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A lap szellemi részére vonatkozó 

minden közlemény 

Ma 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, 

nyiltterek és hirdetések.

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

Előfizetési árak:
Egósz é v r e .................................. 4 frt.
Fél é v r e ........................................ 2 ft*t.
Negyed é v r e .............................1 frt.

Kgyes szám ára 10 kr.

Hirdetések elfogadtatnak:
Hudapesten : (íoldbergor A. V. és 
Eckstein 11. hird. irod. Mécsben,. 
Schalek H., Dukes M., Oppelik A I 
Danbe ti. L. és társánál és üernd: 

Itrüuben: Štern M.

Hirdetések Jutányosán szám íttatnak. M egje len ik  h e te n k in t  e gy sze r: v a sá rn a p . Nyilttér petitsorra 10 kr.

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

A gazdasági munkásokért.
A képviselőházban immár napirenden 

levő törvényjavaslat a mezőgazdasági mun
kások és a munkaadók jogviszonyainak ren- 

' (íezését, azaz a becsületes munka és a szer
ződés szentségének védelmét, de egyszers
mind a rendbontó törekvések megrendsza- 
bályozását vette czélba.

A földmivelésügyi tárcza 1898. évi költ
ségvetése pedig Darányi miniszter megkez
dett akcziójának első sorban humánus, em- 
berszereteltől alhatott voltál, a lisztességes 
munkás iránt való legjobb akaratot dombo
rítja ki.

A törvényjavaslatban a munkások ro
vására űzött visszaélések eltiltása és meg
torlásában nyilvánul a miniszter intencziója. 
A költségvetés pedig eszközöket teremt a 
munkásbajok orvoslására.

Ezek közül első helyen a mezőgazda
sági munkások személyi hitelszükségletének 
kielégítésére szolgáló intézmények megterem
tésére fölveti százezer forintot kell kiemel
nünk. A miniszter a költségvetés indokolá
sában elismeri azl, hogy olcsó személyi hi
tele nincsen s ha nyári keresménye szük
ségletei fedezésére nem elegendő s ha a jó- 
lelkü állandó munkaadó ki nem segíti, kény
telen az aratásnál majdan szerzendö gabo
náját előre eladni A gazdasági munkásnak 
ez a helyzete a munkaadó és munkásra 
egyaránt káros. Az a munkás, a ki potom 
áron adja el a jövő évi keresményt, nem

csak anyagilag vészit, de a reménytelenség
ben könnyelművé is lesz; a munkaadó meg 
csak felületes munkát s hiányos kötelesség- 
teljesítést várhat altól a munkástól, a kinek 
keresete már előre el van adva. Ezen —  
úgymond a miniszter — községi segélyala
pok, segélyzö egyesületek létesítésének támo
gatása által szándékozom segíteni s ügy hi
vatalos, mint társadalmi utón is oda fogok 
hatni, hogy olt, a hol erre szükség van, az 
önkormányzati testületek, a munkaadók és 
munkások állal oly segélyalapok, segélyegy- 
lelek létesiltessenek, a melyekből a megszo
rult munkás, ha nem is díjtalanul, d ea le g -j 
kisebb kamat mellett kapjon kölcsönt.

Anyagi támogatás mellett íigyelemmel 
van a miniszter az értelmileg fejlett mun
kások morális es szellemi szükségleteire is, 
a midőn a jó gazdasági cselédek és a jó  
munkások jutalmazására, nepies fölolvasá
sok rendezésére, munkás könyvtárak segély
zésére, továbbá a munkásokkal helyes irány
ban foglalkozók tevékenységének támogatá
sára 40.000 forintot irányozott elő.

A megkezdett akczióban az érdekelt 
társadalom támogatására és közrehatására j 
számit a miniszter. A magyar gazdaközönség 
már eddig is kimutatta, hogy szívesen megy 
vele és vezérlete alatt. Reméljük hogy ezek 
után a munkásnép is ezt teszi és teljesen 
hátat fordít a nagy szavakkal dobálódzó 
hamis tnunkáspróféláknak.

A mezei egerek ellen való 
védekezés.

A védekezés első sorban abból áll, hogy 
ne irtsuk és ne üldözzük azokat az állato
kat, a melyek az egerek ellenségei. Feltétle
nül kimélendök a vércse, egerész ölyü, vala
mennyi kisebb bagoly, a sün. a cziczkány 
s a menyétke; hol a vadászat jelentéktelen, 
vagy hol nagy az egértömeg, olt kimélendök 
az Őrgébics (bábaszarka), a vetési és fekete 
varjú, a nádi és mezei ölyü, továbbá a nyesi, 
nyuszi és görény, valamint a róka. A kí
mélésen kívül, gondoskodni kell fészkelő ta
nyákról (sürü bokros helyekről), valamint a 
nyílt Hízzon pihenő helyekről (földbe vert 
karók és póznák) is.

Az itt futólag megemlített különböző 
állatok az egér rohamos szaporodását min
den esetre késleltetik, sőt meg is akadályoz
zák, de mindazonáltal gyakori eset az, hogy 
nagy egérjárás esetén az embernek magá
nak is kell beleavatkoznia, hogy e csapás
nak minél előbb végét vesse.

Lássuk már most, hogy e tekintetben 
mit lehet lenni.

a) A z e g e r e k  a g y o n  v e r é s e  s z á n 
t á s k o r .  Tudjuk, hogy az egér nem fészkel 
és nem is tanyázik mélyen, úgy, hogy 4 1/* 
és 5 hüvelyknyi mélységben járó eke majd
nem valamennyi egeret kifordít, ilyenkor 
nincs egyéb hátra, minthogy egy munkás a 
kifordított egeret azonnal agyonüsse, a fé
szekben levő fiukat agyon ti pórja.. Gazdáink

T Á R C Z A .

I) A L 0 K .
Ki mondja, hogy kegyetlen vagy,

Ki módja azt teróíad ?
Ki mondja, hogy a szivemet 

Te össze-vissza zúztad ? !

Te gyermek vagy, s az én szivem 
Játékszer volt előtted,

És addig játszottál vele 
Mig össze-vissza törted 1

Nem te valál könyörtelen,
A játékszer volt gyenge I

Az Isten miért is nem teremt 
Kőszivet a kebelbe 1

Virágos kert volt a szivem, 
Virágillattal telve,

És lepke volt minden dalom,
Virágra szálló lepke.

Templommá lett most a szivem 
Benne tiéd az oltár !

S azóta mindenik dalom 
Egv ájtatos szent zsoltár.

—  Ipszilon. —

A felhők alakjai.
Irta: Nagy Ferenc*.

Kívántad édesem, hát teljesüljön akaratod,1 
írok neked a felhók alakjairól, ámbár mondhatom, 
nem ismerek nehezebb valamit, mint egy kényünk, 
kedvünk ellenére kiválasztott feladatot kidolgozni.

Bégen felleltem magainban, hogy az efféle 
tárgyakról nem írok s mégis bevallom, hogy köny- 
nyebben tudnék a szerelemről, a csillagos égről, 
a szép szemekről, a divatról, a konyhaművészetről 
Írni, mint a felhők alakjairól és könnyebb volna 
nekem egy szép mesét kigondolni, mint a felhők 
között barangolni, hol hűvös a lég, hol nincsen 
élet, csak ridegség.

Még nem nagyon régen, holdvilágos, csilla
gos estéken együtt ábrándoztam a leánykákkal, 
együtt néztük a bárányfelhők lassú szállongását; 
a sebes szárnyú és alkotni tudó képzelet mihamar 
talált magának alakot a felhők játékában, de ma 
inár, édesem! túl vagyok azon, mikor az ember 
az ábrándok világában él s mi tűrés-tagadás, az
óta nehezebben megy nekem az írás mestersége is.

— fis mégis meg kell lenni! —  hangzik 
ajkaidról.

—  Legyen ! . . .  De ne vess rám követ, ha 
talán nem fog tetszeni mondókám.

— ülj ide melléin szőkefürlii angyal, ma 
épen felhős az ég, itt ott fény lenek csak az ég 
keleti buliján a csillagok, olykor-olykor pillant ki

a felhők alól a méla hold, keressük ki együtt a 
felhők alakjait s ha hiszesz az alakok jövendő
mondásában, elmondom, mit jelentenek azok te
neked. —

Nézd, milyen változatosan tarka az ég bol
tozatja, olt hol a hajnal kél, tiszta az ég, ragyogó 
csillagok borítják felületét, alig szállingózik rajta 
egy eltévedt fehér fellegfoszlány. Feljebb már rit
kább a fényes csillag, több a felleg, ilt közepén 
pedig, hol a tündöklő északi sarkcsillag áll, nagyobb 
és sebesebb a felhők játéka. — Menjünk tovább! 
térjünk nyűgöt felé. Nézd, ilt alig látnak szemeink 
egy két fénylő égitestet, a fellegek is sütétebbek4 
s csak olykor-olykor világítja meg azok széleit az 
ezüstös holdsugár. Amott beljebb alig látni már 
az esti csillagot, körülötte sötét fellegek borítják 
be az égboltozatot . . . olyan komor, olyan szo
morú ez az utolsó kép.

Ilyen az élet is. Hajnalunkban —  az ifjú 
korban — tiszta, derült az ég. ragyogó csillag 
ezrei vesznek körül: az ifjúság, az öröm, az élet- 
kedély, az idealizmus; fogékony keblünkben az 
ifjú s z ív , az ifjú lélek hévül minden szépért, min
den nemesért, Felgyűl szivünkben a tavasz, a sze
relem és édes ábrándban ringat ez a mesés ér
zelem, s a ki vissza nem él a hűséggel, megtalálja 
a mit keres: a boldogságot.

A következő évek —  ez inár igy megy világ 
kezdete óta — gondokat teremnek. Az otthonba 
többen furakodnak, a kis család megnépesedik, 
fáradni, dolgozni kell, hogy a kis fészeknek meg
legyen a mindenapi szükséglete és megtörténik





Kinevezés. A vallás- és közoktatás-' 
ügyi ni. kir. miniszter Sarudy Ottö oki. polg. 
isk. tanítót az alsó-lendvai áll. polgári fiúis
kolához segédtanárnak nevezte ki.

Áthelyezés. A vallás- és közoktatás- 
ügyi m. kir. miniszter Szakonyi Géza alsó- 
lendvai áll. polg. isk. íendes tanárt hasonló 
minőségben a helybeli áll. fiú polgári isko
lához áthelyezte.

—  Kinevezés. A vallás és közoktatás- 
ügyi miniszter Szmodics Szilárd tanítót a 
a negyedik hegykerületi állami elemi-isko
lához rendes tanítóvá kinevezte.

—  Áthelyezések. Kobul Gyula nagy- 
kanizsai posta- és távirdatiszt hasonló minő
ségben a helybeli kir. posta- és távirda-hiva- 
talhoy helyeztetett át. — Verebély József 
helybeli posta- és távirda-gyakornok meg 
hasonló minőségben Nagy-Kanizsára tétetett át.

■*— Kitüntetett kiállítók. Az ezredéves j 
kiállítás befejezése alkalmából hirt adtunk 
arról, hogy a kiállításra fölküldött tárgyakért 
a helybeli közs. elemi népiskola s Nagy Ká
roly idevaló áll. tanítóképző intézeti rajz
tanár elismerő oklevelet és bronzérmet kap
tak. A nagy csínnal és művészettel kiállított 
oklevelek és érem a múlt héten érkeztek 
le a kitüntetetteknek méltó jutalmul a mo
dern haladásért egyfelől, s másfelől azért a 
helyes vezetésért, melyet a rajztanitás körül 
a bemutatott rajzokból a zsűri konstatált.

—  Zalavármegye törvényhatósági bizott
sága e hó 13-án és 14-én tartotta rendes 
közgyűlését dr. Jankovich László gróf tő- 
ispán 0  Méltósága elnöklete alatt. A törvény
hatósági bizottsági tagok nagy számban je 
lenlek meg s főleg nagy érdeklődést tanú
sítottak a törvény értelmében öt kilépő s 
egy lemondott közigazgatási bizottsági tagnak 
választása iránt. Headatott 237 szavazat. 
Megválasztattak: Eperjesy Sándor 206, Koller 
István 192, Ziegler Kálmán 183, Gyömürey 
Vincze 174, Hertelendy Ferencz 166, Barcza 
László 147 szavazattal. A közgyűlés a meg
választottakat élénken megéljenezte. A köz
gyűlés további lefolyásáról jövő számunkban.

—  A helybeli Szépítő Egyesület választ
mánya gyűlést tartott f. hó ló-én Morandini 
Bálint elnökleteatatt. A tárgyalás során kimond
ja  elnök indítványára a választmány, hogy a 
temetőbe vezető megyei utat, a tél folyamán 
szabályozni fogja, illetőleg, ha körülményei 
megengedik, mindkét felöl, ha pedig nem. 
csak egy lelöl, gyalogjáróval fogja ellátni 
Miután azonban ehhez vagy 2000 m 3 földre 
lesz szüksége, melynek szállítása már maga 
is tekintélyes összegbe kerül, az egyesülő; 
csak akkor vállalkozhalik tervének kivitelére, 
ha kellő támogatásban részesül. E végből 
megkeresi a várost, hogy a szabályozási vo
nalba eső földdarabok kisajátításában az 
egyesületnek kezére járjon, valamint, hogy 
az útvonal befásitásáról gondoskodjék. Az 
egyesület különben már bírja a plébánia 
hivatal Ígéretét, mely hathatósan igyekezik 
közreműködni az iránt, hogy Dráva-Szent- 
Mihály községe földet adjon, a többi kül- 
fárai községek meg a fuvarozást teljesítsék 
ingyenesen. Ugyanabban a tárgyban megke
resi az elnökség a szolgabirói hivatalt is, 
hogy az ezen utvonalt keresztülszelö patak
nak egy darabig való kimélyitése és kiszéli- 
tése érdekében intézkedni szíveskedjék, hogy 
a tavaszi áradások rohanatai az útvonalat 
esetleg meg ne rongálják. — Ugyanebből a 
gyűlésből kifolyólag megkeresi továbbá az 
egyesület a város elöljáróságát, engedje meg. 
hogy az egyesület a városon keresztül 
Iblzó patak mentében levő nyárfákat.

melyek különben is akadályozzák a pa
tak másik partján ültetett gesztenyéket 
fejlődésökben, a saját költségén kivágathassa 
s azokból deszkákat fürészeltethessen, melye
ket azután mulatságainak rendezésénél föl
használhatna. — Az idei számadások át- 
vizsgáltatására a választmány Alsz^ghy Ala
jos, Petrics Ignácz és Sztrahi i Károly tagok
ból álló bizottságot küld ki.

—  Perselynyitás. A helybeli Szeiverth- 
féle asztaltársaság, néhány szogénysorsu is
kolásgyermeknek téli lábbelivel való ellátása 
czéljából persely! tart állandóan a Szeiverth- 
féle kávéházban, melyet mull héten kedden 
nyitottak föl Rosenberg Lajos elnöklete alatt 
megtartott összejövetelen. Az ez alkalommal 
megindított gyűjtés a perselyben talált össze
get 46 frtra egészítette ki, melyen ló  pár 
csizmát rendelnek meg, 3-at polgári iskolai 
s 12-őt elemi iskolai tanulók részére. A jó 
tékony ünnepély kedélyes társasvacsorával 
volt egybekötve, mely után is jó sokáig maradt

| együtt a jókedvű társaság.
—  Halálozás. Plichla Ferencz Csáktor

nyái nyug. kir. s. telekkönyvvezető és 48-as 
honvéd agyhüdés következtében f. hó 11-én 
Saffarszkón hirtelen elhunyt. A boldogultak 
kit Csáktornyán általában Plichta bácsinak hit
tak. hivatalos kiküldetéésben, végrehajtás köz
ben érte utói a halál a falusi bírónak a la
kásán. Miután a bíró . ragaszkodott ahhoz, 
hogy az elhunyt ott temeltessék el, a hol 
kiszenvedett, Plichtát f. hó 12 én Stridón 
temették el, a hol az ottani közönség nagy 
részvéte mellett kísérte az örök nyugalom 
helyére. Legyen zavartalan örök pihenése !

A tametö útja. Már öröktől fogva 
hangzik a panasz, hogy a fenékig sáros 
megyei utón a temetőbe való közlekedés 
mennyi nehézséggel jár. A város már több: 
ízben próbálkozott meg ez útvonalnak javí
tásával, de minden eredmény nélkül. Ennek 
a bajnak is a szanálása — úgy lálszik — 
a helybeli Szépitö-Egyesületnek maradt fönn, 
mely már hosszabb ideje tervezi ennek 
megvalósítását, de most erélyesen vette ke
zébe, hogy keresztül is vigye. Megkeresi 
ugyanis a város elöljáróságát s a plébánia 
hivatal utján a külfára községeit, hogy mun
kájában segítségére legyenek. Hiszszük, hogy 

ja derék egyesület meg is találja a megér
demelt támogatást mindenütt, a hol keresi, 
annyival is inkább, mert az útvonal szabá
lyozása még e mellett is nagy költségébe 
lesz az egyesületnek, s mert egy oly útnak 
a használhatóvá tételéről van ezúttal szó. 
mely — sajnos — az emberiség halandó
sága okából, a város és külfára kath. közön
sége részéről nagyon sűrűn vétetik igénybe.

—  Többrendbeli lopások. Jankovics Fe
rencz felső-ki ráI y fa 1 vi és Zadra vecz Józre- 
senkoveczi lakosok Csáktornyán és környé
kén derekasan dézsmálták meg több helyen 
a baromfiakat, melyeket azután a Csáktor
nyái piaczon értékesítettek. A osendörség 
azonban nyomukra akadván, a telteseket 
csakhamar kézrekeritette. A csirketolvajok a 
helybeli kir. járásbíróság börtönében várják 
elitéltetésökel.

—  Színészet. A városunkban időző szín
társulatról, eddigi működése alapján, elmond
hatjuk, hogy a színre került darabokban, 
nem nézve a szigorú kritika szemüvegén, 
igyekeztek a közönségnek tűrhető élvezetet 
nyújtani. A társulat tagjai még leginkább 
megálják helyüket a népszínműben és a víg
játékban, sőt lehet mondani, hogy ezen mű
fajokban a társulat több kiváló tagjának 
játéka a kényesebb műizlést is kielégíti. Az 
összjálék ellen azonbán van némi kifogá

sunk, mert bizony többször megtörtént, hogy 
egyes jelenetekben egyszerre többen is bele- 
kezdtek szerepükbe. A múlt szombati és 
vasárnapi telt szinház meggyőzhette az igaz
gatót arról, hogy a közönség érdeklődése és 
pártfogása legtöbb esetben a darabtól is függ. 
A játékrend különben a közetkezőkből állott: 
a múlt héten: szombaton >Ttrylbit,« vasár
nap »A gyimesi vadvirág«-ot, hétfőn »Csalj 
meg édest,« kedden »A becsületbirót«, szer
dán zónaelőadásban »A gyimesi vadvirágot«, 
csütörtökön ugyanilyen előadásban »Trylbit«, 
tegnap a »Keresd a szived« ezimü drama
tizált darabot.

—  Megtévesztés. A spanyol és portugál bo
rok vásárlói ezen utón figyelmeztetnek, hogy gyak
ran kínálnak bodega borokat, melyek nein a Buda
pesten. Bécsben és Prágában székelő és az egész 
continensen elterjedt »The Continental Bodega 
Companv-tól erednek. Ezek az üzletek szintén Bo- 
degának nevezik magukat, hogy a hasonló névvel 
megtévesszék a közönséget s úgy lássék mintha 
ők Continentál Bodega képviselői lennének; boraik 
azonban csak oly valódiak mint a bitorolt név, 
mert csakis és kizárólag a Continental Bodega 
Company borai erednek tényleg Spanyolországból 
és Portugálból, a minthogy osztatiae elismerésben 
részesül a Continental Bodega borainak jóságáért. 
Dr. H i r t  egyetemi tanár »már rég használtatja 
üdülő betegeivel:« Dr. Pfistei meister müncheni 
udvari orvos azt Írja, hogy a Continentái Bodega 
33 sz. Tarragona borait öreg emberek és üdülők 
számára már évek óta rendeli; Dr. Hussrounn 
ambergi dandárorvos rendkivüli erősi tőszer gya
nánt ajánlja és rendeli e borokat; Dr. M ü l l e r  
hannoveri titk. egészségügyi tanácsos azt írja, 
hogy kipróbálta a neki beküldött borokat, tisztá
nak, jóiziinek találta. A próbákból fennmaradt bort 
szegény betegeinek juHatja, a vagyonosoknak pedig 
feltétlenül ajánlja használatra; Dr. R eh  frankfurn 
egészségügyi tanácsos azt Írja, hogy főleg a Pori
bor az, melyet nagyon gyakran szokott rendelni 
erősítőnek; Dr. B u t t e r s a c k  heilborni udvari 
tanácsos pedig azt mondja, hogy ajánlja e borokat 
minden orvos figyelmébe. A Continentál Bodega 
borai kaphatók S t r á h i  a t e s t v é r e k  uraknál, 
poharankinti kimérés a H a c  k ifé le  vasúti ven
déglőben C s á k t o r n  y á n.

A gyei mekbetegsegek keletkezéseinek meg- 
gátolhatásu abban rejlik hogy a gyermek oly 
edzett és erős ellenálló képességéi kifejtő szerve
zettel bírjon, mely a baj csiráját fejlődni nein 
engedi. Különféle ezt czélzó gyógyszerkészítmények 
vannak forgalomban, de általánosan tudott dolog 
hogy csak egyetlen szer létezik, mely a hozzá fű
zött várakozásnak minden tekintetben megfelel; 
s e szer a csukamájolaj. A gyermekek a közön
séges csukamájolaj bevételétől undorodnak, s ezért 
nagyon hézagpótló a Z o 1 t á n-féle csukamájolaj 
melynek sem ize som kellemetlen szaga nincs s 
gyermekek, valamint felnőttek szívesen veszik be. 
F ő r a k t á r a  Z o l t á n  B é l a  g y ó g y s z e r t á r á 
ban.  B u d a p e s t ,  V. Nagy k o r o n a  u t c z u  
23.  s z á m ,  hol üvegenként 1 írtért kapható.

Szerk esztő i  üzenet:
—  Mura-Szerdahely. B. F. Beküldött panasz

levelét, melyben az illteő lelkészeknek kis leánya 
temetése alkalmával tanúsított hivatalos eljárása 
és magaviseht* fölött mond elitélő szavakat, nem 
közölhetjük. Az egész eset nem tartozik annyira 
a nyilvánosig, mint inkább az egyházi elöljáró
ság elé. Ha hazidiatlanság esete forogna fenn,bizo
nyára nem volnánk kímélettel az illétőkkel szem 
ben, de ez az eset kizárólag egyházi ügy, melybe 
nem árthatjuk magunkat bele. Ha tanácscsal szol
gálhatunk, akkor azt ajánljuk: 1.) Forduljon pana
szával az esperes úrhoz, vagy Zágrábba az érsek 
úrhoz, ott — hiszszük — igazságot fog találni. 2 )  
A panaszlevél nyilvánosságra hozatalával hagyjon 
fel, mert a levélben előforduló vádak és kifejezé
sek oly súlyosak, hogy sajtópörnek képezik a tár
gyát, s mivel minden állításának valóságát bajo
san tudná bizonyítani, minden valószínűség szerint 
ön lenne a vesztes.

R. L. Csákt. »A kis naivat« nem hozhatjuk,
de a verseket alkalmilag.

Felelős sy.erkesz.to: Segéd-szerkesztő:

M A R G IT A I  J Ó Z S E F  Z R ÍN Y I  K A R O L Y .
Kiadó és laptulajdonos :

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR.)
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Sve pošiljke se tičuč zndržaju 
novinali, noj se pošiljnju na 
me Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:
Iv nji žara F i s c h e l  Filipova 
kam se predplale i obzn me 

pošiljaj u.

M E I J I M U R I E
Predplatna cena je:

Na celo leto . . . . 4 fn 
Na pol lela . . . .  2 frt 
Na čctvert leta . . . ) frt

Pojedini broji koštaje lo kr

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

Izlazi sv ak i t i je d e n  je d e n k r a t  i t o :  vu s v a k e  n ed e lju .
01 »znam* se poleg pogodbe 

1 fal računajú.

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

G o s p o d a r s t v o .

Sol za marhu.

Akoprem je  vsakornu gospodam poz
nalo, kak dobra i hasnovita je  sol za marhu, 
ipa k ima još vrlo v noga gospoda rah, koji 
to nemare, mislec, da se marbe more i prež 
soli jednako dobro razvijati. Ipak lomu nije 
tak. Vu hrani, koju dobiva marba, mora bili 
stanovita vnožina soli. ako hočemo, da hu
de hrana odgovorala organizmu marhe. vu 
kojem se nahadja, osobilo vu krvi i želud- 
čanom soku, koji vrši probavu hrane, sta
novita vnožina soli.

Vru Ijetu, kad je  marha na paši, ili ako 
se vu staji hrani sa frižkom k rmom, navadno 
ne treba soli, ili barem ne vu tolikoj vno- 
žini. jer imadu mlade zelene trave dosta 
soli vu sebi. Drugač je  vu zimi. kad se 
marha hrani sa suhom krmom, koja ne ima 
toliko soli vu sebi i koja je  leže próba vij i- 
va, i gde je  suha hrana više put i huda. 
onda mora se marhi davati sol, hočemo ii, 
da nam ostane zdrava i da se dobro razvija. 
Iz p roba nje vuči, da marba, koja dobije na- 
vék primjereuu vnožinu soli, ne samo da se 
bolje razvija, da hranu bolje probavlja, nego 
da takova marha dobije svetlešu dlaku, 
osobilo konji, ter postane živajnija i vese- 
leša, jer céla krv bolje djeluje. Sol osobito

Z A B A V A

Zlo je izpalo.
Nevalja, nili nebi smelo biti. da diete 

roditeljem, nečak stricu, maš majstoru, mla
dost starosti nosom zavija iliti jednako go
voreč, vkanjuje. a ako to ipak biva, onda 
zna negda potajna sudbina, ili bolje rekuč 
kaštigujuča sudbina takaj nosom zavijali; o 
torn bi znal liepi Elek jednu pripovest pri- 
povedati, ali pošto se njega lice. sudim da 
bu tiho kak miš vluknji, a pripovest bum 
murai ja  pripoviedati.

Liepi Elek je  u svoje vrieme bil tak 
pamelan dijak, da su se isti njegovi profes- 
sori pred njim sramu vati morali. On je  najine 
u niekih stvarih bil pametniji i više je  raz
met od svojih professorov. On je  najine znal 
knjige, vuru i nepotrebnu opravu na vino 
i pivo obračati, po danu na smrt betežen 
a po noči kak riba zdrav biti. u jednoj uri 
svakomu apoštolu na diku i čast po jedan 
polič kroz požirak zlejali, bedastim pucám 
dima delati, da su bile sve modre i zelene 
i više tak liepih kunštov.

On je znal takaj tak liepo plesati, da 
se bali ili vienčič bez liepog Eleka niti po
misliti nije mogel.

Gde je anda čoviečanstvo postolo noro 
te se je  kakti boz glave u okrugu vrtelo,

djeluje i na to. da pospješuje prelaz pro- 
bavljane hrane, osobilo bjelankovine vij krv, 
ter pospješuje odtakanje mljeka, razvitek 
mesa i masti. Romočju soli slaba hranu leže 
marhu hrani, a pokvarena hrana nije marhi 
onda škodljiva.

Vu koliko je  sol za marhu hasnovita, 
ipak mora marhu nju dobivati vu pravoj 
vnožini, ar preveč soli moglo bi marhi i 
naskoči iti, je r  bi moglo nastali malo olrovanje j 
krvi. Posljedica bila bi, da marba gubi lek 
za jesli, postane žedjna, gubica postane 
njoj vruča, onda je leksira, dobije lija vicu, 
noge poštami njoj tvrde, više puta dobije i 
krče itd. Vu kojoj vnožini nek se sol dava 
marhi put nemore se ločno za sve slučajeve 
opredeliti, to je  ovisno od fele hrane, od 
JV*!« marhe, od toga, kakova je  sol i vu koju 
svrhu se marhi sol dava. Najviše soli treba 
ovca, najmenje konj. Mlada i stara marha 
tréba više soli, nego Ii marha srčdnje sta
rosti. Golje je  sol davati više puta vu rnenj- 
šoj vnožini, nego vu vekšoj vnožini na jeden 
krat. Navadno se računa za :

jed noga konja na dan . 8 do lő  grama 
jedna velika krava na

d a n ..........................15 „ 45  „
jedna mlada krava na

d a n ..........................10 „ 25 „

tam je  liepi Elek moral poiag biti, za da 
kakti mustra bez vriednosti okolo leti, ili 
da kakti izkušan general plesajuču vojska 
komandira. Sloga si more svaki njegovo 
veselje predstavili, koje ga je  ohuzelo, kad 
ga je  njegov stric, pri kojem je  bil na stanu, 
jednoč, kad su več gusle i cimbal za bal 
bile zeštimane, poslie jednog shnog prodeč- 
tva, pri kojem pregovaranje nili najmanje 
nije imalo miesta, jer je  stric več lakov bil. 
da pregovaranje nije niti za ves sviet trpel, 
kad ga je. velim, slric leda negda u nje- 
govu komoricu pustil odili.

Ali Elek je  bil prefrigan te je  dobro 
znal kučne navade, pak se je  zato tobož 
žalostnim licem odvlekel u svoju komoru. 
gde je  sa posudjenim i on dan potnjno do- 
nešenim u kuču frakom očijukal lak dugo, 
dok mu nije na plečih čvrsto stal, a dva 
repi. kakli lastovičini dok mu nisu noge 
pod kolienom lak elektrizirali, da več nije 
mogel mirno stali, kak niti električna kola 
nemru, kad struja nije pretegnjena, lo je  
svaki mogel u Budapeštu videti, ta ga je 
samo vleklo- obstanka više nije bilo! —  Dva 
kata visokog cilmdera metne na plemenitil 
svoju glavu a par lakiranih št illető v u desnu 
ruku i tak sada lievom u tmini po ganjku 
pipajuč projde mimo vrat strogega gospodina 
strica do štengib, zalim po šlengah dole, 
ovde sad obujč u ruki noseče šlitlete i kad

jednog piftanog vola na
d a n ..........................50 do 80 grama

jedna ovca na dan . . 2 „ 4 „
jedna svinja na dan . . 5 „ 8 „

Vu kakvom obliku neka se dava sol? 
Ako se sol marhi dava kakti hraniva, 
onda se njoj dava navadno kak kamenila 
sol, da ju marha liže, dava Ii se pak sol 
više kak vračtvo, onda se suha sol dava 
meriju krmu, ili se raztopi vu vodi, ter se 
krma sa stanom vodom polije. Da se čim 
bolje pospješi próbavn, vrlo je  dobro, da se 
marha za jednu vuru kesneše, kad je  dobila 
sol dobrom friškom vodom napojiti.

Željeznice.
Vudira vu oči, što napredni Japan, koji 

je  za dva tri decenija sebi prisvojil kullurne 
stečevine. ako kojih se je  Evropa vjekove 
trudila i borila, željeznicama daleko zaostaje. 
Bo veličini, broju pučanstva a i po položaju. 
Japan najviše spodoben Englezkoj, ter su 
Japance s obzirom na njibovu vanrednu 
okretnost vu svakom području malerijalne 
i intelektualne privrede več i okrstili Engle- 
zima Azije. Cčli Japan imade stropram 3600 
kilometrov željeznice. Razlog se more vu 
tom izk.iti, kaj Japanci, ako i doista dobro

je  sve bilo podpuno u redu. ode zbogom 
stražnja vrata van.

Sve bi dobro bilo, da samo ta stražnja 
vratašca nisu one večeri takaj bila tak raz
položena za ples, pak su se prenaglo u 
ključenicu zaklopila ! To je  sve istina, da 
se dalje nisu zaklopila, kak u ključanicu, 
jer su tak več od negda bila priredjena, 
pak im je  sloga to bila druga narav, ali su 
jednoga frakovoga repa pri tom vlovila, te 
ga nisu niti za eielu Aziju i Afriku hotela 
izpustiti, tnakar da je  Elek vlekel i cukal 
koliku mu je  volja bila, a izvana ih odprieti 
nije bilo moguče, je r  su od svog početka 
bila tak naciujena, da izvana nije bilo ni- 
kakove kvake niti luknje za ključ, te su 
iinala samo iz mjtra ključanicu sa jakim 
perom koje je  vratašca sitom na vratnoj 
peli obrnulo i ključenicu na sekiricu zak- 
lopilo.

Ali liepi Elek pri loj nezgodi nije izgu
bil svoju prisutnost duha, jer kad je  on 
mogel svoga strogoga strica čez nos šiknuti, 
nadal se je  i jednimi tvrdokornimi vrati 
gotov biti. On se anda kakti kača iz svoje 
kože, zuje iz posudjenog fraka, te otidesamo 
u rubači i svietlim štublakom na glavi za 
hižu na okolo, pak k-glavnim vratam i onde 
pokuči na vratarovem obloku, za kojega je 
l)il osviedočen, da za novce i prijateljski! 
ricč hoče jedno oko zapreti a jednu kiju-



uvidjaju važnost željeznicah, toga prometnog 
sredstva ne trebaju vu onoj mjeri, kak kaj 
na primjer naši krajevi. Promet je  vu Ja- 
panu veorna dobro razvijen ; jaka industrija 
njihova uz veorna fal radničke sile svojim 
proizvodima več vezda potiskuje evropsku 
robu iz vnogih azijskih područja, ter seže 
čak vu Ameriku i vu englezki posjed (imanje), 
Šibice i fal tkanine japanske osvojile su več 
znamenit dói izhodne Azije. Nu ovoj indus
triji služe poglavito vodeni putevi vu pro
metu. Položaj us red morja, vuzki otoki sa 
vnogobrojnim dobrim lukama podpomažu 
vu prvom redu primorsku i prekomorsku 
trgovinu. Uz to je Japanac tak žilavi pjesak, 
da nuti konji vu Japanu ne obavljaju onu 
službu i uemaju one važne uloge, koja im 
prinas pripada. Japanski fijakeri — Jin-rik- 
ša zvani t. j. kola jedne ljudske jakosti — 
nemaju kočijaša, jer tu su kočijaš i tegleča 
marha, ako čorvjeka i vu lom slučaju tako 
zvati smémo, identični. Nevleče konj kola 
nego čovjek, a pulniki, koji su se tim čud
nim kočijama služili, ne znadu se dosla 
nahvaliti neponjatne jakosti i uztrajnosti, 
koju ti ljudi pokazuju, kada cele \ure nep- 
restance hitrim kasom v(ečeju svoja kolca.

Daleka Australija, koju je  priroda zla
tom tak bogato nadarila, ali drugač vu 
svakom pogledu na nju zaboravila, zaostala 
je  tulikajše vu željeznicama. Oskudica i go- 
lotinja su biljeg ovog najsiromašnijeg kon
tinenta, koji j  * tak siromašen, da niti drévja 
némaju séne, ma da nije prodana pila kak 
ona Chamissovog Schlemihla. Nepoznatejoš 
i denes ogromne pieščane pustare zapremaju 
najvekši dói toga kontinenta, a život kuca 
samo na izhodnom i južnom rubu, pak po 
méstih, gde je  srečen položaj gora rodil 
kakovu tekučicu. Urodjeniki, najsiromaškeša 
familija pod nebom, zaostali su nekoliko 
hiljada godinah iza oslalog svóta isto onak 
kak i njihovi klokani i tobolčari, koji nam 
vu zoologiji neprezentiraju predstavnike pras
tarih vremenab, koje su vu ostalim konti- 
nentima zdavnja zamónili razvijeni spodobe 
(forme) životinjstva. Tak se oskudica vu pri-

čenicu odpreti i to tak po tiho odpreti, 
kak je  samo moguče.

To je  bilo od liepoga Eleka vrlo pa
metno, jer groz glavna vrata pak po ganjku 
vuzduž je  bilo moči dojti do slražnjih vra- 
tašcah, kojim je  iz nutra tak nespretno zasuti 
u ključanicu opal. Tu se je  mog *1 zasu 
malo gore diči na što če se vrata otvoriti 
i frakov rep, kojega ]su vratašca priprtoga 
u reštu držala, hude izpuščen a time postane 
frak prost, kak ptica o zraku i odmah si 
hoče stalno sesti na liepoga Eleka pleča.

Ali u varašu je  bilo više prefriganih 
ljudih, n. pr. dugi Peter, o kojem sam u 
jednum broju Muraköza govoril, bilo je prošle 
godine, —  kak ga je  najine ladje kapitan 
iz svojeg parobroda, u čunu niz Duna v 
plavajučega, iz vuža priredjenom zakóm vlo- 
vil. Taj anda dugi Peter bil je  opet jedan 
krat iz rešta izišel te je baš u tom hipu 
okolo hodal i se ogledaval, nebili gde kaj 
našel, kaj neima svoga gazdu.

Kad je  zaobrnul u tnalu vu ličku i mi- 
mu tvrdoglavih malih vrat hotel mimo se 
posmeknuti, zapazi na jeden krat, da se je 
nieki Arapin hotel po svoj prilici bielim 
načiniti, pak je  uslied toga se iz svoje kože 
izzul te ju  je  ovde na vratih ostavil viseti.

Dugotnu Petru se je koža pričela smiliti, 
jer kak bu lak sama, po noči, u zabil noj 
vulički na vratih visela, a kud je  u njoj

rodi zrcali i vu razvitku željeznicah. Céli 
kontinent, velik gotovo kak Evropa, ima 
komaj 22.000 kilometrov željezničkih prugah

Afrikanski željeznički odnošaji spodobni 
su australskim. Célt črni kontinent, vu ko
jem bi tri put vsu Evropu namjestiti mogel, 
vu kojem pojedine kolonije isto toliko pres- 
tora zapremaju kak i Kikva evropska ve- 

I levlast, ima komaj 1300 kilométrov željez- 
nicah. Ne samo gustočom mreže nego i ab- 
solutnom duljinom prugn Afrika jošče iza 

[ Australije daleko zaostaje. Hazlogi lomu jesu 
j zevsema drugi nego vu Australiji. Australija 
je od negda bila pitoma zemlja, a urodjenici 
nisu naseljivanju nikad nikakvih zaprekah 

j stavljali. Stopram velike australske pustare,
! vu kojima niti oaza netna, zaustavljajo raz- 
vitek željeznicah, koje se ogra niča vaju na 
primorske plodneše predele. Vu Afriki nahad- 
jamo kršnih narodah. hoji su se naseljivanju 
Evropljana vu vsako doba jako snažno 
opirali (suprot stali.) Pri tom je  pučanslvo 
večkrat veorna gusto naséljeno i vnogobrojno. 
Sjeverni rub Afrike zapremili su potomki 

i starih Arapa, koji niti denes nisu zaboravilli, 
da su njihovi prededi Bizant obsódali i vu 

i Španiji gospodarili. Mohamedova vjera vlada 
i denes Afrikom, a ta je  najpopularniji fak
tor. koje se žilavo (čvrsto) suprotstavlja nap
redovanju evropske kulture. Vu Afriki još i 
denes više vróde sablja i puška nego li 
kulturno delo i intelektualna jakost. Nu 
prirodno bogalstvo Afrike tako jo veliko, da 
evropske naselbine neodoljivom jakost ju m 
vse više proti odporu uredjenika napreduju.

Najvekši del željeznicah smješten je  na 
najjužnijem rlu črnog kontinenta, gde su se 
vu kapskim zemljama Englezi i holandezki 
Boori gusto naselili (7000 kilometrov) Isto 
tak su i Francozi vu Algiru i Tunisu naj- 
važnije točke spojili željezničkim prugama 
(3300 km.), ter su vezda ozbiljno prisl u pil i 
osnovi, da se dogradi saharska željeznica. 
Velika Afrikanska pustara nije tak strahovita 
kak australska. jer ju tu i lamo prekidaju 
plodne oaze, koje su prirodna uporišta za 
željeznieu.

još ktomu pri opipavanju tnalu novčarku, 
makar samo i sa pel forinti popipal, onda 
mu več nj<‘gova dobrota srdca nije dopus
tila. da siromašku kožu tu vani na zimi 
ostavi, gde bi se lahko i smrznula, to on 
na svoje dušno spoznanje nije hotel vzeti, 

i Njegova meštrija, pri prerozavanja žepov i 
lodrezavanju žnoric žepnih urah, je  sobom 
donašala, da je  svum meštrijum bil obskrb- 
Ijen i zato samo posegne u žep, iz njega 
spukne škara. šnjimi odreže ono, kaj dra- 
govoljtio nije hotelo iti i oddruče do prve 
krčme, u kojoj su ga več nekoji dobri pri
jatelji čekali, jer se je  danas vrlo važna 
siedniia. glede kassah, penez i pandurov. 
imala obdržavati.

A naš liepi Elek se u tom vriemenu 
nije niti u vrataru niti u tnalih vralcih prev- 
kanil, jer vratar je  izbilja jedno oko zaprl 
a velika vrata odprl tak, da je  liepi Elek 
posve komod mogel po dugetn hodniku, 
naravski posve tiho, po prstih, do slražnjih 
malih v ra tašča h prejti. I kak ga je  vratar 
pri velikih vratih nuter pustil, tak su ga 
mala vratca sad vati pustila, a ktomu su 
mu sada rado odpustila, kaj su pred dugim 
Petrom oslobodila i od srdca njim je  bilo 
žal, da je  ali toga bilo premalo.

Makar je  i diel fraka bil oslobodjen, z 
hallom je  zato ipak bilo kraj, konec i van, 
jer slini malim lastovičinim repekom mu

Projektirana pruga saharske željeznice 
ima od sjevera k jugu udarili. Od Algira 
kaniju Francezi tračnice položili črezzemlju 
razbojničkik Tuarega, koji denes još vu ve
liki sprečavaju saharski prom t, do Timbuk 
tua na Nigerit, koje je  mjeslo Irgovačko 
središče (centrum) zahodne Afrike.

S druge strane jako napreduje gradnja 
željeznice na Kongo-državi, kojoj je  belgijski 
kralj protektor. Uzduž gorostasne veleróke 
Konga Udarila je  željeznica mračnim pra- 
šumama, vu kojima se ljudožderi skrivajo, 
i dosegla blizu ek valóra.

Ova če željeznica predréti baš vu srdce 
Afrike, vu napučene predele, vu kojima se 
je  tropska priroda razvila vu svojim najo- 
bilnešetn formama vegetacije i fauné.

Više nego li na ikojem drugom mjestu 
svóta. vršiju željeznice vu Afriki kulturnu 
misiju. One če dokončati ono grozno hara- 
čanje arapskih lovaca (vadasov) koji loviju 
i prodaju rublje, i neprckidni medjusobni 
tabor kojim se zatiru (fundaju) urodjena 
plemena.

Tak vidimo, da željeznice, koje su vu 
prvom redu trgovini i prometu namenjene 
i koje vu veliki služiju ratnoj (taborskoj) 
spremnosti, vu dalekim divljačkim krajevima 
podpomažu najviše humanitarne osnove.

KAJ JE  N0V0GA?

Odlikovanje.

Dr. Wlassics Gyűli, našemu ors. oble- 
gatu, ministru i tajnomu tolnačniku Njego- 
voga Veličanstva je kralj prvoga r e d a  
ž e I j e z n e k u r u n e daruval. Dr. Wlassics 
Gyula kakti oblegat i minister je  po célim 
orsagu tak glasovih, vu školstvu i napredku 
toliko dobra včinil, da odlikuvanje njegovo 
ne samo nam, koje pri orsačkom saboru 
zastupa, služi na radost i diku, nego i cč- 
lomu orsagu, ar njegovu visoku peršonu 
svigdi štuju i dičiju ! Bog nam ga poživi!

ipak nije bilo moguče kommándira-jučege 
generala se igrati i Quadrilla kommandirati 
kroz sve ujezi ne šest figure.

Pola j no se anda vleče, ali sad za islinu 
žalostim, u svoju komoricu, i kad je  mimo 
stricovih vrat se vlekel, skoro mu se je  
zvidlo, da mu sudbina iz stričeve hiže no
som zavija i dugi nos kaže, liepomu neval- 
jancu Eleku.

Prekoračenje zakona.
Kad je u Pruskoj za počela sveobča 

vojnička duž nosi. kak je  danas i pri nas, 
izisla je  naredba, da se svakomu soldatu 
ima »Vi« reči, a ne više »Ti«, kak je  to 
prije navada bila, jer se tobož nemre znati, 
jeli tu u prostoga soldata uniformi, u glidi 
stoječi sóidat nije mozbil mladi liškal, sudec 
ili dapače i ministerialni savietnik.

Ta naredba je bila proglašena tč se je  
imala i obdržavati, ali ako je  čoviek na 
nekaj duže vriemčna navaden, neda se to 
onda na jedan kral odučiti.

Ovak je  niekog dana poslie proglašene 
ove naredbe jedan stariji oflicir na viezba- 
lišlu (Exercie-platz) nekaj razjaren doviknul 
jednomu soldatu : »Ti osel !«

»Vi osel !« govori tiajnovija naredba, 
prosim« odgovori posve mirno sóidat 

Kut. K o l  íny.



Pri varmegjiji.

Varmegjija naša je  13-ga i 14-ga o. m. 
obdržala svoje veliko spravišete vu Zala- 
Egerszegu pod predsedničtvom gospodina 
velikoga župana grofa Jankovich Lászlóa. 
Vu ovim spravišču je  bilo zbiranje 6 članov 
varmegjinskog upravnog odbora. Nazočni 
varmegjinski zastupniki jesu dali 237 votu- 
mov. Izebrani s u : Eperjesy Sándor, Koller 
István, Ziegler Kálmán, Gyömörey Vincze, 
Hertelendy Ferencz i Barcza László.

Previšnji darovi.

Njegovo Veličanstvo podelilo je  preds- 
jedniku policajnog ravnateljstva svotu od 
4000 forinti s nalogom, da ih medju siro
mašno pučanstvo grada Beča razdelji.

Njegovo Veličanstvo darovalo je  iznos 
od 1500 forinti na hasén oficirah i vojnlka, j 
koji su ranjeni prigodom izgredah (škanda
lov) vu Pragu.

Sprevod admirala baruna Sterneka.

Uz najvekše počasti obavljen je  sprevod 
naglo preminulog šefa mornarice Maksimi
lijana baruna Daublebskog-Sternecka. Njego
vo Veličanstvo je  prisutnošču svojom pokoj- 
nomu admiralu, kojeg je  za života visoko 
cenil, još zadnji dokaz svoje naklonosti 
pružilo, a ves oficirski sbor bečki, sljedeči 
primjer svog uzvišenog vojskovodje, sakupil 
se, da izkažu zadnju počast šefu mornarice. 
Svi članovi prev idője vladaj uče biže, zas- 
tupnik njemačkoga čara, diplomatički sbor, 
zajednička vlada, dostojanstveniki monarhije 
i zakonodavnih tčla prisustvovaše sprovodu. 
Ogromna večina pučanstva bečkoga bila je  
nazočna kog toga sprevoda, dokazajuči tim, 
kako težko narod sa svojim vladarom osječa 
(čuti) težki zgubiček, koji je  stigel oružanu 
šilu monarhije.

Na terasi pred cirkvom zišli su se od
lični učeslnici (pohoditelji) sprevoda. Sa pre- 
višnjeg dvora bili su nazočni nadvojvode 
Ferenc Ferdinand. Oto. Ferencz Salvator, 
Rainer, ter princ Filip Sachsen-Coburg i 
Gotha. Njemačkog čara je  zastupal admiral 
Stana Kvester s kapetanom Hermanom Ples- 
kottom. Okolo 1 vure dopeljalo se Njegovo 
Veličanstvo s adjutantom grofom Paar-om vu 
jednoj a Bolfras i pobočni adjutant major 
pl. Wessely vu drugoj ekvipaži. Vu dvorani 
za sjednice vu palači mornarice blagoslovil 
je  plebanoš mornarice Urednicek pokojnika 
na što odnesli su mornari raku vu cirkvu. 
Raku je  kinčila ratna zastava, križ od ka- 
ramfilja i gjurgjicah, a na zastavi ležal je  
admiralski škerljak i sablja. Za rakom stu- 
pala je  rodbina pokojnikova, zamjenik mu 
viceadmiral barun Španu prijašnji njegov 
zamjenik i suradnik admiral Eberan sa svi
lni oficiri i činovnici odjela mornarice.

Njegovo Veličanstvo i nadvojvode išli 
su za ovima. Vu cirkvi je  apostolski vojni 
vikar biškup dr. Belopotoczky uz veliku 
asistenciju blagoslovil mrtvoga, a za tim 
prenesli su mornari raku vu presbiterij, pos
tavili ga pred glavnim oltárom na katafalk. 
Njegovo Veličanstvo smjestilo se s jedne 
strane i za njim nadvojvode, a na drugoj 
strani zastupnik njemačkog čara i druge 
ličoosti.

Nazočni bili su najvišeši dvorski služ- 
benici, zajednički ministri, magjarski minister 
zemaljske obrane barun Fejérváry. grof Kiel- 
mansegg, prezeš zajedničkog vrhovnog ra- 
čunarskog dvora grof Hohenvart, prezeš 
austrijske delegacije grot Thun s podpreze- 
šom vitezom Javorškim, članovi delegacije

njemački poklisar grof Eulenburg, španjolski 
poslanik markiz Iloyes, veliko-britanski pok
lisar Sir Horace Rumbold, vnogi poslanici 
i vojni attachši slranjskih orsagov, generali- 
tet, prezeš zastupničke hiže Abrahamovicz 
s podprezešom Kramaržem, prezeš akade
mije znanosti dr. Eduard Suess i drugi.

Iza blagoslova odpjevana je tužaljka i 
sprevod je  išel črez glavue vulice bečke do 
Belvedera, gde su pod zapovjedničlvom zbor- 
nog komanda n la grofa Gezkülla vojničke 
počasti izkazane.

Na večer ob 9 vuri odpremljen je  
mrtvec vu Pulj i vu kapeli Madonna del 
Mare pokopan.

Nj. Veličanstvo povrnulo se nakon loga 
uz oduševtjeno klicanje naroda vu previšnju 
palaču.

Prije nego se raka zaprla, došla je de- 
putacija odsjeka mornarice pod vodstvom 
podadmirala Španka ter nakon kratke mo
litve položila preljepi vénec s pantlekom s 
nadpisom :

»Odsjek mornarice svomu slavnomu 
admiralu«.

Nekaj prije nego su ceremonije za po
čele, pristupili su njemački admiral Koester 
i njemački vojni punomočnig oberster grof 
Moetke k raki i položili vénce po nalogu 
njemačkog čara i njemačke mornarice. Punt- 
leki imali su nadpis : »Car Vilim II.« i 
»carska njemačka mornarica prija telj CT i 
slavnomu vodji vu lugi i veselju sjedinjene 
c. i kr. mornarice.«

Papinski jubilej.

Iz Budimpešte javlja ju :N a novu godinu 
1898. slaviti če sv. oteč papa Leo XIII. svoj 
šestdeseti jubilej, od kako je  prvu mešu 
služil. Na taj dan služiti če sv. Oteč dia- 
mantnu mesu. Ovu rédku svetčanost pros
laviti če velikim sjajom vse katoličke cirkvene 
občine, a vu Budimpešti služiti če se toga 
dana vu svili cirkvah svetčana službe božje, 
naročilo pako vu budimskoj cirkvi sv. Ma
lije, vu kojo če knez-primas Vaszary osobno 
celebrirati svetčani mešu. Papinskij jubileum 
proslaviti če i sva katoiička druživa i 
klubovi.

Najmenjša republika vu Evropi.

Vnogim ne če biti niti po imenu poz
nata. To je maleno selce Goust vu gornjim 
Pirenejima vu francezkom departementu 
Basses Pyrénées. Selce se to nahadja 954 
metra nad morjem visoko blizu španjolske 
medje. Vu vsem ima tu 70 ljudi, koji sa- 
činjavaju samostalnu občinu. Žnjimi upravlja 
posebno poglavarstvo sastoječi od najstare- 
ših izmedju njih. Ljudi su vrlo miroljubivi, 
d davni kak črvi i zdravi. Gotovo svi dožive 
visoku starost. Nedaleko se nahadja kupališče 
Les-Eauks-Chaudes, ter kupališčiui gosgoti 
pohadjaju navadno i Goust kakti državnu 
rčdkost.

Hovanje penezov vu godini 1898.

Vu proračuni financijalnog ministarstva 
vpeljan je  za kovanja penezov i izmjenu 
kovine izdatak od 10,319.538 for., dočim je 
dohodek ustanovljen sa 10,240.990 for.

Kovalo se hude sljedeče fele penez:

komada: kruna:
780.1XX) cekinah po 20 kruna =  16,000.(XX)
200.1 K H) „ po 10 „ =  2,1 XX M H X)

50,(XX).0fX) po 2 ti lira =  1,000.<XX)
6,000.000 ti lira «  60 .000

Skupa 55,980.000 vu vródnosti od l8,0öl).(XX)

Zlatni penezi kovali se budu koli od 
zlata, što če ga privatne stranke pridonesti, 
toli od zlata što ga rudnici dajo. Srebro, 
koje domači rudnici dobavljaju, plača drža
va sa 57 forinti 1 kilogram. Subvenciju od 
10 for., po kilogramu ter diferenciju medju 
izmjenbenom i prodajnom cénom pokriti 
če država iz novčanog dobička.

Nova fabrika vu Bosni

Prošlog tjedna otvorena je  vu Tesliču 
fabrika dioničkog druživa za preradjivanje 
drvah. Uredjena je  tak, da se more godimice 
do 00.000 tona suhoga drva preraditi (pre
delati), ter je  prema lomu to najvekše indus- 
trijalno poduzeče vu okupiranom području. 
Fabrika je  spojena s tračnicama sa držav- 
nom bosanskom željeznicom, a uz to ima 
fabrika vu svom okružju célú mrežu trač
nicah, koje vode vu šume, cime se olehko- 
čuje pribavljanje materijala i promet pro
duktov. Otvorenju bili su nazočni civilni 
namjestnik barun Kutschera, viši činovnici 
bosanske vlade i ravnatelji druživa. Tom 
prigodom upravljeni su na Nj. Veličanstvo 
kralja Ferencza Jožefa 1. na Nj. Veličanstvo 
čara Vilima II. poklonslveni pozdravi, na 
kojih su vladari brzojavno zahvalili.

Dobre žepne i  stene vure za fal 
cene moči dobiti pri P o lla k  Berna tu v li
ra m  vu Čakovcu (Pijač, Šparkassa). Pri 
njem se uzirnljeju vure tu k a j za popravek 
za fal cénu.

Nekaj za kratek čas.
Kuliko je  van ?

Jeden, medju sedem grčkimi mudraci, 
vu jednoj navadnoj šetnji, nalazil se je s 

jjednim gizdavim mladičom, koga zapita : 
Budite tako dobri, rečite, mi, kuliko je  vur?

Mladič: (oliolno) Tuliko, da vole napa- 
jja ju  na puslari:

M udar: Onda se jako čudim, da ste 
još tu.

Vu jed n no m selu Medjimurja.

Dva dobri pajdaši su se v krčmi k 
jednom stolu seli. Jeden predlog napravi, da 
budu još jednoga litra pili.

11. Pajdaš : Niti za Boga, dragi brate !
I. Pajda : Meni bi jako drago bilo, da 

bi mi dopust i I još jednoga litra platiti.
II. Pajdaš : Nemaram, naj ti se volja 

spuni.
S  z  la m e k  */.

Nekaj za kratek čas.
Z a b ava  ve se lim  i batrivenej 

ža lostn im . P rired il G lád Ferencz 
ško ln ik . Izdanje t iska re  Fischel 
F ilipa  (S tra u sz  Šandor), véna oO 
kr. V u  maloj ovoj knjižici sab - 
rano  je v n o go  šale  i dosjetke, 
pak se za fal cénu, kaj kosta, —  
m ore  v sa k o m u  o sob ito  prepo- 
ručiti.

Knjižara i štamparija

S t r a u s z  Š a n d o r a
Č ak o vec.

Odgovorni urednik 

M A R G I T A I  J Ó Z S E F .



n (m b o n  n  u r n  k. — C ic n n  ž it  k  n .
1 m.-nuizsa. 1 t m.-n*nt. írttól IVlig

Búza Pšenica [2.  —
Zab Zob H' —
Rozs H rž 7. —
Kukoricza uj Kil raza nova 5 40 —

» » ó » stara1 6' —
Árpa Ječmen (j —
Fehér bab uj Grah beli 7' —
Sárga » * > žuli j 5*30 —
Vegyes » » » zmčšan 5 80 —
Lenmag Len 7.50 —
Bükköny Grahorka \ 5

Nyilttér*
fc rovat alatt közlőitekért sem alaki, sem tártaim 

tekintetben nem vállal felelősséget a Szerk.

Selyem-damasztok 65  kitói 14 fi t (>5 ki ig
I méterenként — valamint fekete, fehér színes 
I H enneberg-selyem  45 krtól 14 frt 05 kiig 
í méterenként sima, csikós, koczkázott, mintá

zott, damaszt sat. (mintegy 140 különböző 
j minőség, 2000 szin és mintázatban sat.) a meg

rendelt árukat postabér és vámmentesen, ház- 
! hoz szállítva, valamint mintákat postafordul- 
! iával küldik H enneberg G. (cs. és kir. udvari 

szállító) selyem gyárni Zürichben. Svájczba 
i czimzett levelekre 10 kros, levelező-lapokra 

5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven 
irt m egízlelések pontosan elintéztetnek. 5 P É K  L A K  K Ö Z S É G  E L Ö L J Á R Ó S Á G A ,  j j f

K  2(>i8./í897. f l j
Hirdetmény. /X

2 ^  Perjak község elöljárósága közhírré teszi, hogy a község tulajdonát képező: jjQ

1. Marhavágatási dijak szedési joga 
gk 2. Halászati jog, továbbá ^

3. Utczák kivilágítására szükséges kőolaj szálli-<35|
j£k tása és lámpások kezelése ^
2^ 1897. évi deczember hó 27-én délelőtt 10 órakor a községházánál
E t  1898. 1899 és 1900 évre bérbe fognak ad ni. 4 j

A feltételek a községi irodában hivatalos órák alatt megtekinthetők. JüQ

Poriakon, 1897. deczember 4-én tarlóit képviselőtestületi közgyűlésből.

2 * Z;ila József Glavina András. jn
| j r  jegyző. 924 b i r ó. f l

SZIVATTYÚK M ÉRLEG EK .
minden neme. házi, nyilvános, mező- ■ ■ ■ l e g j o b b  javított rendszerű tizedes 
gazdasági és iparczélokra százados és hídmérlegek fából és vas-

1 T # #a gh x  K i f 1 f hói. kereskedelmi közlekedési, gyári, mező-
* 1 , gazdasági és ipari czélokra. Embermérlegek,

Bower-BarlT-féle szabadalmazol 1 inoxydálasi mérlegek házi használatra, barommerlegek.
módszer szerint inoxydált szivattyúk rozsda Commandit-társaság szivattyú és mérleg

gé ellen védve. gyártása.

J> Árjegyzékek r  A D l / T  k| C  VA/*  ̂ ' ^  allfischgasse 14. sz.
ri ingyen és bérmentve. W *  b M K V t l l o ,  W I 6 H .  Scbwarzenbergstrasse ö. sz.
30

1  Korcsma és íizletátailás! 1
Domásineczen. jó helyen ||

í  > A o rv s a m  é f
f ' k e re s k e d é s  x
5 1 előnyős feltételek mellett O

ih Bővebben értekezhetni ^
a tulajdonos x

jjj DeutschJakabnál j|



Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.
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