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A lap szellemi részére vonatkozó 
minden közlemény 

M a r g i t a i  J ó z s e f  szerkesztő 
nevére küldendő.

K iadóhivatal:
Kischel Fülöp könyvkereskedése, 

Ide küldendők az előfizetési dijak, 

nyilttorek és hirdetések.

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

Egész é v r e ..................................4 frt.
Fél é v r e ........................................2 írt.
Negyed é v r e ............................ 1 frt.

Hirdetések jutányosán számíttatnak. M egjelenik hetenkint egyszer: vasárnap . Nyilttér petitsorra 10 kr.

A »Csáktornyái Takarékpénztár«, »Muraközi Takarékpénztár«, a »Csáktornya Vidéki Takarékpénztár« sat. hivatalos közlönye.

A íiók-óvóintózet.
Lapunkban már több Ízben tettünk 

említést arról, hogy a helybeli Kisdedóvó- 
Egyesület egy fiók-óvóintézet szervezésének 
eszméjével foglalkozik, melyet a fölvetett 
terv szerint a Csáktornya területéhez tartozó 
külső községekben szándékozik fölállítani.

Az egyesület, hogy a városnak amúgy 
is igen magas tanügyi költségeit efféle újabb 
kiadásokkal ne szaporítsa, a kormányhoz 
fordult azzal a kéréssel, hogy ez az uj in
tézet államköltségen lélesiItessék.

A m. kormány még tavaly, az év vége 
felé felelt, a mikor is kijelentette, hogy nem 
zárkózik el az uj intézetnek államköltséggel 
tervezett fölállítása elöl, de a további és 
végérvényes tárgyalásokba csak akkor bo- 
csálkozhatik, ha Ígéretet nyer arra nézve, 
hogy az óvodának elhelyezéséről, vagyis az 
épületről Csáktornya városa maga gondos
kodik.

Az első fölvonásnak ezzel tehát vége. 
Az iskolának fölállítására biztos kilátásunk 
van, mert a többi, az már csak kisebbszerü. j 
könnyen teljesíthető feltétel, melyeket a kor
mány az egyesületnek a tárgyalások folytatá
sához alapul kitűzött.

Hogy tehál az óbaj testet is öltsön, az 
most már Csáktornya városától magától függ.

S ezért az egyesület múltkor megtartott vá
lasztmányi gyűléséből kifolyólag átiratot in
tézett a város elöljáróságához, illetőleg k&p- 
viselő-testüleléhez, hogy vegye fontolóra áír 
egyesület intenczióit és a kormány föltéte
leit s tegye elhatározásával lehetővé, hogy 
a város külső része ezzel a nagyon is szük
séges intézménynyel ellátható legyen.

S a mennyiben ismerjük Csáktornya 
városa intéző egyéniségeinek s az egész pol
gárságnak gondolkozása módját, egy perczig 
sem kételkedünk abban, hogy az egyesület 
tervei meg ne valósuljanak. Annál biztosab
ban merjük ezt remélni, mert ez oly csekély 
költséggel, mindössze 150— 200 frtnyi évi 
kiadással terhelné a város budgetjét, hogy 
ezt a város minden nagyobb megerőltetés 
nélkül magára vállalhatja; és mert Csáktor
nya városa már oly számtalanszor bebizo
nyította, hogy helyes érzéke van a tanügy 
fejlesztése iránt, melyet mindenkor a leg
nagyobb lelkesedéssel fölkarolt, a nélkül, 
hogy mérlegelte volna, vájjon azok föntar- 
lása nem feszití-e lúl anyagi tehetségeinek 
húrjait ?

Hiszszük, hogy ebben az esetben is ha
sonlóképen fog eljárni

Mert erre az intézetre nagyon is szük
ség van; sőt mulasztásszámba megy. hogy 
létesítésére még csak most kerül a sor. A

T  Á R C Z A.

Szerelmem . . .

Szerelmem mint a heves tűz 
Szivemben lánggal ég ;

Keblem mélyébe rejtőzött 
K kis titkos vendég.

Mily kedves vagy egyetlenem,
Oly hőn szeretlek én ;

Szerellek, inig csak ember lesz 
Ezen a föld tekén!

Mig e földön ember lészen,
S a szívben érzelem ;

Szeretlek, mig csak utolsót 
Nem lehel életem !

Isten áldjon ! szép kedvesem 
Hízva higyj és remélj !

Száz mérföldről is eljövök 
Érted kedves, ne félj 1

Lenczi.

A magyar irodalom újabb alakulásában szá
mos oly tényező működött közre, melyek nagyban 
kedveztek megerősödésének, fölvirulásának. A nem
zetiségünk megszilárdításáért folyt kemény küzdel
mek miulha szünnéuek, nyelvünk lassan-lassan 
megtisztul idegenszerűségeitől, tudományunk par
lag terei megnépesedtek és olvasóközönségünk 
száma óriásikig megnövekedett. Fiatal irodalmunk 
más nemzetekhez mérten példátlan arányokban 
halad előre. Hisz alig pár évtized munkája az, 
amit a magyar szellem szépet és nagyot, kiválót 
és hatalmasat összehordott. A könyv a magyar em
ber házában szívesen látott vendég ha olcsó. 
Mert hiába, úgy vagyunk az irodalommal, hogy 
szeretjük is, de nincs mindig kedvünk sokat ál
dozni rá. Tán ez az oka, hogy olyan ritka a m a
gyar családban a házi könyvtár és hogy kétség
telenül drágán árult klasszikusaink kötetei nem 
állanak olt a családi szentély polgzán.

Nos, a panaszra, hogy a magyar könyv azért 
nem kelendő, mert drága, nem sokáig lesz már ok. 
A német Universal-Hihliothek szuverén uralma 
meg fog törni, mert megszületett végre-valahára 
a magyar kiadása is. A M a g y a r  K ö n y v t á r 
ez, a Lampel Hóhért (Wodianer F, és Fiai) udvari 
könykereskedés kiadásában megjelenő nagy jövőjű 
vállalat, melyet H a d ó  A n t a l  szerkeszt. Tiz kö
tettel köszönt be egyszerre s alig lesz, aki ne 
szívből mondaná neki a »hozolt Isten«-t. Mert 
régen, nagyon régen éreztük egy ily fajta vállal
kozás hiányát. Irigykedve szemléltük a franczin, 
angol és német kiadók versengését, hogy minél

város egy oly részéről van sző, mely kultu
rális tekintetben a legelbagyatottabb viszo- 

között van. Búzás, Battyán, s az ezek- 
*lTČz közeleső Felső-Pusztafa gyermekei,habár 

nagyrészt Csáktornya városa polgárainak a 
vérei, nagyon is fogyatékos iskoláztatásban 
részesülnek.

S ennek oka a viszonyokban rejlik. 
Mert daczára annak, hogy az iskolakötelezett
ség általános, a külső községek gyermekei 
mégsem járhatnak mind iskolába, mert nincs 
tanintézet, mely gyermekeiket befogadná; a 
mi még föltünőbb a kisdedek neveltetése 
tekintetében, meri habár az óvókötelezett- 
ségröl is törvény intézkedik, a kisdedóvás 
ügye a város eme részén mégis teljesen is
meretlen, mivel nincs óvóintézet, a hová 
kisdedeiket járathatnák.

így falusias jellege a város eme részé
nek soha sem vállozik meg. Kívül marad 
lovábbra is e terület a város véredény-rend- 
szerén, a hol a város szivének dobbanását 
jóformán már meg sem érzik; a hol a vá
ros társalgási nyelvét már nem értik; s mely 
városrésznek ennek következtében érdekei 
is teljesen elütnek azoktól az érdekektől, a 
melyek magában Csáktornya városában az 
egész polgárságot és közérdeket minden irány
ban vezetik.

Pedig, hogy ezek az érdekek kontak-

olcsóbban árulják a világirodalom nagy alkotásait 
és tegyék nemzetüknek, az egész emberiségnek 
közkincsévé. Mert ha a nagy germán nemzet há
lával és kegyelettel adózik Philip Reclámnak. a- 
miért ime háromezren fölül járó Universal-Hib- 
liothek-jának köteteivel hazájának és az emberi
ségnek szellemi látkörét kiszélesítette: érteni és 
mindenekfölött becsülni tudjuk. Sok tudós mun
kálkodásnál többet használt ő; mert népszerűvé, 
könnyen hozzáférhetővé tette nagy elmék nagy 
alkotásait.

A nagy közönségnek, mikor a M a g y a r  
K ö n y v t á r  megindulásáról hirt adunk, kétsze
res lesz az öröme. Mert nemcsak hogy olcsóvá 
teszi a magyar könyvet, de oly munkák megjele
nését is megvalósítja, melyek eddig vagy csak 
igen nehezen voltak megszerezhetők, vagy egy
általán nem voltak kaphatók. Shakspere és Moliére 
régi fordításai újakkal cserélendők föl s többé 
nem fog hangzani a panasz, hogy a teljes magyar 
Shakspere megvételéhez az embernek legalább 
is földbirtokosnak kell lennie. De nemcsak klasszi
kus alkotásainkban ismerjük meg a nyugati iro
dalmakat; újabb termelésükből is azt és annyit, 
ami irodalmi ismereteink határát megbőviti és a 
népszerűbb Írókat jelentősebb, jellemzőbb alkotá
saikban megismerteti. Irodalomtörténetünk számos 
oly kiváló munkáról emlékszik meg, melyek nyom
tatásban egyáltalában nem jelentek meg. vagy ha 
meg is jelentek, ma már hozzáférhetetlenek. A  
világirodalomnak igen sok nagy alkotása nincs 
még nyelvünkre lefordítva. Érzi e körülményeknek 
káros voltát a nagy közönség lépten-nyomon, de 
érzi leginkább a tanuló ifjúság, melynek a művek 
olvasása helyett kommentárokkal kell megeléged
nie. Nagy és szép feladat vár tehát a Magyar



tusba hozassanak, érdeke ez legfőképen a 
haladni akaró Csáktornyának macának. Egész
séges közszellein, helyes fölfogás s józan meg 
ítélése a viszonyoknak s az ezekből folyó 
intézkedéseknek csak akkor lóg itt szilárd 
alapot nyerni, ha a differencziák megszűn
nek a »város« és »falu* között, a mikor 
azután megváltozik a fölfogás a »belsők« és 
»külsők« közölt s magától omlik össze az 
a válaszfal, mely a város eme különböző 
részei között oly nehézkessé teszi az ügy
vitelt, sok esetben megakasztással fenyegetve 
a várost modern fejlesztésében.

Pedig addig, mig a külső községek la
kossága a műveltségnek magasabb szintájára 
nem emelkedik, melynek egyik kelléke ná
lunk a magyar nyelvnek ismerete is. nem 
lehet várni, hogy az ellentétek elsimuljanak 
s a város belső és külső területe között az 
együttérzés s az érdekeknek azonossága meg
teremtessék.

Ezért szükséges az uj óvodának meg
teremtése. Csekélységnek látszik, de követ
kezményeiben megbecsülhetetlen. Mert meg
látszik az óvódás gyermeken, hogy szak
avatott kéz irányítja neveltetését: rajta hagyja 
ez bélyegét a felnőtt emberen is. s a velők 
érintkezők által magán az egész társadalmon. 
S érvényesül ennek hatása kivált akkor, ha 
ezen az egy intézményen kivül más faktor 
nincsen, mely a lakosság kiművelésére 
befolyhatna.

S hogy mily mérhetetlen mértékben 
eszközölné ez a magyarosítást is, elég utal
nunk arra a fényes eredményre, melyet e 
tekintetben a mi óvó-intézetünk a magyarul 
nem beszélő kisdedek közölt a legrövidebb 
idő alatt, mint egy varázsütésre, fölmutat.

Mondhatni, hogy egyedüli és legbizto
sabb eszköze ez a magyarosodás ügyének, 
a hol játszva sajátítja el a gyermek e nyel
vet és minden erőszak nélkül viszi magá
val családjába, a hol észrevétlenül teremt 
az ily ártatlan csevegő kisded a magyar 
szellemnek otthont, a magyar érzésnek me
lengető fészket.

Ép azért nem szalad ez eszközt kicsi-

Könyvtár-ra, midőn meg akarja valósítani a ma
gyar Universal-Bibliothek hasznos eszméjét.

Pedig ezt a czélt tűzték ki a Magyar Könyv
tár kiadói és érdemes szerkesztője. \z első soro
zatként kiadott tiz füzet ime világosan tájékoztat 
erről. Felöleli nemzeti irodalmunk klasszikus al
kotásai mellett a hazai és külföldi modern iroda
lom java termékeit. íme a sorozat 1. szám: Ka
tona József: Bánk Bán. Bevezetéssel ellátta Beöthy 
Zsolt. 2. Guy de Maupnssant: Elbeszélések. For
dította Tóth Béla. 3. Berzsenyi válogatott ódái. 
Életrajzi bevezetéssel. 4. Coppée: \ kovácsok 
sztrájkja és egyéb elbeszélő költemények. Fordí
totta Badó Antal. ö. Kisfaludy Károly: A kérők. 
Bevezetéssel ellátta Beöthy Zsolt. ti. Sipulusz: 
Humoros tárczák. 7. Edmondo de Ami« is: A bor. 
fordította Tóth Béla. 8. Zrínyi: Szigeti veszedelem. 
9. Du Maurir-Polter: Trilby. Színmű. Fordította 
Fái J. Béla. 10. Csokonai: Dorottya.

Minden kommentár nélkül közöltük az első 
tiz szám czimét, mert hisz az maga ékesen szóló 
program. Amint ebből látnivaló, klasszikus alko
tásainkhoz kiváló irodalomtörténetiróink és esz
tétikusaink Írnak magyarázó 1 »evezetést és Ejte
getéseket, melyek megvilágítják a mii alaki és 
tartalmi kiválóságait, beléhatolnak szellemébe, hogy 
az nekünk világosan és könnyen fölfoghalóvá vál
jék. Így lesz a külföldi klasszikusok magyar for
dításaival is, ineiyek a következő sorozatokban 
sűrűn fognak szerepelni. A modern hazai és kül
földi irók népszerűsítése is egyik ozélja lesz a 
Magyar Könyvtárnak. Sipulnsz tárczáí a tiszta 
magyar humornak, jókedvnek üde, friss hajtásúi, 
melyek kedvre derítenek fiatalokat, öregeket egy
aránt. A franczia elbeszélő irodalom legnagyobb 
alakját, Guy de Maupassant a Tóth Béla fordította 
kötet kitünően mutatja; nem kevésbbé szerencsés

nyelnünk, s ép ezért kell megtagadnunk ez 
alkalmat most, a mikor elég kedvező körül 
menyek közölt mintegy magátol kínálkozik. 

! hogy az itteni társadalmat a magyarságnak 
a város központjából kifelé való terjesztésé
ben támogassa.

A városnak csekély költséggel való 
hozzájárulása mellett az állam által fölállí
tandó kisded-óvó intézetet követni fogja 
folytatólag, mint az alapot az igazi épület, 
egy állami elemi iskolának fölállítása, a mivel 
azután meg fog szűnni az az anomália, 
mely mi nálunk fönnáll, hogy lehet egy vá
ros, melynek lakossága egy területen a leg

modernebb iskolai oldalasban részesül, a 
másik területen meg az iskolai nevelés oly 
nagyon el legyen hanyagolva.

Hiszsziik mindezekből kifolyólag, hogy 
a város képviselő-testülete minél hamarább 
és, pedig remélhetőleg kedvezően dönt e 
kérdésben, hogy az egyesület az ügy fonalát 
tovább gombolyíthassa s a m. kormánynyal 
az ügyet mielőbb kedvezően megoldassa !

A niaify.ir sz. korona országainak 
bókeegyosülote.

Magyarország békeszerelö polgáraihoz és 
testületéihez !

Napjainkban két oly eseménynek vol
tunk részesei, melyek valóban eszményiek
nek mondhatók, mert csaknem páratlan mó
don egyesítenék magukban a nemzetnek és 
az emberiségnek ideáljait: a h á z  a íisá g  o I 
és a v i l á g  b é k é t. Ezen örökké emléke
zetes napokban irta elnökünk, dr. J ő k a i 
M (j r a kővetkező sorokat, melyek hivatva 
vannak, hogy az ország minden lakosának 
figyelmét újólag felhívják a M a g y a r  béke- 
e g y (* s ü l e í r  e.

MAGNÜS ANNUS PLATONJS.
Van okunk azl hinni, hogy az a nagy 

év elérkezeti, mely az örök béke kezdetéi 
képezi.

Nem a Pylliia Iriposa, nem a próféta 
visiója hirdeti ezt: hanem a tények logikája.

volt a választás. mikor Amicist A b o r  ezimü 
hosszabb müvével mutalja be, inig Badó Antal 
a szavalásra való tekintettel válogatta meg a 
C.oppéehöl fordított kötetet.

Hogy ezek a kitünően megválasztott munkák 
minél szélesebb rétegében a társadalomnak terjed
hessenek el. a kiadók a Magyar Könyvtár egy-egy 
kötetének árát lő krajezárhan szabták meg. Nem 
akarunk eléje vágni a nagy közönség Ítéletének: 
maga fogja elismerni, hogy e csinos kiállítású, 
tisztin és jó! olvasható belükkel nyomtatott könyv
nek a magyar könyvkereskedés fejlődésének igazi 
diadalát jelentik A magyar közönség könyv vásár
lási hajlama fogrja pedig megismertetni a magyar 
szellemnek jótékonyságát és az ily vállalkozás 
életievalóságát. Nem fognak időhöz kötöttek lenni 
a Magyar Könyvtár egyes számai: oly egymás
utánban fognak következni, nmily mértékben nyo
mán jár közönségünk pártolása. Az pedig nagyon 
kívánatos, hogy mielőbb együtt lássuk a magyar 
szellem és világirodalom régen nélkiilözött nagy 
alkotásait. Üdvözöljük a M a g y a r  K ö n y v t á r t ,  
mint erre való törekvésében a műveltség hatal
mas tényezőjét I

Mint a beküldött prospektusból látjuk, a ki
adók Kampói Hóbort (\Vodianer F. és Fiai) es. és 
kir. udvari könyvkereskedése Budapesten. Andrássv- 
ut 21. sz. a. a vállalatra előfizetéseket is elfogad
nak, még pedig egész évre (24 füzeti 3 frtliOkr.. 
fél évre (12 füzet) 1 fit 80 kr.. negyedévre (ti 
tüzeli íHi kr. Az előfizetőknek a füzeteket bér
mentve küldik.

A békére szüksége van mindenkinek, 
uralkodók mik és nemzeteknek: a háború 
senkinek sem áll érdekében.

Nind az öt nagyhatalom készen áll a 
védelemre, de a támadásra egy sem.

Az uralkodók egymást látogatják s mi
dőn összeölelkeznek, bizonyára népeik jó 
indulatát fejezik ki ebben,

Nem a í'üslnélküli lőpor fogja Európa 
jövőjét rendezni, hanem a füstnélküli patrio
tizmu*. Lehet a honszeretet lángjait szila ni. 
a nemzetiségi gyűlölet füstje nélkül.

Ennek a lényei folynak le szemeink 
előli, közvetlen közelünkben. Nem az ural
kodók csupán: a nemzetek ölelkeznek össze.

S ez az ölelkezés őszinte; mert szükséges.
Az általánosan, világszerte megnyilat

kozó békevágy hozta létre a békemozgalom 
kétrendbeli szervét u. m.:

1. A bók egyesületeket, amelyek kíván
ságokkal, javaslatokkal, határozatokkal sze
repelnek: ők szerkesztik a kérvényekei, elő 
segítik a tömegek megnyilatkozásait, gondos
kodnak a sajti) informálásáról és közremű
ködéséről. népszerű előadásokról, megfelelő 
irodalmi és művészeti termékek megalkotá
sáról. slh. slb.. nem feledkezvén meg az if
júságnak oly annyira fontos nevelő-oklnfá- 
sáró! és megfelelő tankönyvekről sem.

2. Az interparlamentáris csoportok, me
lyek minden állam törvényhozóiból (képvi
selők- és főrendekből) alakulnak.azon vannak, 
hogy ama kívánságokat és határozatokat 
lör vei ívja vasiatokká érleljék és lehetőleg l ör
vényekké emeljék.

A különböző kormányok törekvéseink
kel mind jobban barátkoznak meg, azért 
remélhető, hogy idővel ezéijaink megvaló
sításában is segítségünkre lesznek.

Jelenleg a löki kerekségén összesen 
vagy 200 hékeegyesület áll fenn. közlük a 
legtöbb számos tiókoszlálylyal.

A Magyar sz. korona országainak Bék« - 
cgyesülele 189.'». dcezember li-én  alakuli 
meg hazánk számos kitűnőségének, úgyszin
tén fő- és székesvárosunk legelőkelőbb tár
sadalmi köreinek jelenlétében — a béke
mozgalom lelkes apostolának S u í l n e r  Berta 
bárónőnek és dr. J  ó k a i Mór e.uókunknek 
tevékeny részivélele melleit.

Tagjainak fényes ne\sorából csak a 
következőket említjük: Elnök: Jókai Mór dr.. 
alelnökok: Josipovieli Geza, Vam >ery Ármin 
dr.; választmányi lagok; báró Bái.ffy Ovórgy- 
né, gróf i Isáky Uhumé, H< gedü • Sándorne 
dr. Schwatrz Gusztávné. Wahrmann Uenée. 
Berzeviczy Albert dr., Gsákv Albin gróf. He
gedűs Sándor. Ili ronvmi Károly, lleiuricli 
Gusztáv dr., Szász Károly. Széli Kálmán. 
T űit István, Zichy Antal slb. slb.

Ezen uj egyesület czélja. karöltve a 
már huzamosabb idő óla fjimállo nagyszá
mú bekeegyesiiletlel —- azért küzdeni. hog\ 
az egyes államok közt létező vagy jövőre 
felmerülő nézet- és érdekkülönbségek ne az 
emberleien, győzőre és legyözültre nezve 
egyaránt káros és a vakszerencsétől függő 
bábom ulján enyenlilessenek ki. hanem ko
runknak fejlőit műveltségéhez méltóan, az 
államok képviselőiből alakult nemzetközi 
itelö bíróságuk utján.

Valamennyi békeegyesüleluek összekötő 
kapcsa s a világbékcszövelségnek mintegy 

i középpontja az 1892-ben alapított B e r n i  
X e m z < ( k ö z i  B é k e h i v a t  a I, mely
nek élén I) n c o m m u u Eiie eszményi 
alakja áll. E mintaszerűen berendezett es 
vezetett hivatalban futnak össze a bekeegye- 
sületek elszórt szálai, onnan indul ki leg
több, a béke érdekében felmerülő üdvös



eszme és ott valósítják is meg őket. E hi
vatal rendezi a békekongresszusokat, gyűjti 
a hatalmasan gyarapodó békeirodalmat, szer- 
keszti és kormányoknak úgymint testületek
nek megküldi a különböző emlékiratokat, 
felterjesztéseket stb. stb.

A budapesti békekongresszus részéről 
XIII. Leó pápához intézett feliratra érkezett 
válaszban t. k. ezt olvassuk: » . . . a nyers 
erő törvényét fel fogja váltani a jog törvé
nye és egy uj igaz polgárosodás korszaka 
megkönnyíti majd az emberi nemnek fen
séges küldetése betöltését.« Egy más alka
lommal pedig a legíelsőbb egyházfő igy nyi
latkozott: »Nem ismerek szükségesebb dol
got, mint a háború elleni küzdést; minden, 
ami ezirányban történik, hatalmasan előmoz
dítja nem csupán a keresztény tanokat, de 
az egyetemes közjólétet is.«

Mind mélyebb gyökeret ver az az igaz
ság, hogy a háborúk az igaz vallásossággal 
és az emberiség valódi érdekeivel homlok- 
egyenest ellenkeznek. A békeegyesületnek 
egyik czélja, hogy a különböző népek között 
a jóakaratot, a türelmességet és a testvérisé
get fejleszszék.

Az a feladat, melyre a béke hívei vál
lalkoztak — igaz — nem hálás, hanem ön
zetlen és nehéz. Egyes, lélekemelő sikerek 
mellett számos félreértést, gúnyt, sőt táma
dást kell eltürniok. A társadalom nagyobb 
része —  sajnos — restel nyíltan zászlónk 
alá sorakozni s legfeljebb csendes rokon- 
érzésről (részvétéről?) biztosit, ami azonban 
ügyünkét hajszálnyival sem viszi előbbre. 
Kérjük Önöket, egyeseket és testületeket, fon
tolják meg jól az eszmét, tekintsenek azon 
kiváló egyéniségekre, kik hazánkban és a 
küllőidén már évek óta s a legnagyobb oda
adással szolgálják a Béke szent ügyét, aján
dékozzanak meg bizalmukkal és lépjenek 
minél számosabban sorainkba, a Magyar 
Sz. K. 0 . Békeegyesületébe és igyekezzenek 
eszméinknek minél szélesebb körben híveket 
szerezni, mert ezzel teszik lehetővé azt, hogy 
az emberiség e hatalmas munkájában Ma
gyarország is méltó helyet foglaljon el a 
kulturnépek között, a melyekhez minket egy 
fenkölt lelkű, szomszédos uralkodó csak a 
minap is besorozott.

Az eszményi czél elérése anyagi áldo
zatokat is kíván. Rendes tagok évi egy Irtot, 
alapitó tagok egyszersmindenkorra legalább 
50 frtot ajánlanak fel. Az egylet titkári hi
vatalának czime: Budapest, V., Dorottya- 
utcza 6.

Budapest, 1897. november havában.
A Magyar Szent Korona Országainak 

Békeegyesülete.
Kemény Ferencz Türr István Josipovich Géza

titkár. tiszt- tag. ügyviselő alelnók.

K  Ü ü  Ö S  F  É  L  É  K .
—  Hivatalos látogatás. Jablánczy Sán

dor m. kir. csendőrségi tábornok Budapest
ről, f. hó 22-én Csáktornyán időzött, a hol 
a csendőrőrst megvizsgálta. A tábornok ur 
múlt szerdán Letenyére utazott.

—  Kinevezés. A nagy-kanizsai kir. tör
vényszék elnöke Csárics Gyula Csáktornyái 
szolgabirósági dijnokot a perlaki kir. járás
bírósághoz hites német-horvát tolmácscsá 
nevezte ki.

—  Áthelyezés. A vallás és közoktatás- 
ügyi m. kir. miniszter Úrhegyi János alsó- 
lendvai áll. polgári iskolai rendes tanár, ha
sonló minőségben a nagy-becskereki áll. pol
gári és felső kereskedelmi iskolához hegyez
te át.

—  Áthelyezés. Az igazságügy-minisztei 
Berkes János letenyei járásbirósági Írnokot 
azala-egerszegi kir. törvényszékhez helyezte át.

—  Uj anyakönyvvezető. A belügymi- 
szter a turnischai anyakönyvi kerületűbe 
Rozgonyi Antalt anyakönyvvezető helyettessé 
nevezte ki.

—  Uj ügyvéd. Pelrik Gyula ügyvéd, 
ügyvédi irodát nyitott Alsó-Lendván.

—  Kinevezés. A vallás- és közoktatás- 
ügyi m. kir. miniszter Grósz Samu oki. polg. 
isk. tanítót az alsó-lendvai áll. polgári isko
lához segédtanárnak nevezte ki.

—  Házasság. Stroczinszky László lem- 
bergi mérnök f. hó 15-én vezette oltár elé 
Keszthelyen Bozzay Pál odavaló szállótulaj
donos, azelőtt Csáktornyái bérlőnek leányát, 
Ilonka kisasszonyt.

—  A helybeli általános ipartestület a
nagy-kanizsai kér. betegsegélyző pénztártól 
leendő elszakadás és Csáktornyán önálló 
betegsegélyző pénztár alakítása tárgyában f. 
évi d e c z e m b e r  h ó  5-én esetleg 12-én d. 
u. 2 ó r a k o r  az elemi iskola I. osztályának 
tantermében rendkívüli közgyűlést fog tartani.

—  Esküvő. Dr. Tassy Béla budapesti 
szigorló orvos a mull héten örök hűséget es
küdött Budapesten Hérics Tóth János dr. 
kúriai tanácselnök leányának, Jolán kisasz- 
szonynak.

—  Eljegyzés. Avár Gyula domasineczi 
tanító jegyet váltott István Róza kisaszonv- 
nval Devecserről.

—  Egy muraközi község hazafias ünnepe.
Folyó évi november hó 13-án a miksavári 
róni. kath. templomban Schádl István plé
bános és egyh. kerületi tanfelügyelő által 
bála istenitisztelet tartatott annak emlékére, 
hogy a király Ö Felsége a magyar haza 10 
jelesének emlékszobrot állíttat fel. A misé
hez mozsarak dörgése mellett a fárabeli 
összes tankötelesek zászlóval a temlomba 
vonullak, a hol is Ungár Adolf körjegyző 
vezetése mellett az összes községek elöljáró
sága testületileg megjelent. A »Te Üeum* 
után úgy az elöljáróság, mint az iskolás gyer
mekek harangzúgás és a mozsarak dörgése 
mellett az ottani iskolába vonullak, a hol is 
Schadl István plébános és iskolaszéki elnök 
szivreható beszédet tartott. Ecsetelte az ünne
pély fontosságát, kiemelvén a király Ő Fel
ségének nagyjelentőségű adományát; meg
magyarázta minden egyes szobor jelentősé
gét; figyelmeztette az itjuságot és jelenlevő
ket. hogy ámbár horvátul beszélnek, de a 
magyar földön születtek, legyenek magyarok, 
a magyar földön kívánjanak meghalni, és 
a haza érdekében legyenek igaz magyar 
hazafiak. A szivreható szép beszéd után 
mely alatt még a 10 szobrot is méltatta, a 
magyar Hymnuszl énekelték s az ünnepély 
emlékére emlékirat vétetett fel, mely a jelen
levők által aláíratott. Ezek után társasebéd 
tartatott a plébános urnái. —  Örömmel ig- 
tatjuk ide a miksavári derék plébános kez
deményezése folytán s vezetése alatt meg
tartott ünnepély leírását. Hogy egy község 
népének és tanulóifjúságának hazafias érzü
letére mily nagy befolyással vannak a haza
fias ünnepélyek, azt mindenki tudja, aki ily 
ünnepélyen részt v ett! Le a kalapokkal azon 
hazafias lelkész előtt, ki ott a Stayer hatá
ron a népet oly igazi hazafias irányban 
vezeti!

—  Tűzvész. Károlyszeg községben (Bog- 
danovecz), mely a felső-mihályfalvai körjegy
zőség területén fekszik, f. hó 22-én tűz támadt 
Leszkovecz József házában, kinek este 8

órakor a pajtája gyulladt ki. A porrá égett 
épület biztosítva volt. A kár meghaladja a 
300 frtot. Keletkezésének oka eddig nincs 
kiderítve.

—  Népesedési statisztika. S z ü l e t t e k :
Mihalecz Rozália, Mihálecz Mária, Vukovics 
Júlia, Mikácz Mária, Gacsál Gusztáv, Zsni- 

| dár István, Antonovics Anna, Kapelari Győző,
| Gábriel Margit, Bcrnát Lőrincz, Toplek Má
ria, Novák Klára, Zadravecz Klára, Meko- 
vecz Mária, Benedik] Friderika, Novák István, 

iSzivoncsik Hona, Kapelári Mária, Zlatarek 
| Ilona, Szklepics János, Bartal Rozália, Be- 
lovics Mária, Gjuranics Mária, Wolf János,

! Novák Rozália, Zseleznyák Mihály, Horváth 
Lajos, Novák János, Klika István, Sántek 
Mihály, Korent Rozália, Noyák Mihály, Bed
ri yács József, Koscsák Ferencz, Zsilávecz 
Miklós, Zelják Mária, Toplek Mária, Prsztecz 
Mária. Hermánn Mária, Vugrinecz Ferencz, 
Csrép Mihály, Rádl Mária. —  Me g h a l t a k :  
Özv. Cvetkovics Józsefné (75 é.), Holl Jó 
zsef (59 é ), Golub Ferencz (20 n.), Kova- 
csics Éva (31 é.), Hunyadi Ilona (2 h.), Tóth 
Mária (7. h.). Herman János (2 h.), Novák 
Mihály (7 n.), Molnár Erzsébet (4 h.), Hor- 

' váth Lajos (18 n.), Deutsch Olga (5 h.), 
ISaíTarics Ferencz (8 h.), özv. Szocsics Mi- 
hályné (53 é.), Zseleznyák Mihály (23 n.), 
Mávrek Mihály (56 é.), Kopjár Flórián (57 é.), 
Szabó Júlia (62 é.), Rossi Constantia (22 é.), 
Rádl Mária (6 n.), Vurusics Katalin (10 h.), 
Varga István (35 é.), Zserjáv (h. sz.), Ga
csál Gusztáv (2 h.), Dreschnig József (33 é.), 
Holub Ferencz (70 é.). —  H á z a s s á g o t  
k ö t ö t t e k :  Légrády István és Balogh Ro
zália, Guterman Béla és Adamecz Katalin, 

jSlingl Ferencz és Kelemen Mária, Toplek 
Imre és Salamon Mária.

— A magyar szabadságharcz képes bibliája. 
Most vasárnap jelent meg Jókai, Bródy és Rákosi 
1848-ának második füzete, mely méltó folytatása 
az elsőnek. A mű immár elhagyja az előkészítő 
események és alakok tárgyalását s a forradalom 
történetének forró levegőjében él. Wesselényi két 

| arczképe után Kossuth követlé választásának képe 
következik, azután az európai forradalmak sora, 

ja miut Párisból kiindulva felénk hömpölyög. Lát
juk a felbőszült nép rohamát a Palais Royalra, a 

j boulevardi táborozást, a nép dühöngését a trón- 
í teremben, a mint tépdesik, czibálják a trón kár
pitját s a falak szőnyegeit. Azután Lamartine és 
Hugo Vidor medaiílon képe ötlik szemünkbe; 
mindkettő a híres Augers reliefje után készült. 
Látjuk a francziák megújult alkotmányának, a 
köztársaság kikiáltásáuak fényes ünnepét, meg a 
magyarok küldöttségét, a mint a párisi nj kormány 
tagjait üdvözlik. Sat, sat. Felbuzog a vérünk, ha 
ezekre a íényes jelenetekre godolunk. Kossuth 
akkor meghódította Bécset! A füzetet megint egy 
oldal pompás gunykép zárja, valamennyi a meg
bukott Metternichből üz csúfot, —  A harmadik 
füzet márczius 15-ikével fog foglalkozni. —  Az 
1848. melyben 120 kép lesz, mindösszesen 30  
egyenként 30 krros füzetekben jelenik meg. Tehát 
az egész munka ára semmi körülmények között 
nem lesz több 9 írtnál. Erre kötelezte magát a 
kiadó: a »Révai Testvérek írod. Int. R. T. Az 
egyes füzetek Kaphatók a helybeli könyvkeres
kedésben.

Ké8márky és Illés. Budapesten a leghíresebb 
ezégek egyike, Kossuth Lajos utczai 2 üzlethelyi
ségét összepontositóttá a külön e czélra épült 
12-ik szám alatti látványosság számba menő áru
házba. Félreértések kikerülése végett megemlítjük, 
hogy a légi híres »Kerepesi Bazár* nagy raktár- 
helyiségei továbbra is fenmaradnak, sőt meg is 
nagyobbitatlak.

Felelős szerkesztő: Segéd-szerkesztő:

MARGITAI JÓ Z S E F  ZRÍN YI K A R O LY.

Kiadó és laptulajdonos:

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR.)



XIV. tečaj. Vu Čakovcu, 1897. 28-ga novembra Broj 48.

Sve pošiljke se tičuč zadržaja 
novinali, naj se pošiljaju na 
me Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:
Knjižara F i s c h e l  Filipova 
kam se predplate i obznane 

pošiljaju.

M EDIIM URIE
Predplatna cena je:

Na celo leto . . . .  4. fn  

Na pol lela . . . .  2  frt. 
Na čet vert leta . . .  1 f,(

Pojedini broji koš tájé 10 kr

nahorvatskom i magjarskom jeziku izlazdeči družtveni znanstveni i povučljivi list za puk 

Izlazi svak i tijeden jedenkrat ito : vu svake  nedelju.
Obznane se poleg pogodbe 

1 fal računajú.

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

Prestolni govor.
Prestolni govor, kojim je  Njegovo c. i 

kr. apoštolsko Veličanstvo izvoljelo 17. no
vembra pozdraviti obedve delegacije vu 
carskoj palači vu Beču, glasi:

Uvjeravanja o vjernoj odanosti koja 
ste Mi netom izkazali, primam s iskrenom 
zahvalnošču.

Tečajem zadnje godine dal je  položaj 
na iztoku povoda vnogim bojaznima, koje 
se denes, hvala jednodušnom postupko veli
kih vlasti, prikazuju srečno odstranjenimi. 
Evropski koncert pokazal se je  vu to doba 
kakti močan faktor sa odstrajenje iztočnih 
smutnja, pak i ako mu nije uspjelo, da 
sprčči vrlo tugaljivi ratni sukob izmedju 
Turske i Grčke, to se ipak ima njegovoj 
neumornoj i svejstnoj djeiatnosti pripisati, 
što se je  taj sukob lokalizoval i napokon 
intervencióm vlastih dokrajčil. Sad če biti 
zadača evropskoga koncerta, da pristupi 
uredjenju odnošajah na Kreti, koji otok ima 
da dobije uz očuvanje sultanovih suverens- 
kih prava (juša) obsežnu autonomiju i time 
tulikajše jamstvo za svoju boljšu budučnost.

Sa zadovoljstvom mogu naglasiti, da 
su Naši odnošaji prema svim vlastima naj- 
boljšoj. Kak što prije, tak i denes sačinjava 
naš savezni odnošaj prema Njemačkoj i 
Italiji neuzkolebivu osnovku naše politike. 
Sveudilj je  zadača Moje vlade, da tu osnovku 
čuva i učvrščuje.

K dosadašnjim garancijama mira pri- 
došlo je  sprijateljenje sa ruskom carevinom. 
Ponovni sastanski, što sam ib imel sa rus
kim carem, uvjerili su me, da medjusobnog 
povjerenja izmedju naših država, koji dal- 
njom konsolidacijom obečaje za budučnost 
samo radostne pojave.

S osječajem radostnog zadovoljstva sje- 
čam se pohoda; kojimi Me je  njemački car, 
Moj vjerni prijatelj i saveznik, ovdi vu Beču 
a nezdavnja vu Budimpešti obradoval. Ne 
menje se radostno sjcčam Svoga prošlogo- 
dišnjeg boravka vu Bumunjskoj, ter pohoda, 
što su Mi ga uzvratili kralj i kraljica Bu- 
muujske.

Čuvanje interesah evropskog mira bit 
če i nadalje glavna zadača Moje vlade, ter 
se iiadam, da moremo vu tom pogledu s 
pouzdanjem iti budučnosti vu susret.

Batna (taborska) uprava posvetila je  i 
ove godine pri svojim zahtjevima veliko 
pažnju gospodarstvenom i financijalnom po
ložaju monarhije, premda su dogodjaji na 
počelku ove godine pokazali, da je potrebno 
hrže nadopunjenje ratneg materijala, što je  
délomice i izpeljano, a djelomice se je  po
čelo provadjati! Ove su se mjere ipák krétaié 
vu okviru, šlo je  utvrdjen za usavršenje 
Moje vojske, kojemu vu ostalom odgovara 
i cčlokupni proračun Moje taborske uprave 
za godinu 1898.

Pokehdob se Bosna i Hercegovina gos- 
podarstvéno normalno razvijaju vu napred-

nom praven, moči če ove zemlje i hud uče 
godine, kak što su mogle i do vezda, ove 
izdatke za svoju upravu iz vlastitih prihoda 
podmiriti.

Preporučajuči osnove, koje čete pri m iti 
od Moje vlade, Vašoj prokušanoj uvid jav
nosti i patriotičkoj požrtvovnosti, želim naj
bolj i uspjeh Vašoj djeiatnosti, ter Vas naj- 
srdačnije pozdravljam.

Iz delegacijah.
Žico/n nam je  včera vu kratko javljeno 

konstituiranje magjarske delegacije, koja je 
izabrala svojim predsjednikom grofa Júlia 
Szapáryja. Sesiji bili su nazočni zvun čla
nova delegacije ministri Goluchovski i Kál- 
lay, zapovjednik mornarice admiral barun 
Sterneck, podmaršal Zsoldos, odsječni pred- 
stojniki grof Szécseny i Dóczy. odsjednički 
savjetnici Mérey dr. barun Tallián, odsječni 
predstojnik Ilorovitz. ministerski savjetuik 
grof Pongrácz i pomorski glavni povjerenik 
pl. Budisavljevics, —  svi zastupajuči zajed- 
nička mini tarstva izvanjskib poslova, tabora 
i financija. Magjarsku vladu zaslupal je  mi- 
nister-predsjednik barun BáuíTy. Nakom 
izbora predsjednika izebrala je delegacija 
podprezešom Kálimmá pl. Szélla, a notar- 
jušima Hegedüsa, Münnicha i Budványskoga.

Vu naslupnom svojem govoru naglasi 
predsjednik gróf Szapáry, da več 80 godinah

Z A B A V A

Novi svilni rubeč.

Tko mi nevieruje, neka próba! A to 
more vlastitimi vuhi svake nedelje, najmre 
pak u zimsko doba izprobati, i to rekel sem 
svake nedelje u cirkvi pod prodečtvom. Jer 
tko još to nije opažavaI. on neka pričme 
od sad opažavati, jeli pak nije moja tvrdnja 
istinita? Gospodin plebanuš ili kapelan nek 
slobodno tak liepo prodekuju, da bi njih 
mogli Angeli poslušati, kaj basni, kad beteg 
svoje zahtieva i nesrečni katarrh tak po 
gutu žegeče, da čoviek mora kašlati, i tak 
se čuje pod delom sv. mešom i prodekom 
tak zaglusno kašlanje, da niti on, koj neima 
katarrha. uslied te kašlane vike od prodečtva 
ni št, ili samo gde koju rieč čuje. Ali o čudo! 
Čim svečenik vzeme poslie prodečtva knji- 
žicu sa ozovi u ruke te pričme: »Jemlje u 
sveto hižtvo« — Nut dragi moji! Niti da 
bi samo se jedna duša izkašljala. pak ma- 
kar je  četerdeset i šest parov, a ozivanje' 
trpi do pol ure . Miša bi bilo čuti po cirkvi 
prebežati, tak je  sve tiho, tak nikoga ka
tarrh u grlu nežegeče, tak nitko nekašlje, a 
a to sve radi znatiželjnosti. Dakako, da je ,

najviše znatiželjan ženski spol akoprem 
niti muže nezagovaram.

ruga falinga opet je  ta, da mnogi 
Brado zakasne u cirkvu. —  Ako se 
netko hoče željeznicom voziti, ili je  pred sud 
pozvani, to on sigurno dojde u pravo vrieme; 
ali ako je  treba u cirkvu ili onda mnogi 
rado zakasne, pak ne samo da tim onda 
neizkazuju pravu čast službi božjoj, nego 
još k-tomu i druge bune, koji su u pravo 
vrieme u cirkvu došli, je r  i lu znatiželjnost 
hoče svoje imati, najmra pak na selu, pošto | 
svi več u cirkvi sakupljeni, ako takov za
kasnjeni pod prodečtvom vrata odpre, velim, 
svi glave dignu, vrate nategnil kak žerjavi, 
za da vide, tko je  tu sad došel, kak je  ob
lečen i ako je  ženska, kakovoga rubca ima 
na glavi.

Niekoga plebanuša jedne male lare je 
to osobito bunilo, da su se u cirkvi sakup- 
Ijeni uviek ogledali, ako je  tko pod prodečt
vom kakti zakašnjeni došel u cirkvu, pak 
za to sim lam zgledavanje dotrgnuli, je  jed-j 
noč rekel iz prodekalnice: »Dragi moji far- 
niki, pošto vidim, da vas u vašoj pobožnosti 
kesno (lohad jaj uči bune tim, šlo se uviek, 
kad se cirkvena vrata štupi, poimence po
vem, a vam se nebude treba ogledavati«. j 
Stim pričme svoju prodiku; ali na sko ro sej

je  moral pretrgnuli u govoru, je r  su se, kak 
navadno, za jednog zakešnjenog vrata od
prla baš u onom hipu kad je  izgovoril: 
»Svetoga evangélium se mora držati svaki, 
koj je  pravi — Vádija Miška sa svojom
Ženom i kčerju m ............ * Vadija Miška sa
sa ženom i kčerjum se jedno malo osup
njeni sednu na svoja miesta, a prodečlvo 
leče dalje. I opet se mora na jedan krat 
prelrgnuti, jer se opet vrata odpru pri rie- 
čib: »1 ovak su preobradali zemlju, gd*‘ 
med i mleko teče —  Pongrác Lovrenc i 
Andročec Tomas . . . .«

Farniki se sad neulaju ogledavati, a 
prodečlvo teče dalje, pod kojem gospodin 
plebanuš svakoga kesneše dojdučega pod- 
punim imenom i pridavkom imenuje. Jedan 
krat mu je  ipak iz vust više vušlo, nego 
samo ime i prida vek, jer baš su se opet 
vrata odprla,kad je  izgovoril: »U nebo samo 
pravični dojdu. te vam velim, da u nebo 
more v lezli samo —  Bakša Treza s novim 
svilnim rubcem na glavi . . .« — ali u tom 
hipu se je  sve, kaj je  bilo ženskoga spola 
u cirkvi, kakti na komando, k cirkvenim 
vralam ogledalo, jer novoga svihioga. rubca 
su ipak morale sve videti!



sildjeibe vu delu delegacijah, ter se je  za 
to vréme osvjedočil, kak ozhiljno i mirno 
razpravlja visoko ovo tčlo državne poslove 
i kak dobrostivo i prijazno susreče svoje 
predsjedničtvo. Moli s toga, da se ista bla- 
gonaklonost i njemu izkaže. Kak mu još 
nisu poznati predlogi, koje če vlada podas- 
tréti, ne more da govori o njima; ali poz
nate su mu izjave krunjenih glava iz naj- 
novije dobe, iz kojili svili izbija težnja za 
mirom. 1 trojni savez, temelj naše vanjske 
politike, želi da se uzdrži mir; a na čelu 
vlade stoje muževi, koji uživaju podpuno 
povjerenje delegacijah.

Za Magjarsku je  uzdržanje mira od to 
vekše važnosti, šlo ona pod zakritjem mira 
more uspješnije razvijati svoje unutrašnje 
poslove. Željeti bi bilo da i ovogodišnje 
delegacije s gledišta zajedničkih interesa 
rešavaju predloge sporazumno i nastoje uz- 
držati dobre odnošaje izmedju obedvih drža
vah. Zadnje delegacije sastale su se, kad je ' 
Magjarska svetčanim načinom slavila (dicila) 
svoj jezerogodišnji obstanak. Najsjajnija točka 
ove (like bila je, šlo je  krunjčni kralj Mag- 
jarske svojim učestvovanjem prilike dal 
magjarskom narodu, da more izraziti svoje 
poklonstvo i nepokolebivu vjernost naprama 
kralju. Podpuna sloga izmedju trónusa i 
naroda nijsigurneše je  jamstvo za razvitek 
pikosti monarkije, za razvitek Magjarske. 
Nj. je  Veličanstvo najnovešim Svojim čiui- 
ina dokazalo, da nepokolebivu privrženost! 
naroda uzvrača povjerenjem vu narod. S 
toga delegacija ne more drugač za počet i 
svoje djelovanje, van da dade izraza čuvst- 
vima, što j ib goji vsaki Magja r, želji najmre 
(članovi delegacije listaj u), da Bog još dugo. 
dugo poživi dično vladajočega kralja Ma
gjarske, Njegovo Veličanstvo Ferencz Jožefa 1.!

Delegacija popratila je ove reči odu* 
ševljenim klicanjem.

* *
*

Njegovo c. i kr. Veličanstvo primilo je 
vu bečkoj palači navadnim sjajem najprvlje 
magjarsku, a po toni austrijsku delegacijo.

IVezeš grof Julio Szapárv osloviI je 
Njegovo Veličanstvo ovim govorom:

Hoče biti social-demokrat.

Ja znam, da su mnogi več puno čuli 
i puno se spominali o socijal-demokratih i 
kak sam uvieren, da mnogi znadu za nji
hove nazore i želje, bas tak sam i uvieren, 
da ih je  polovica, koji nikaj drugo o njih j 
neznadu izvan da na svietu obstoje i oblas-j 
tim velike neprilike zavdavaju, a sudom 
lakaj. Kad bi ja  sad mojim čtevcom hotel 
razlagati lih nemirnjakov želje za kojimi 
idu, onda sredstva, kojili se love, za da 
dojdu do cilja i u obče cieli njihov program, 
nebi mi bil dosla ov cieli arkuš; to pak bi 
čtcvce dugočasilo a k lomu bi pri lom os
tali tam, gde su i bili. Nego imam ja 
jednu liepu pripovest, kojom hoču na vlas 
i posve jasno želje i težnje social demokra
tov pokazati tak, da bil svaki, koj bu tu 
pripovest čtel, dobro razmel za čim ti be
daki idu i kak se bude njihovo dielo, da- 
pače se mora porušiti, kak ona hiža koju 
si na večer dieca na stolu pri svieči iz kar- 
tih naprave, i kad se onda jeduomu kihne, 
ili mati skolovratom u stol drukne, eto ti 
iz visokog turna pun stol karlih, koje onda 
opet od kraja razlil u vis, za da se jednim 
mahom opet poruše.

Peter Piškor bil je jedan priprosti, siro-

maški i pošten čoviek seljak, koj je  miz 
svojeg poljodeljskog diela još obavljal gaze-! 
nje meha pri orgulah u farnoj cirkvi, za koj 
posel je  dobival na godinu trideset forinti 
iz cirkvene kasse izplačeno. Jednoč su u 
bližnjem varašu social demokrati obdržavali 
svoju skupčinu, te je  našega Petra Piškora 
nagovoril njegov sused, da ide znjim na tu 
skupčinu, jer da bu tu puno spametnoga 
čul. Peter je  išel i tam med onom halabu- 
kom čul i mnogo toga. kaj mu se je  i do- 
palo i tak spametno činilo, da mu je  mož- 
djani zaobrnulo i siromaku sve kotače u 
glavi poremetilo.

»Ja budem si več pravicu našel!« — 
rekel je  u sebi te se je spravil na farov k- 
gospodinu plebanušu.

»Kaj se je  več tak rano u jutro pri
petilo, moj dragi Peter Piškor?« — zapita 
ga gospodin plebanuš. kad je  po štengah 
gore u plebanuševu sobu dosopil.

»Ja sem došel gospodinu plebanušu 
povedati« —  odgovori Peter — »da to več 
dalje ovak biti nemre, jer včera sem u va- 
rošu u skupčini od spamelnih ljudih čul 
govore, kojimi su isti dukazivali, da samo 
svi jednaki i da med jednimi i drugimi ni- 
kakove razlike neima,pak sem zato sada 
knjim došel, da mi pomognu do mojega;

prava dojti, jer pravica i jednakost mora 
biti.«

»A kakova nepravda ti s e je  moj dragi 
Peter Piškor pripetila? Povedj mi!« zapita 
dalje gospodin plebanuš.

»Kakova nepravica, pitaj u gospodin ple
banuš?« —  odgovori Peter —  »Vidiju ga- 
zenje meha u cirkvi cielu godinu nije nika- 
kova zabav, nego je  dapače težko dielo, pak 
bi se ja za to sa trideset forinti kroz cielu 
godinu zadovoljaval,, dočim gospon školnik 
Orgulič dobiva za svoje dielo, koje baš tak 
dugo svaki krat traje, kak i moje gazenje 
meha, i menje ga truda stoji, četiri sto fo
rinti na godinu. Ja  moram cielu godinu tu 
stati i mučiti se, gaziti lievo i desno lievo, 
dočim gospon Orgulič liepo komod sedi te 
samo prsti po klaviših prebira i zato proti 
svakomu pravu i pravici toliku plaču vleče. 
Jednom riečju, gospodin plebanuš, ja  njih 
prosim, da mi do pravice pomognu «

Plebanuš, koj je  odmah previdel, kaj 
je  lomu inače mirnomu čovieku glavu zme
šalo, poslie kralkog premišljavanja odgovori: 
»Tebi pravica morabili, Peter Piškor, samo 
si hoču još do zutra premišljavati, kak i 
na koj način se bude to dalo učiniti.«

Drugi dan u jutro dojde Peter Piškor 
opet k gospodinu plebanušu, —  »Ja sam si





G a b o n a  á r a k .  —  Č l e n a  Ž i t k a .

I m.-mázsa. 1 m.-cent. frttól frtig
■

Buza Pšenica 11.50_
Zah Zob 6 __
Rozs Hrž 7 — 7
Kukoricza uj Ivuruza nova 5 50 —

* » ó » stara — —
Árpa j Ječmen 0 —
Fehér bab uj Grah beli 7 —
Sárga » » | » žuti 5 30 —
Vegyes » » » zmešan 5 25 —
Lenmag I Len 7.50 —
Bükköny j Grahorka 5 —

Nyíl ttér.*
h rovat alatt közhittokért som alaki, sem tártaim 

tekintetben nem vállal felelősséget a 6’zerk.

Foulárd-selymet 60 krtól a fi t 35 krig méterenként 
japáni, chinai sat. a legújabb mintázattal és szí

nekben, u. m. fekete, fehér és színes líenneberg 
sólyomét 45 krtól 14 Irt 65 kr. méterenként sima, 
isikos, koezkázott, mintázott damaszolt sat. (mintegy 
240 különböző minőségben, 2000 szin és mintázattal 
sat. i a megrendelt árukat posta brr ás vámmentesen. 
hó/.hoz szállítva, valamint mintákat postafordultával 
küldenek Henneberp G. <cs. és k. udvari szállító selyem
gyárai Zürichben. Svájczba ‘ zimzett levelekre 10 kros, 
levelező lapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar 
n\elvon irt megrendelések pontosan elintéztetnek. 2

S ZIVATTYÚK M É R L E G E K ,
minden neme, házi, nxilvnnos, mezó- |  p  legjobb javított rendszerű tizedes 
gazdasági és ipát czélokra. százados és hídmérlegek fából és vas-

U  (p y  A  G  !  hói, kereskedelmi közlekedési, gyári, mező-
,, „ ....... . x . . 1 .* , , , ,  gazdasági és ipari czélokra. Embermérlegek,

,  i?. ' ff-léle _szabadalmazott moxxdalasi mérlegek házi használatra, barommérlegek,
moč szer szerint inoxvdalt szivattyúk rozsda Commandit-társaság szivattyú és mérleg-

5? ellen védve. gyártása.

S?, Árjegyzékek . . .  e a n w r i | e  i t i -  I., Wallfischgasse 14. sz.
 ̂ ingyen es bérmentve. W *  b n n V L . I i v ) ,  W I6 M *  Sehwarzenbergstrasse 6. sz.

ČČf- ______________________________________________________

/^V /KV /KVA^V/KV/KV/KV/KV/KV/Kv /Kv/^v /»v /»v

| K ő s z é n  e l a d á s !  I
| Jó  m in ő sé g ű  *

í ^ k ő s z e n e t ^  \
5 aján l @
5  ©

M é te r  m ű x  s/i n  kéntfiO k r ,  |
5 IO Méteritt/tzstintelni ü li  „ 9
k  | | y
x  .»  »> >» w

|  a helybeli raktárból átvéve

|  Gráner testvérek i
I  800 3— <> Csáktornyán.

r> férT i..T f(*T f ;» rT í^ T :« V « i» T T (» 7 V v .y T í» 7  'u «?  t .< 7 f  * 7 1 , - 7 0 • V T o J T(« 7 Ti« 7 Í í i l V IST ií«T T lv f T ( 7 J f r i T ^ ■  A f I V L

Hirdetések.
1083 vb. szám 1897.

Árvercsi hirdetmény.
Alulírott bír. végrehajtó az 1881 

évi I X  l.-oz. 102. S-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a perlaki kir. járásbíró
ság 1897. évi 8007, p. 97. szánni végzést* 
következtében dr. Tamás János perlaki ügy-! 
ved által képviselt Blágusz Iván hódosáni 
lakos javára Xarangja Balázs u. o. lakos 
el!; n 70 IVI s jár. erejéig 1897. évi októl* t | 
hó 28 án foganatosított kielégítés végrehajtás 
Híján lefoglalt és 342 frlra becsült 1 ku 
koriezakas kukoriczával, l ménrsikó. t sze
kér. 1 serlvésól. 2 szekér szóin. .» székéi 
trágya. '/2 pajta, l kazal szalma és szoba 
bútorból álló ingóságok nyilvános árveréséül 
eladatnak.

Mely árverésnek a perlaki kir. jbíróság | 
8911 p. 1897. sz. végzése folytan 70 frl 
tőkekövetelés, ennek 1897. évi julius hó ! 
19 napjától járó) 8 %  kamatai és eddigi 
összesen 32 Irt 35 krban bíróikig már meg- ; 
állapított költségek erejéig a helyszínén,, 
vagyis Hodosánban leendő eszközlésére 

ÍH H 7 . é v i  t le v / e m h ,  h ó  7 • n a p j á n a k  

d é l e l ő t t i  lO  ó r á j a  

határidőül kitiizetik és ahhoz a venni szándé
kozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintőit ingóságok az 1881. évi LX. l.-oz. 
107. és 108. $-a értelmében készpénzlizelés 
niellett, a b»gtöbbet Ígérőnek becsáron alul 
is el fognak adatni. 907

Kelt Perlakon, 1897. évi nov. hó 24-án.
S t c r n  F r ig y e s ,
kir. bírósági végrehajtó.



! # # # # # # # # #
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi M

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel köz-!
hírré teszi, hogy a perlaki kir. járásbiró- 1  r  1  1  r
Ság 1897. évi 8383 és 8485./p. 97. számú j I H j I Y c I K
végzése következtében Varga Lajos n.-kani-
zsai ügyvéd által képviselt Schulleg János j " 1" 11 ..............
Csáktornyái lakos javára Márcsecz Pál és i M K  v í z
társai domásineczi lakósok ellen 100 frt é s jy S k  C s á k to rn y á n  U j-U tC Za 
102 frt s jár. erejéig 1897. évi október hó j  ̂ ^
t(5-án foganatosított kielégítés végrehajtás 11^ *  SZlllllU  l l i iz b íl l l  GiJ*y Ó éi
utján lefoglalt és 430 frtra becsült 2 kan- W  h á ro m  SZ0])iU előszob a, S  
czaló, kukoricza, 1 tehén és 1 szekérből TOK W
álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak. k o n y h n ? é ló s k tlin n i stl).

Mely árverésnek a perlaki kir. jbiró- ^  hoZZÁtartOZÓ h e ly is é g e k - W  
ság 8560./p. 1897. számú végzése folytán 100 jggk * a A X
frt és 102 frt tőkekövetelés, ennek 1897. évi b ő i á lló
szept. hó 14*. napjától járó 6 %  kamatai és g  _
eddig összesen 07 írt 80 krban biróilag már H JJft ^
megállapított költségek erejéig a helyszínén L i  H  1 %  á H I  9
vagyis Domásineczen leendő eszközlésére  ̂ ^
1S97. é vid e cze m h . hó 4. n a p já n a k  i 8 q 8.  évi j a n u á r  f-től

délelőtti»« /  «/'« k i a d a n d ó .  jSgk
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán-
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg. B ő v e b b e t
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. K IA W Á I/ C C D C M r 7
t.-cz. 107. és 108 §-a értelmében készpénz-M K
„ „ . . . .  T T  háztulajdonosnál V^rrfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek becsaron A j k  A é k
alul is el fognak adatni. 892 U gyanott. n.iuX X  908 X X

Kelt Perlakon 1897. novemb. hó 1 9-én , M K

r z i s s s í

1042/vh. szám 1897.

Árrerési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t. ez. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a perlaki kir. járás
bíróság 1897. évi 8882 és 8884 p. 97. számú 
végzése következtében Varga Lajos n.-kani
zsai ügyvéd által képviselt Schulleg János 
Csáktornyái lakos javára Kontrecz Lénárd és 
társai dekánoveczi lakosok ellen 42 frt és 
80 frt s jár. erejéig 1897. évi október hó 
16-án foganatosított kielégítési végrehajtás 
utján lefoglalt és 811 frtra becsült 2 sertvés- 
ól, 1 pajta, széna, zsupszalma. 1 pálinka
főző kazán. 2 kukoriezakas kukoriczával, I 
2 szekér, 1 kanczacsikó és 1 bikából álló 
ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a perlaki kir. járás-1 
bíróság 8549 p. 1897.számú végzése folytán 42 ! 
frt és 80 Irt tőkekövetelés,ennek 1897.évi szept.1 
hó 14. napjától járó 6 %  kamatai és eddig! 
összesen 62 frt 40 krban biróilag már meg-! 
állapított költségek erejéig a helyszínén, j 
vagyis Dekánoveczen leendő eszközlésére

1 S 9 7 .  éri d e v z v n i b v r  h ó  4 ,  n a p -  

j ó n n k  d é l u t á n i  2  ó r á j a

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé- í 
kozók oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 
107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés j 
mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul 
is el fognak adatni. 906

Perlakon, 1897. évi novemb. hó 19-én 
S tc rn  F rlp yes ,

kir. bir. végrehajtó.

: i

Árverési hirdetmény. i
f iDráva-\ ásárhely község elöljárósága által ezen- X

nel közhírré tétetik, miszerint a község tulajdonát *z
képező jf

vadászati joí>* J
1897. évi deczember hó 18-án d. e. 10 óra- ^
kor a községi irodában nyilvános árverés utján a

haszonbérbe fog adatni. \
í

Kelt Dráva-Vásárhelyen. 1897. novem. 23-án. M

904 i—2 A z  vIt’H jtirosti f f .  Á

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.
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