
értesülünk, a jövő hóban Muraközbe jön.
annak ellent.
■hogy kalli híveit a bérmálás szentségében
Éhben az esetben sem.

(Vége.)

részesítse. Varazsdon 1 4 — 17-ig tartözkodi
hol utóbbi napon az urnapi körmeiiele
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személyesen vezeti. Az nap délután 5 óra
kor érkezik Csáktornyára; 18-án megláto
gatja a városi iskolákat. 19-én bérmál. Dél
után fi órakor indul Dráva-Vásárhelyre, ott
20-án. Miksavárt 21-en. Felsö-Mihályfalván
22-én, Vizi-Szl.-(iyörgyón 28-án, Stridón 21-én
bérmál, az iskolát itt 25-én látogatja meg.
20-án Mura-Szl.-Mártonban. 27-én Szelenczén.
28-án Mura-Siklóson, 20-én Bottornyán, 80-án
Dekánoveczen. julius 1-én Beliczán bérmál.
Szoboticzára 2-án érkezik, mely nap az isko
lát látogatja meg, következő nap bérmál;
í-én Tüskc-Szt.-Györgyön, 5-én Perlakon bér
mál, a hol (5-án az iskolát lekinti meg;
7-én Mura-Csányban. 8-án Dráskoveezen
bérmálás. 9-én Szt.-Márián iskolalátogatás.
|0-én u. ott bérmálás; t 1-én Alsó-Vidafalván.
12-én Kotorban bérmálás. 18-án iskolalátoga
tás Alsó-Dombomban, ugyanott 11-én bér
málás Az utolsó bérmálás Muraköz terüle
tén Légrádon lesz. a hol 15-én látogatja
meg az iskolákat és bérmál az érsek ur.
() eminencziája innen az nap este Kapronczára utazik.
Kitüntetés. S k r o b á n (»k Floridus
pozsonyi szt.- lé re nez re ndi tartói n á 11y lő 11ököt
a közügyek terén szerzett érdemei elismeré
seid ő Felsége a Ferenez József-rend lovag
keresztjével tüntette ki. S k r o b á n e k tarto
mányfőnök neve a muraköziek elölt jól
ismert. Hazafias buzgalommal vett részt Per
lakon évekkel ezelőtt a baza szeretőiéért
mártírhalált szenvedeti G á s p á r i e s emlék
kövének leleplezési ünnepélyén, a hol kép
viselte azt a hazafias rendet, melynek a
muraközi hős G á s p á r i e s hü tagja volt.
A kitüntetett tartományfönök a perlaki ünnepi
bampiellen s az ünnepélyen résztvett képvise
lőnk. azóta miniszterré lett dr. W l a s s i c s
Gyula ur mellett ült s hazafias lelköszönlöjjével minden jelenlevőt fnélyen meginditott.
Örömmel ragadjuk meg az alkalmat, hogy
az érdemes szt.-ferenezrendi atyát üdvözöljük
kilüntetése alkalmából! A mily jól esett
nekünk a muraközi hazafias közönség ünne
pelvén való megjelenése, ép oly igaz a kitünte
tés feletti örömünk!
Egyházi kinevezés. A szelenczci kápláui
állást a zágrábi érsek T ó m a r s György veiőczei
káplánnal töltötte bt*.

Lelkészi hivatalos látogatás. K i e li
ta r i c s Ferenez zágrábi tábori lelkész hiva
talos körútja alkalmából I*. hó 15-én Csák
tornyára érkezett. M i n t s e k Melehiades hely
beli zárdafőnök társaságában még az nap
látogatást lett a kaszárnya kórházában, majd
délután isteni tisztelete! tartott a legénység
számára a plébánia-templomban. A katona
sághoz ez alkalommal szent beszédet inté
zeti. majd utána rövid imát mondott.
Eljegyzés. Jaáki Hérics T ó t h János
<li budapesti kir. Ítélőtáblái tanácselnök, volt
Csáktornyái kir. törvényszéki elnöknek leá
nyával. J ó l án ka kisasszonynyal. jegyet vál
tott f. hó l(i-án T l i a s s y Gábor dr. buda
pesti gyakorló-orvos.
Protestáns isteni tisztelet. < sáktoruyán a polgári íiu-iskola egyik termében
május 80-án délelölt 10 órakor úrvacsoraoszlással egybekötött isteni-tiszteletet tart
S e r e g é l y Dezső nagy-kanizsai református

Köszönetnyilvánítás. Méltóságos tol
nai F e s t e t i c s Jenő gróf ur mint szám
talanszor. úgy f. évi május hó 1 1-én is a
helybeli jótékouyczélu nő-egyleluek 80 Irtot
volt szives adományozni. A szegények iránt
mindig rokouszenvvel viseltető nemes-szivü
gróf ur fogadja a nyilvánosság terén is
becses adományáért az egylet legbensőbb
és legmelegebb köszönetét. Csáktornya. 1897.
május 20. B e r n y á k Károlyné egyleti elnök.
— Esküvő. B é d e i Lajos zala-egerszegi
anyaköuyv-vezelő. lapunk jó tollú szorgal
mas munkatársa és K o p e e z k y Gizella kis
asszony f. hó 28-án esküsznek örök hűsé
gei egymásnak Alsó-Lendván.
— Meghívó. A muhiközi tanítókor ez
évi rendes közgyűlését folyó évi június hó
8-án reggel 9 órakor Mura-Szl.-Márlonban.
az elemi népiskola helyiségében fogja meg
tartani a következő tárgysorozattal: I. Elnöki
jelentés. 2. Pénztáros jelentése. 8. A szám
vizsgáló-bizottság jelentése.
Eötvösi-alap
ról szóló jelentés. 5. Felolvasás A szederfa
termesztés és a selyemhernyó-tenyésztés 
ről. Felolvassa Braunéi* Alajos, hodosáni áll.
elemi iskolai igazgató-tanító. 0. Felolvasás
»V. László haláláról Felolvassa Bodnár János
ujudvari tanító. 7. A mura-szl.-mártoni elemi
népiskola állapotáról jelenlést tesz Paksy
Győző. Csáktornyái áll. lanilóképzö-intézeli
gyakorló-iskolai tanár. 8. Indítványok tárgya
lása. 9. Tisztujitás. 10. A jövő évi közgyű
lés helyének a kijelölése. — E közgyűlésre
a kör t. tagjai és a tanügy barátai tiszte
lettel meghivatnak. — A közgyűlésen meg
jelenő állami tanító urak napi dijaik és u 1iköltségeikröl a
Néptanítók Lapja -nak m
é. 28-ik számában közöli s 2(5110,9(1. sz. a.
kell magas rendelet intézkedik, kérem annak
értelmében szíveskedjenek eljárni. Csáktor
nyán. 1897. május Ifi. J e n e y Gusztáv, kör
elnök.
— Tanító-választás. A Bot tornyán meg
üresedett kánfortanitói állásra Š p i n d l e r
György mura-szilvágyi kántoriamtól válasz
tották meg.
Magyar orvos a görög hadjáratban.
M a j o r Ferenez dr. országgyűlési képviselő,
volt székesfehérvári városi főorvos. Billrolh
tanár egykori asszisztense, kerületünknek
kél ízben képviselő-jelöltje, leulazolt Athénbe
s felajánlotta ingyen szolgálatát a görög kor
mánynak a háborúban megsebesüllek ápolá
sára. Nagyon szívesen fogadták s most
M a j o r az összes áll kórházak főfelügye
lője Athénben.
Esküvő. N e u Lajos fiatal kereskedő,
a nagy-kanizsai Neu és Klein-léle kereskedőezég beltagja ma déli t lírakor vezeti oltár
hoz Sonnenberg lápot helybeli kereskedőnek
leányát. K a m i l l a kisasszonyt.

>(‘ket kinyomoznia, /elek Ignácz. Novak Péter és
Zsimlics J. fiatal csavargók kerültek ezúttal lépre, az
elsők Csáktornyának szépreményii fiai, utóbbi Nvirvölgyre való. Egy egész banda ujjai látszanak meg
a lopásokban, kik egész rendszeresen űzték mes
terségüket. A czimeres csirkefogókat átszolgáltalták
a kir. járásbíróságnak, de a csendőrség tovább is
kutat, hogy a többi hozzátartozót is kiderítsék.

Az évzáró- és tanképesitő-vizsgálatok
a Csáktornyái áll. tanitóképezdébon. a) Évzáróvizsgálatuk: í. Május 15-én a negyedéveseké.
2. Június 12-én d. e. 1— 111. őszi. hiltani
vizsgálata. 8. Június 12-én d. u tornavizsgálal. 1. J nj iiiis 11-én az első éveseké. 5. Jú 
nius 15-én a másodéveseké, fi. Június lfi-án
a harmadéveseké. 7. A gyakorló-iskola vizs
gálata a lanképesilö-vizsgálat befejezése után.
b) Tanképesitő-vizsgálatok: l írásbeliek május
20. 21. 22. 28-án 2. Szóbeliek és gyakorla
tiak június 18. 19. 20. 21-én tartatnak.
Öngyilkos-jelölt. K I i m t ár. illetve
E l a m t á r Mihály, mezővárosi (vasmegyei)
illetőségű. 80 éves foglalkozás nélküli csa
vargó. Csáktornyán kötött ki. hogy megélhe
tését cselekedeteivel« néhány napra ismét biz
tosítsa. A csendörség azonban rátétté kezét,
mert sehogy se akarta elnézni neki. hogy a
Zrínyi-szálloda vendégeinek ezipő-állományál megdézsmálja. Kihallgatásakor kitűnt
azonban az is. hogy a csendőrség nem tett
épen rossz fogást, mert ő az az egyén, kit
a zala-egerszegi kir törvényszék lopásért 8
havi börtönre Ítélt s mert kereket oldott,
az ország területén köröztetett. Így tehát
több figyelemmel voltak iránta s elszállíttatá
sáig a város börtönében őrizték. A fogoly
azonban, valószínűleg mert a már egyszer
elszenvedett 9 havi börtön kellemetlen
reminiszczencziókat ébreszthetett benne, fázott
attól a gondolattól, hogy az igazságszolgál
tatás isinél pártfogásába vegye, s vasárnap
délelőtt nadrágszijával a börtön rácsos abla
kára felkötötte magát. Miután azonban cse
lekedetét az udvar felől idejekorán észre
vették. VVolf Béla majd S c h wa r e z Albert
doktoroknak sikerült őt az életnek ismét
visszaadni, s most már annyira fölgyógyult,
hogy a helybeli kir. járásbíróságnak átad
hatták
A madarfészkek pusztítói. Kél másik drága
csemetéről is meg kell emlékeznünk, kik hasonlóképen hűvösre kerültek. Az egyik Meknvecz György,
a másik Dohos Vilmos. Mindkettő azért, mert a
csősz rajh sipte őkel. a hogy a madarak fészkeit
rombolták. A csősz az instrukeziók értelmében járt
el. melyeket a szépitő-egyesület megkeresésére a
város elöljáróságától nyert. Az erélyes eljárás majd
csak ész i*etéri fi a kóbor naplopókal s ha majd az
esetleg még iskola-köteles tettesek szülőit |*énzbirsággal is snjlják. teljes nyugalmai fognak élvezni
szegény énekeseink.

A legtekintelyesebb fővárosi orvos tanárok
Kepesitö-vizsgalat. Az írásbeli vizsgálatok is örömest rendelik és ajánlják az Ács-féle labdacso

k at pl. Ilügyes tanár, ez európai liiiii szaktekin
tély, ki igy ir egy levelező-lapon; »Budapest, 1890.
május 9. A Gascaia-sagrada labdacsok jól sikerül
tek. az első üveg próbája kielégítő, kérek inég egy
pár üveggel küldeni stb. Az »Orvosi hetilap* szer
Bírságolás cziméu hirt adtunk mull kesztősége. Budapest, vámház-küiul 9. sz. (Lásd a
számunkban arról, hogy egy dráva-szent- lap mai hirdetéseit!)

a hét második felében lefolytak a helybeli tanító
képző-intézetben. Összesen I í-en jelentkeztek, kik
egynek kivételével mindnyájan intézeti növendékek.
A szóbeliek a jövő hó végén lesznek.

mihályi lakos kártérítés ezimén bírságra iléltelctl. mely rajta közigazgatási utón be is
hajtatott. Utólagosan véli értesülésünk alap
ján J u r a n e c z a 10 Irt 70 kit a szépitölelkész.
egyesiilettel történt kölcsönös megegyezés
Áthelyezés. Az igazságügyi m kir.
alapján fizette meg. s nem bírói utón,
miniszter F ű z i k László keszthelyi és Slegmiért is fenti közleményünk e részben
miiller János Idényéi kir. járáshirósági írnoko
helyreigazításra szorul, mii ezennel teljesí
kat kölcsönösen áthelyezte.
tünk is.
Házasság. S z o b o d a Antal helovári
Csavargó banda. Több rendbeli lopást
hentes és háztulajdonos f. hó 15-én vezette követtek el a város területén az utóbbi időben, a
oltárhoz G o d i n a Miklós idevaló iparos nélkül, hogy Kijöhettek volna, kik követik el azo
kat; mig végié a csendőrségnek sikerült a tetteleányát, E t e l k a kisasszonyt.

S z e rk e sz tő i ü zenet:
B. Ján os urnák Uj-Udvar. Közöljük, de egy kis türel
met kerülik még. Ajánlatát szívesen fogadjuk s a lapot készsé([i'scii megindítjuk.
Föleiét szerkesztő:

MA R G IT A I J Ó Z S E F

Segád-szerkesztő:

Z R ÍN Y I K A R O L Y .

Kiadó ős lap! olaj donos :

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR.)

Vu Čakovcu, IS97. 2<>-ga majuša.

XIV . tečaj.

IIroj
Predplatna cena je:

Sve poSiljke se tičuč zadržaja
novinah, naj se poSiljaju na

Na oelo leto . . . .

me Margitai Jožefa urednika

Na pol leda . . . . o j*,.|

vu Čakovec*.

Na éelveri lela . . . | f,.t

Izdateljstvo:

1‘ojedini hroji košlajC |n k,.

K nji žara F i s e h e l Filipova
kam se predplate i obznane
poSiljaju.

nahorvatskom i magjarskom jeziku izlazdeči družtveni znanstveni i povučljivi list za puk
Iz la z i s v a k i t i j e d e n j e d e n k r a t i t o : v u s v a k e n e d e l ju .

\ f,.|

obznane se poleg po«»od|jL.
1 ful D u n a ju .

Službeni glasnik: »Čakovec ke Šparkasse«, »Medjjrnurske Šparkasse«. »Šparkasse Okolice Čakovca«, i. t. d.
Siroti djevojki nije bilo sudjeno, da se vréme izdal je šilu njenicah (veksline).. . . 1sam
mirno posveti naukivanju. Upravo koncem se je prepái sa svoga postupka, ali da uz»Dogodilo se. pak dogodilo___« .Nasta prve godiue dostigel ju je nenadan stražen niakne, za to je né bilo vu njem duševne
vila je opel sestra. »Vdovica se je udala vudarec. Mali je vumrla vu porodu skupa jak osti.. . .
Njegovi ortaci branili su ga mu ék
za majora, koji je bil čovjek vu najljepšoj s détetom. Bilo je za Paula grom iz ved rog
dobi. prijatne vanjščine i finih m anira.. . . neba. Ali i majom potemnela dovezdašnja himbenim uianjem. da če se svi izdatki
Njoj je za istinu odlehnulo posije te udaje, vedrina duše.
deseterostruko naplalili, da se več javljaju
Bil je ves poražen. Njih dvoje iskreno, jglavničari, koji če poduzeče od njih prekuje r je ves terh uprave nosil major i to s
nekim veseljem, kakli kaj navadno vidimo svaki svojim osječanjem optakali su i po pili i I. d. Sve se lo nije izpunilo.. . . Špe
pri bivših oficirah, koji se vp miru prihva- kopali pokojnicu. a Paula se isti dan posije kulacija nije milnato pošla za rukom i
čaju gospodarstva. Veseli ib. kad mogu za- ukopa. povrnula vu Beč. Sada pogotovo bil druži vo opalo je pod stečaj (bankrot). Krepovédali, obredjivati. prigovarati i karat. . . . 1je njoj neposedljiv boravek vu otčinskoj ditori, da osiguraju svoje Iražbine. izkali
hiži. Kralko vreme zalim imenovali su njoj sn zalog vu imanju Paulinine majke. .. .
po soldačkoj metodi—
Na imanju naslal je boljši red uz otčuha tutorom i predali su mu upravu Sada se pokazalo, da je bila slaba žena.
oštroču i točnost majorovu. J\lati Paulinina svekolike im ovine.. . Kad je major to javil kralko vréme pred svoju smrt, prenesla na
bila je sva zadovoljna, nu kak sam ti več Pauli vu Beč, dokazu val nju s toplima re- svoga muža vlasničtvo polovice cčlog ima
rekla, djevojki nije bilo več vu aodnoj hiži čima, da če njoj bili oteč i majka, a ona nja. .. . Včinila je lo, misleči, da če i u
onak prijatno. kak dok njoj je ondi mati nek se samo prež brige bavi svojim navu- drugom braku (ženilbi) imati potomaka__
sama vladala.. . . Pokehdob je baš te godiue kom. .. Nijeprešlo več nekoliko tuj esed posije Kaj bum duže g o v o rila ? ... Imanje došlo
svršila navuke vu Hernalsu. mislila je mati, smrti Paulinine majke. i major od pohlep je na h u ban j.. . . Pauli imenovali kurátora ...,
da hude Paula ostala pri dom u.. . Nu ova nosti za peneze i Tal dobičkom pristupi ali kojim načinom se dogodilo, neznani,
se štela drugač rešiti... . Hotela je da svrši kakti kotrig jednomu dioničarskomu družtvu samo toliko stoji, da je imanje prodano na
i pedagogium vu B eču .. . . Mati ju je živo eksploatacije ugljenika vu Zagorju. Ljudi, javnoj dražbi vu prčzčenu, da su kreditori
odvračala uvjeravajuč nju. da njoj, jedinoj koji su bili na čelu lomu podhvatu. bili su i tiškaljuši razgrabili vsu kupovinu, a Pauli
baštinici Ijepog, unosnog imanja (o ne treba, vu poslovnom svčtu poznali kakli sljepari je ostalo komaj nekoliko jezer forinti, da
ali se Paula nije dala uzdrmati vu svojoj prež kapitala i poštenja, nu nerazumni nat- je mogla baš svrši ti svoje nauke. .
Maodluki.. . . Ona je usrdno prosila majku, da gusteše nasčdaju baš Inkovim pustolovoin. jora na jenkrat je nestalo. .
Nekoji su
ju dopusti pojti na laj zavod (školu), veleči, Druživo je trebalo peneze. a tu su računali dokažuvali. da se je vlopil vu Dravi. drugi
da ju onamo vleče neodoljiva želja za na- najviše sa majorom. Kapital (glavnice) nije opel. da olišel vu Ameriku. . . Bilo kak
vukom, koj vsakoj inteligentnoj ženskoj bilo pri njem, ali je imel kredita (vjeresije). mu drago, za njega si inti denes nikaj
najviše pristaje i koju najviše treba. Uvidivši, Bilo je lu veliko nezaduženo ima nje. ne nežna.
da je vu kceri tvrda odluka* mati je popus- doduše njegovo, ali za to se nije pitajo.
»A Paula«, dodel sam ja, »raztuženu i
tiia. a Paula nastavila je navuke vu Beču. Major je imel vsigdi kredita i za kralko oplenjena rešila se pojli vu samostan (klošler).«

Ave Maria. . . .

Z A B A V A

»Još nisi čul sve«. prekinula mi je
sestra. Nesrečna djevojka imala je da pojde
odmah nakon svršenih nauka za mladoga
vlastelina vu Zagorju. On ju je vsako Ijeto
pohodil vu Beču i medju njima vladal je
nježan ljubavni odnosa j. Paula je iskreno
ljubila svoga zaručnika. ali on tiije bil vréden njezine Ijubavi. Akoprem je djevojka
bila Ijepota na glasu, on ipak nije maral
za njezinu Ijepotu, za njeziuu srce i razum,
nego za imétek. Kad je imanje prodano,
prekinul je on sve sveže s Paulom.
Piiula ogorčena vu dnu duše na svčt i nje
gove ljude, išla je samostan, gde se i vezda
nahadja. ako i ne krvava, ali još navék
bolna srca. . . . Eto. to roman opatice, koja
le je denes zanesla svojim pjevanjem. . . .
Da ju ločno poznaš, hi! bi žnjom više za
nesen*. Dodala je sestra na pol vu šali i
slini je dokončala svoje pripovédanje.
»Vjerujem. vjerujem«! priznani raztre
sen, gledajuč Paulininu sliku (spodobu),
koju sam neprestance držal vu ruki.
Zamišljen, otišel sem dimo, nosil sam,
ni sam neznani kak, Paulininu sliku (kipa)
sa sobo m vu žepu.

lo zevsema slučajno, prialižismo se. ali na
»Kako ste zadovoljni, častna sestro, s
kratek, vrlo kratek čas. Šetal sam proljet- mojom nečakinjom?« Zapitam ja smeteno,
nog jednog popoldana prodolinom, koja se ne znajuči vu taj hip nikaj spametnešega
dulji od Erateršice prji ma Mikulini. Vugodno- povedati.
bladno povjetarce strujalo je dobnom od
Sestra Beata (»ogleda me radoznalim
Z. gore i udaralo mi baš vu lice. Godilo pogledom i reče sa smčškom vu lico: »Ncmi to i ja skinem škerlaka s glave i tak smem povedati istimi, ar bi se mogla štigologlav išel sam dalje. Malo za tim čujem mati. . . .» Na to se lebko nakloni glavom
glasno popčvanje vnogib ženskih grlah. koje i išla dalje.
se je polebko meni vu susret primicalo.
Mala moja nečakinja podpuno je shvaBile su tu učenice samostana na det nji, a tila smisel rčči svoje učiteljice i nije rekla
poznal sam to po visokih koprenah jed ne niti »s Bogom« paskoči za njom, prilivati
opatice, koja je učenice sprevadjala. Bilo je ju s obedvem rukami ober nadlaktice Ijeve
djevojčicab razne dobe od 12 — J 8 godina, ruke i počela ju kušuvati rukave njezine
vse sama živa, vesela čeljad. <tpazeč mene. halji ne.
koji sam več počel prolaziti mimo te duge,
Sestra ju pogladi po glavi i odpravi
pjevajuče povorke, zmele se malo, ter su j k njezinim vršakinjam, a ja zastavil jeden
počele popévati nekakvu s njemačkoga je  i čas. gledajuči uzbudjen za povorkom, koju
zika prevedeni! večernju pjesmu s izrazitim jsu zatvarele dvé črne halje s bélimi visonjemačkim napjevom. Nekoje su prestale j kimi koprenami.
popévati, dok su mimo mene prolazile, druge
Zdebnul sam i išel sem dalje, slušajuč,
su opet sa smčškom na licu samo polu- |kak se sve više gubiju zvukovi večernje
glasno pjevucale, dočim bilo je i takovih, pesmice učeuicah.
koje su zevsema sloboduo. gledajuč ravno
»Anda, lo je ona. ta ljubljena pjevapreda se, iz svega popévale.
; čica . . . taj mladi stvor božji, koji je toliko
Kad sam došel povorci do sredine, vi pretrpel i vezda jo š morti težko trpi. . . ,«
dim. kak je Stanka iz reda poskočila k meni
_______ '
in.
i sva zažarena od hoda i popévánja stala
poleg
mene
prijela
me
za
ruku.
Sudbina mlade opatice nije mi nikak
KAJ JE NOYOGA?
»Ti si ovdi vujček?« Zapitala ona ve
išla iz glave. Zanimala me ona. kak da mi
je Paula bila rodjakinja. ili dobra znanica. seleč se, da se je zestala za menőm.
Bermanje vu Medjimurju.
»Sečem se, kak vidiš. . .
A gdo je
a nesreča, koja ju je stigla, kak da se je
Veličastni Gospodin dr. Posilovič Juraj
stopram včera dogodila. 1 proti mojoj volji s vami?«
»Častna sestra Beata. . .
Bekla j«* nadbiškup zagrebački bude sv. šakrament
ja sam uvčk mislil na nesrečnu djevojku,
i bermanje i vizitacije cirkvab i školab vu
a njezinu sliku nosil sam navek prisebi i Stanka.
Porinem ruku vu žep i stisnem vu sledečim reda zvršil vu Medjimurju:
gustokral ju na dan pregledava!.
Vu Čakovcu dojde 17-ga juniuša odveKoliko put sam zaželel, da žnjom go ruku Stanki par sekserov. »Evo Ti na črešvorim! . . . Mogel sam to postiči, da sam nje . . . a vezda gledaj da dostigneš svoje čer ob F> vuri. 18-ga bude škole pregledal,
19-ga bude bermanje. Popoldan ob (i vuri
se dovjeril sesiri, koja je bila žnjom po pajdašiee. . . .«
Dok sam izgovarjal ove. zadnje rčči, odide vu Dráva-Vásárhely, gde bude drugi
Stanki poznata, ali bilo je me sram . . .
Pak sam onda mislil: i čemu to. . . . Tvrdo povleče me djevojčica vu dva put zname- den bermanje. Nadalje bermanje bude 21-ga
sam bil odlučil, da se nebum nigdar ženil, novno za ruka v. Pogledam okolo sebe i vu Miksaváru, 22-ga vu Fclső-Mihályfalvi,
čemu anda dirati vu srce. koje se je morti vidim, da je baš uadošla sprani nas sestra 2 d-ga vu Vizi-Sz.-Györgyu, 24-ga vu Strigovi,
25-ga tam pobodjenje školab. 2(i-ga vu
več upokojilo? . . . A kraj one moje odluke. Beata.
»Moj vujček . . . častna sestro?« Bekla Mura-Sz.-Mártonu. 27-ga vu Szelniczi. 28ga
ja sam ipak mislil, kako mi je Paula Ze
Stanka sprani svojoj učiteljici.
vu Mura-Siklósu, 29-ga vu Boltornyu. BO-ga
nom i kako srečno i blaženo živimo.
Ja se dosta bunjeno naklonim i sestra vu Dekanovcu, l-ga juliuša vu Belici, 2-ga
Premišljaval sam dugó i dugo. ali je
ipak razbor vu meni nadvladal. Nisem izkal Beata malo nakloni glavu. smješeci se pri vu Szobotici pobodjenje školab. B-ga ber
manje, i-gavu Tiiske-Sz.-Gyürgyu, 5-ga vu Prezgode, da govorim žnjom. Jedenput samo. i jazno Stanki.
»Ja nišam da nas razpoložen na neslane
šale. Neka se on jasno i točno izrazi, kaj
hoče tim bezmislom reči. jer ja ga nerazmem.«
»Vaše Veličanstvo«.
pričme sad ti
him i milo prosečim glasom mladi čoviek
»Neka me Vaše Veličanstvo dostoji milostivno posluhnuti.« — 1 kad je videl, da
je kralj na to kimnul glavom. kakti za znak.
da hoče, nastavi on: »Ja si želim jednoga
strica, jerbo vidim, da se samo kroz strica
more do nečesa dojti i nekaj postali <
»Ah« — odgovori kralj glavum sim
tam kimajuči, kak da prav to nevieruje
pravi dečko tu stoji sam za sebe. a projek
cije mu nikak ve nije treba.«
Tak sam i ja mislil, ali vidim, da ipak
neide. Ja se čutim podpunoga čovieka. ja
sun moje eksamene dobro napravil pak
sem i dktorom {»ostal: sada. kad sam hotel
da moja znanost za mene dela. pak sem
zaprosil za izpražnjeno miesto ovde u Charite (veliki spital u Berlinu) kakti liečnik.
ali sam bil odbit, jer je lo miesto drugi
dobil, najine jeden vieternjak, koj je još
klonili na examenu dva krat opal. ali je
hnal generalnog stožernog liečnika (general
ki absarzt) za strica. Sad sam i ja zaključil,
da si strica poiščem, pak sam žato sim do

šel mozbit bi ga ovde mogel najti a to tim
više. je r je i u državnom spital u jedilo
liečuičko miesto izpraznjeno. ’
Kralj ga je mirno slušal i svojim oši
lim okom motril dok je on ov govor držal,
a onda ga zapita:
»No, pak ako bi on sad ovde si i strica
našel, kak bi taj stric mogel saznati jeli je
on sposobniji od generaluo stožeznoga lieč
nika njegovog stričiča ili jeli je u obče za
takovu službu u tako velikom špitalu sposoban?«
Odgovori mladi doktor:
Veličanstvo,
0 tom bi se moj stric lahko mogel osviedočiti; on bi samo moju diplomu i ostale
moje sviedočbe Irebul pogledati i osviedočenje bi mu bilo jasno.«
Cielo držanje toga mladoga čovieka.
koje je tečajem svog govora kralju pripoviedal. kak je iz ljubavi prama domovini i
kralju sóidat postal i u ralu se hrabro
boril, se je kralju dopalo. On je odmah
dal pozvati generalno-strožernoga liečnika
1 svojega tielesnog liečnika, koji su baš u
(»redsobiju na audienciju čekali te im na
loži. da mladoga doktora njegove sviedočbe
pregledajo i o tom, kakove su. da mu izvieslje pod nesli.
»Jer ja sam« — veli kralj — njegov

stric, pak bi rad nekaj za
učiniti. ako je vriedan.

mojega

stričiča

To se razme, da se je sad moglo več
unapried videti, kakov bude uspieh i on je
za kratko vneme dobil izpražnjeno miesto
liečnika u državnom špitalu. ali klomu i
za cieli svoj život šalili pridievak: »Stric
Friederika velikoga.«

Oslobodjena copernica.
Kak se u staro doba. u sriednjem vieku
još vierovalo u copernice svako diete zna.
je r se i da nas jo š po selili s copernicah
puno pripovieda i na žalost moram priznati
i
vieruje. Da je tomu tak, izkusil sam
sam osobno ovili danab, gde su mi u dobroj. bogat oj seljačkoj kuči pripoviedali, da
je bolestnik. kojega sam slučajno ja liečil.
zacopran bil i da ako nebi stara Kata pod
pocek od sobe. preko kojega sam moral
kad sam k-bolestniku u sobu stupil. bila
svetstvo zakopala, moje vračtvo nikaj nebi
bilo pomoglo. jer nikakove moči nebi imalo
Nadalje su mi pripovedali, da se lakovo
svetstvo za novce ili drugu vriednost dobiva
k o d . . eh neču povedati je r mi se vrlo
čudnovato vidi, da bi oni ljudi, koj bi još

Odkriče krunitbenoga spomenika vu Požunu. koji je pal vu tolikoj mjeri. da se na mno
gih mjeslih morajo rabiti snčžni plugi, ter
Vu prosili nedeljo bil je odkrit spome promet uzdržavali saonicama. Do svoj pnnik kraljice Marije Terezije vu nazočnosti
liki su vu célom okrožju sfondam* vočke.
Nj. Veličanstva kralj ter 84 člana kraljske gorice i dolski nasadi. Iz Giiiundena javljajo,
hiže. Nj. Veličanstvo je put od palače nad da je posije prekjučerašuje nočne snežne
vojvode Friedricha do mjesta svetčanosti
meča ve na visočinama, včera vu jutro opal
prevalil vu šestoprežnoj gala-kočiji i isto j ).
snčg i vu nizima, ter počinil veliki kvarna
koja se rabi kod krunisanja. Svetčani banvočkama i poljskim plodinama. Iz /najina
Odlazak kraljice.
derij grada Dozuna vodil je knez Nikola
vu Moravskoj jav ljajo , da je Id majuša
Nj. Veličanstvo kraljica Jelisava odpu- PálflV, potomah onoga grofa Palllya. koji je
vu jutro pala ond temperatura na 4 gratovala je ob S vuri i 20 časaka posebnim kakti palatiu Magjarske Ijeta 1741. vu poduša izpod nišlice, ter da je vsigdi vu ečvlakom zapadue željeznice na dulji bora vek žunskom dvoru sakupljene stališe oduševlof okolici na v rt ih i poljima silne kvarc
vu kupelj Kissingen. Vu pral n j i Nj. Veli Ijenim govorom pozval, dado život i krv
donesla. Iz Šolnograda jav ljajo naknadno,
čanstva nalaze se dvorska gospodja Staray. za kraljicu, sa svili slrana napadnutu Svet
da su velika zimima i silen snčg vu cčloj
dvorski nadinešter Bellegrade i dvorski sav- čanosti sil nazočni bili zajeduički ministri,
pokrajini sfondali vse na polju sčlve. Cela
jotnik Klaudv. Sa kraljicom dopelja se i članovi magjarske vlade sa ministrom pred
pokrajina da ima zevsema zimsko lice
kralj Ferencz Jožel na kolodvor. Kad je sednikom barunom BaníTyjem. predsjedničlva
Snčg je padal cčli dan; na vnogim mjesNjezino Veličanstvo kraljica is>la črez dvor i deputacije obedvih hiža sabora, magjarski
Iima je 20 centimelra dobok. Nadalje jav 
sko čekaonicu vu vlak, oprostila se je sa dostojanstveniki i t. d.
ljajo iz Pariza ld. majuša': Kak daju na
kraljem vu dvorskim salonskim kolima i
znanje iz Bordeauxa, Montlacona. Macona.
Majuško vreme.
za nekoliko minut krenul je vlak sa ko
Chaloslur Sanne; veliki je mraz slondal
Iz célé srednje Evrope dohadjaju glasi
lodvora.
Javljajo iz VViirzburga: Kraljica je prek- 0 kvarili, kaj pli donesla zima i sneg zad gorice vu vsih vinorodnih predelih, ter je
jučer ob 0 vuri vu jutro stigla vu VViirz- njih danah. Pišejo iz Gorice 12. t. mj. I ogromni kvar. Nakmulnu jav ljajo iz Ljub
burg. ter je posije višesalnoga boravka ovdi ovde se jako osječa gospodslvo »ledenih ljane od 12. m ajuša: Od denes vu jutro
vu svojem dvorskimi vlaku, nastavila pol muževa«. Jaka hura i hladen deždj lak su pada vu cčloj Kraujskoj uz grmljavinu sivu Kissingen. lnoognito kraljičin bil je strogo temperaturo snizile, da debeli snežni pokrov lan snčg. koji je minici nul voču (sadju ) i
vrtovom veliki kvar. Vu gornjoj Kraujskoj
čuvan. Vu Kissingenu dočekal je kraljico pokriva tarnovsku šumu.
Iz Šoprona
vladin |o\jeruiik savielnik barun Bech- jav ljajo : (ki 12. vu jutro je cčla Hosalia opalo je toliko snčga. da je isii pretrgal
svržje (grane) sadja. Snčg je vezda jakše
lolshcim.
Kraljica stanuje vu Kissin visočina. pokrita gustim snčgom.
\n
genu vu kraljevskem Iječilišlu s izgledom Wiesenskoj dolini neprestance pada sneg. zapal. nego prošle zime.
na divni dvorski perivoj.
ter se čuti jaka zima.
Iz Trsta jav ljajo :
Sveta potvrda i kanonska vizitacija.
Prekjučer se je iznenada podigla silna bura
Novi vrhovni mešter lova (vadasije).
Njegova Preuzvišenosl gospod m nadkak vu sredini zime. osobito je jaka obija
Nj. Veličanstvo kralj imenoval je do- bila na morju. Temperatura pala Ib na 4°. biskup dr. J. Dosdovič odločil je 14 juniušu
poči vu grad Varaždin zaradi svete pol vrde
vezdešnjega vrhovnoga dvorskoga meštra Na okolnim višinama opal je obilen snčg.
i kanoske vizilacije. a odonud pošel bode
Nj. ces. i kr. Visosli nad voj vodki nje kra- Promet na morju zevsema je obustavljen.
vu Medjimurje, i počeli vu Čakovcu i običi
Iz
Gradca
javljajo,
da
je
snežna
mečava
Ijevne-vdovice Štefanije, Leopolda barona
če
obedva cirkvena kolara.
doprla vse do gradačke nižine, ter je snčg
Gudenosa. vrhovnim meštrom lova na mjesto
ne samo slondal vse cvaluče vočke, več
Kratke novosti.
12. februara ovoga Ijeta preminulog llain- svojom težinom pretrgal svrži (grane) vo•ledna lokomotiva potroši poprečno
richa grofa Wolkcnsteina. Barun Gudemus čaka i tim donesel veliki kvar vočarstvu.
je pravi tajnik savjelnik Xj. Veličasnlva. 1 poljski nasadi su jako nastradali.
Iz 140 litrov vode na jeden kilometer vožnje,
'la voda prelvara se vu paru. koja goni
Cčlova
vu
Koruškoj
jav
ljajo
:
Od,
denes
vu
komornik ter vitez više redova, a sad je vu
mašimi.
jutro
pada
silen
snčg
po
gorah
i
dapače
54 godini Dne I t. aprila I89H. bil je ime
- Igla za šivanje prejde črez 80 raz
po nižinama, a uz lo puše nenavdano jaka
novan zemaljskim maršalom vu Dolnjoj
hura. Na célom cčlovačkom podrušju sfon- nih rokah prije nego bode dogotovljena.
Auslriji. ter je tu čast obavljal do jeseni dane su vse vočke i poljske plodim;. Iz
Drva željezna ladja puščena j»* pred
godine 1 8 9 1. Dne 20. novembra 1894. bil Božena vu Tirolu jav ljajo 12. majuča: Cčli (H) godinah vu morje.
Drvo podmorski brzojav preko oce
je imenovan vrhovnim dvorskim meštrom bozenski kraj i področje južno-tirolskih do
ana
postavljen
je Ijeta 1850. Vezda ih ima
lomita leži od prošte noči i glibokom snegu,
nadvojvodkinje. Štefanije.
0. zvon loga jedna podmorska žica. kuja
spaja glavnije države na zemlji, a doga je
od toga morali ljudsko bedastoču odvračati, u državi Magjarskoj
- odgovori na cieloni 2 0 0 0 0 0 kilometra.
da bi velim oni ljudi radi neznatnog dobitka tielu drhčuča sirota.
takovo praznovierje podupirah.
Pustimo
>To je tvoja sreča!«
vikne sudac
Dobre žepne i stene vnre za tal
anda a stran pak se vratimo ktomu.
— jer u Magjarskoj se samo ono kašti- cčne moči dobiti pn J ‘niIn k /Jem a t n va
kak se je u copernice vierovalo
guje. kaj je prepovedano. Na tvojo sreču rani vu Čakovcu iCijac, Šparkassa). h i
kak su bile od poka mržene.
nije u nijednom paragrafu magjarskoga za- njem se u zim ljejii vnre ta k a j za popravek
Pred sudea Vért«*ssy-a u Fehérvári! u komi prepovedano po glavi iliti naglavce az fal cčiiu.
Magjarskoj (ovak stoji u jeduoj staroj knjigi bodili i zalo le radi toga odurnoga zločina
pisano) dopeljali jednoč jedmi staro, po- nemrem niti nesmem kaštigovali A sad, da
pano. nečistu, odurno ženil. Velika rulja
mi se od ovud odmali zgubila!«
raznovrstnog puka ju je med vikanjem i
Xa lo se obrne prama puku. kuj je tu
Z a b a v a v e s e lim i batrivenje
tulenjem sprovadjala te je od sudea zahtie- ves osupnjen stal i reče:
Vi moji dragi!
ža lo stn im . P rire d il G lá d F e re n c z
vala. da isto na smrt ognja obsodi, je r da Hvalile Bogu.
da ste državljani magjarske
je prava pravcata copernica. koja
mora zemlje, jer u našoj slobodnoj državi se sve šk o ln ik . Izd a n je t is k a r e F isch e l
sažgana biti. Xekoji su kakti za dokez torno slobodno čini. kaj nije prepovedano; dapače F ilip a ( S t r a u s z Š a n d o r), vfinn
sviedočili, da su ju vidi li preko polja dole ako tko hoče i naglavce okolo hoditi, nemre kr. V u m aloj ovoj knjižici sa b obrnjenom glavom
anda po glavi
biti za to kaštigovan. je r neima zakona, ra n o je v n o g o ša le i dosjetke,
hodili.
koj bi to pripovedal!«
p a k se za fal cénu, kaj kosta,
Sudac je s jedrn* slrane bil čoviek,
Vikom: »Éljen MagvarOrszág’
m o re v s a k o m u o s o b ito prep okoj na copernice nije vieroval, ali sdruge Éljen a biro!« se je odušovljena hrpa Ijudili
ručiti.
slrane je moral s praznovierjein kralkovid- razišla.
Knjižara i šla m parija
nog puka računati, pak se je zatovčinil
Vidi se. da i stari sodci niso bili u
Strausz Šandora
kak da je lobož na copernicu srdit
le se znanosti, modrosti i u obče šlo se tiče
Č akovec.
na nju zdere:
izobražen j a zadnji, kak bi lo nekoji današ»Baba. gde si ti rodjena? I! koju nji golobradci mislili,
državu spadaš?«
K m , h o l/n y .
Odgovorni urednik
logu bermanje, <>-ga pohodjenje školah, 7-ga
vu Mura-Csánju, 8-ga vu Draškovcu, 9-ga
vu Sz.-Mariji pohodjenje Skokih, 10-ga ber
manje, 1 t-ga vu Mura-Vidu bermanje, 12-ga
vu Kotom. lit-ga vu A.-Donihoru pohodjenje školah. I t-ga hermanje, t;Vga vu Legradu poliodjenje školah i bermanje.

Nekaj za kratek čas.

»Kodjena sam ovde u Fehérváru, anda

M A R C I T A I

J Ó Z S E F .

1 .0

Hoff J á n o s m a lá ta k é sz itm é n y e i

A Rottornyai mm. kálit, iskolánál üresedésben lévő k á n t o r í n n i l i i i
mely állás a következő javadalmazassal van

t i U f i s r a pályázatot hirdetek

egybekötve:
I. Készpénzfizetés KM) frt és a törvényben előirt ő-öd éves pótlék.
2 Természetbeni lakás
mely áll két szólta, konyha, kamara, pincze
és a szükséges gazdasági épületekből.
8. Kgy tél hold konyhakert és báróin és fél hold urb. hold szántóföld
haszonélvezete
melyből az adót a tanító tartozik fizetni
4. A szokásos stoláris jövedelem körülbelül 150 frt.

A választás határnapjául I S O 7. é r i J u l i n *
1 1 -ik /m p / /in tik i/. o.
ő r á /n Bottornyára
tűzetik ki.
Csakis okleveles tanítók pályázhatnak
kik a hoi vát nyelvben is
jártasak — és a pályázók a választás napjáig bármely vasárnapon^ templomi
szertartás tekintetéből próbára jelentkezni tartoznak: a mennyiben csakis
ilyenek kérvénye vétetik figyelembe.
A kellőleg okmányolt kérvények a választás napjáig alulírotthoz adan
dók be

Nyomatott Fischel Fiilöp (Sliausz Sándor) gyursaaj tóján Csáktornyán.

0

Melléklet a ..Muraköz'* 1897. évi máju$ hó 23-iki (21-ik) számához.
I <»4-3/1897. tik. sz.

A perlaki kir. jbiróság mini tikvi ható
ság részéről közhírré tétetik, miszerint az
Alsó-Mura közi Takarékpénztárral egyesült
Önsegélyző szövetkezet végrehajtattalak Safranies András. Malek Antal és Pianeez Mihály
végrehajtást szenvedők elleni végrehajtási
iigvéhen Iü31 Irt ölt kr. tőke. enm*k 1891.
évi május 2ü-lól járó 7 ' s°;0 kamatai, ü l Irt
öli kr. per. 29 Irt 72 kr. végrehajtás kérelmi,
9 írt 2;’> kr. ingó végrehajtás toganatositási
és 13 Irt 70 kr. árverés kérelmi költségek
behajlása végett a nagy-kanizsai kir. törvény
szék (perlaki kir. jbíróság) területén lévő, a
perlaki I 102. sz. tjkvben f i ! 2 . hisz. Pianeez
Mihály és neje Logozár Juliánná tulajdonául
felvett ingatlan a végrehajtási törvény tóti.
£-a alapján egészben I7ü írt. az u. o. tjkvben foglalt 2839. Iirsz. ingatlannak Pianeez
Mihályt illető '/* része 109 frt beesértékhen
Sehulez Sándor késedelmes árverési vevő
költségére és veszélyére ezen kir. jbiróság
mint tlkvi hatóság hivatali helyiségében
1HU7. é»7 j ú n iu s

hó

ÍO. n a p j á n

szállilom világhírű

D r o s s le r
cs. és k. szab. gazd. gépgyár, vas és erezontode
B u d a p e s t, VI., V a c z i-k ö r u t 59. sz.

vonóliarmoiiikáiimt, mely
h o s s z ú Ióllőiilv tikkel és
gyöngyház Mtl.ikn -sióikkal
van ellátva, úgyszintén 2
kettős fúvóval I I soros erős
bőrrel, valamint elpusztitluitlan 1»i onsz-védsai kokkal

40
SO
»|ö

hangú 2 reg.
*
3 »
»
4 »

nagys. lő 1 2 X 3 3 cm. — í l/^ frt
/
17 X 3 4 * == 5 l ö »
>
17 l/j X ' l t ’/ j * = (*)'
»

Hozzávaló iskola magántanulásra ingyen. Csoma
golás és szállítási díj GO krajrzár.

Árjegyzék
Ajánl 2 1 ... 3, 3 1 ., és 4 lóerejü

díjmentesen.

S C H U S T E R C. A. harmonikakészitő,
G03

M arkneukirchen I. S.

22

becserélés el fogadta tik.
<isszeköttetés viszQntelárusitókkal kerestetik.

az összes versengő belföldi és angol gyártm ányokat
legmagasabb kitüntetéssel legyőzték I /• k leln.t a v i
lág legjobb cséplokészletei.

K é p e s á r je g y z é k k e l
bérmenlve, felvilágosítással készséggel szolgálunk.

EE—

továbbá í. f>. ü. S. 10 és 12 lóerejü

s í n e s g ő z e s é p I ő k é s z I eteket,
hosszú szalnuirázókkal. alsó szeleiéivel és rendkívül
nagy felületű rostákkal, árpahéjazóvnl és választóhengerrel.

gő zm o zgo n yo k a t
W ' továbbá R. Garret &, Sons felülmúlhatatlan
40% tüzelőanyag megtakarító.

COMPOUND GŐZMOZGONYOKAT
legjobbnak elismeri hrnndttbnliönm űködőam eri
k ai kévekötő arain gép ek et. ICiedeti amerikai
szénagyüjlőit I vagy 2 lő befogás ára alkalmazható
kombinált rúddal. S o n e t a <‘.s szarv a vető g é p e k e t
és mindennemű egyéb kisebb gazdasági gépeket.

jutányos árak!
1. hitKvé t s a z l, hojry a «ioh ák a m&zdna Alatt I hAA/.nAltatta*
m ivel h k e l l . i lle tle n «*/jtsí é» a Ia *» ú , ragadó« azára iá*,
n:«ly az olajf. gtőkm-k h az n lajtak k 'iak *auí j a , e l k e r í t h e t i k .
Km ellett a h a sz n á la ta olyan egyaxerti, bopy kiki magra v izezh eti
a inázoláat. A palló n őd re* tárgy gy al leltöriilb etö. an élk ü l, tuviy
elve sz te n é fén yét Meg kell k ü lö n b öztetn i;

7)U

Kedvező feltételek!

Vidéki ügynökök keresgetnek.

4—6

színezett szobapalló-fénymázv,
s á r g á s b a r n á t én m a l i a g o n i b a r n a t , mely A kár csak az olajfesték födi be a pallót a egy ú ttal fényt is ad. E z é rt eg y a rá n t
al tlm a z h a tó régi vagy uj p alló ra T e l j e s e n b e fö d m i n d e n
f o l t o t , k o r á b b i m á z o l á s t s tb ; van azután

Mszta fénymás 'színezetten;
n p a l l ó k r a és p a r k é i n . m ely csupán fényt ad. Különösen
p ;ii* o tie h olajffAtékkel m ar b em á/o lt egészen uj p alló k ra való.
C sak fén yt ad, en n élfogva nem födi el a famust iát.
P o s t a c s o m a g , k örü lb elü lit' n é g y szö g m tr. (k ét k özép n a
gyságú sz o b á ra való) 5 frt. »0 k r.. vagy *♦'/, m árk a.
A k ö z v e tl e n m e g r e n d e l é s e k m in d e n v a r o s b a n , a lm i
r a k t á r a k v a n n a k , id e k ü ld e n d ő k . M
n i/o lá m k c* prosp
oktusok iugyoti és bérraentve k ü ld etn ek . A In* i sarló sn ál te« ék
jól vigyázni a^ régre s a gyári j e g y i" , imv..| ezt a több mint
IH SO eve le te z ő g y á r t m á n y t so k felé u t á n o z z á k « « h am isitják ,
s sokkal rosszabb, s gyak ran a céln ak meg nem Telető m inőség
ben h ozzák forgalom ba

C hrlsifopli F e r e n c ,
Berlin.

GRANER TESTVÉREKNÉL

LANZ HENRIK mannheimi czegtöl.

szöges cséplőkészületeket

Fa- és szénfütésü és eredeti szalmafűtő

Zü rich .
Csák tornyán:

mely elismert lepnap\obb és lejyelenlekem ebb g\ar
gozmozdonyok • cséplőgépekben: utóbbiak háromszori
légtisztitásra berendezve.
Kzen kex/letek minden eddipi versem eséplét*nel

— Ez

2f>

Szétküldés vámmentesen, utánvétel mellett.

Práera. K.

Ajánlja saját gyártmánya legkitűnőbb kivitelű
szabadalmazott gozcséplokészleteit. .....
;i niagvar
gazdasági viszonyoknak legczelszerübben im'ghdHnrk
«*s az összes gazdaságba vágó pépéit.
kizárólagos képvisolősép Magyarország részén*

lUldiipost, Cllői-ilt IS. sz. alntt.

A billentyűk lemezeken állanak, miáltal gyönyörű
orgonaszerű hangja van.

A valódi szoDapeüó lé n y ü k feltalálója es egyedüli gyarlója.

■*'

g é p é szm é rn ö k

„B O H E M IA "

d ó i Mitó n 3 ó r a k o r

dr Kemény Fülöp felperesi ügyvéd vagy
helyettese közbenjötlével megtartandó nyil
vános árverésen el fognak adatni.
Kikiáltási ár a fent kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár
10° 0-át készpénzben vagy óvadékképes érték
papírban kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt 3 egyenlő rész
letben. még pedig az elsőt az árverés jog
erőre emelkedésétől számítva 30 nap alatt,
a másodikat ugyanattól 00 nap alatt, a har
madikat ugyanattól j)0 nap alall minden
egyes részlet után az árverés napjától szá
mítandó ü % kamatokkal együtt az árverési
feltételekben meghatározott helyen és módo
zatok szerint lefizetni.
709
A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
P e r l a k . 1897. évi márczius hó 19-én.

Jíotzó P ál

Csak 4 1a forintért

Vis/.ái'vorcsi hirdetmény.

Altalános-Bodega
Becs

B e rlin

izsr- Közvetlen behozatal! Első beszerzési forrás!

lis/la

>'S vahidiságáért k«v.eRki»tive ajánlja

kiváló finom. regi. lerakodott spanyol es portugál

gyógy- és csemegeborait
Malaga, Madeira,
Sherry, Porto, M aršala és Lacrim ae Christi.
Kiárusítás V, és 1 3 üvegekben eredeti árak mellett

7.M
i

C sá kto rn yá n

« c

TÓ DO R R Ó Z A vegyeskereskedésében.

| Fischel Fülöp (Strausz Sándor)!
#

i

A

i
&

könyvnyomdája

, . .

,

Csáktornyán,
#

$

#

#

j| i

a legújabb gyorssajtókkal és díszes uj betűkkel van felszerelve.

^

flÓ

Elvúlliil minilen néven nevexemlu

UU

§

könyvnyomda! munkákat,

5

|

11. m. névjegyek, levélfejek, meghívók, eljegyzési-, esketési- és gyászjelenté- ^
seket, — számlák, körlevelek, hivatalos és magán nyomtatványokat, röp- ^

iratokat, műveket stb. stb.

bármely nyelven es kivitelben - w
a leg ju tányo sab b árak m ellett.

^
^

