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Csáktornya, 1898. január ‘23-án

4. szám.

A jap szellő mi részére vonatkozó

Egész é v r e .................................4 frt.

m inden közlem ény

har gi t ai József

Fél é v r e ......................................... 2 frt.
Negyed é v r e ............................1 frt.

szerkesztő

nevére küldendő.

Kiadóhivatal:
Fischel

Külüp

könyvkereskedése,

Ide küldendők az előfizetési dijak,
nyiltterek és hirdetések.

magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ism eretterjesztő és szépirodalmi hetilap.

Hirdetések jutányosán számíttatnak.

Megjelenik hetenkint egyszer: vasárnap.
--------------------------------------------:____

Nyilttér petitsorra 10 kr.

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

A kórház ügye.

Pedig Csáktornyán égető szükség van
kórházra. Belátja ezt mindenki, csakhogy
bizonyos lethárgia uralkodik e tekintetben a
lakosság minden rétegében. S csak akkor
jajdul töl s nyitnak meg panaszra ajkai, a
mikor a szomorú viszonyok nagyon is érez
hetővé teszik a kórháznak a hiányát.
Azért kapóra jött most a belügy-miniszteriumnak Ö3188 sz, rendelete, mely uta
sítja a vármegyei hatóságokat, hogy minden
8000 lakoson fölül biró község egy-egy kisebbszerü kórházat állítson föl. melyre nézve
tájékoztatásul a tervezetet s a költségjegy
zéket is bemutatja.
Ez a rendelet érkézéit le Csáktornyára
is s ennek tárgyalása elöl a városi képvise
let ez úttal ki nem térhelelt.

A mikor ezelőtt 10 esztendővel, Ő Felségének, a királynak. Csáktornyán való első
tartózkodása alkalmából a város társadalma
'^ m a r a d a n d ó alkotással akarta megörökiteni
annak emlékét, a város képviselő-testületé
nek akkori gyűlésén ivrasoveez Ignácz dr.
járási orvos indítványozta, hogy Csáktornya
városában kórház állíttassák föl, illetőleg moz
galom indíttassák meg az iránt, hogy társa
dalmi utón gyüjtessék akkora összeg, mely
időközben kamatoztatva akkora összeggé
nője ki magát, melyből annak idején egy
kórház a városban fölállítható legyen.
A képviselő-testület egyhangúlag járult
az indítványhoz, s a gyűjtés megkezdésére
Hogy mi a képviselő-testület halároza1000 Irtot szavazott meg a város pénz
táhól kifolyólag e kérdéssel e helyen foglal
tárából.
kozunk. magyarázalát leli ez abban a nagy
i\z óta 10 esztendő múlott el. A meg
fontosságban, melylyel ez a kérdés terme
indított gyűjtés csekély eredménynyel járt.
szeiénél fogva bir.
Meglehet, hogy a gyűjtők hanyagsága volt
A mostani viszonyok között kórház
az oka annak, hogy nagyobb összeg nem
nélkül várost képzelni nem tudunk. Szük
folyt he. lehet, hogy egyebekben kell keres
ségessé leszi ezl első sorban a szegényebb
ni a hibát, de az tény. hogy mindössze csak
osztály, a mely betegeit a kellő ápolásban
vagy H1/* ezer forint áll a városi hatóság
otthon részesíteni nem tudja.
nak e czélra rendelkezésére. Pedig Festetils!
S hogy vagyunk a cselédekkel, ezekkel
Jenő gróf ő méltósága is 1000 Írttal állott
az adakozók közé, a helybeli takarékpénz a szegény páriákkal, kiket a törvény a csa
tárak is nagyobb összegeket szavaznak meg lád tagjainak minősít, de kiknek a megbeteaz alaptőke gyarapítására évrol-évre s maga désök esetén csak a legritkább esetben, ko
a város is a fenti 1000 frton fölül évi 800 molyabb esetben talán egyszer sem, tudunk
htot illesztett be 1887 óta budgetjébe a helyet szorítani, inig felgyógyulnak.
kórház fölállítására.

T Á R C Z A.
A z

o p e r e t t.

Irta. D' Amant Leó.

Önök bizonyára sokat mulattak mára csörgő
sapkás, bohókás múzsa egy-egy szülöttjén: o p e 
retten.
Mi más az operett ? összefüggéstelen, többnyire modern, de néha a legfurcsább antik fantaz
magória azzal az egyedüli létjogosultsággal és czéllal, hogy az egybegviilt közönséget ne csak bohó
kás alapjából kiforgatott helyzeteivel, s z ó v mezeivel
és fordulataival mulattasa, hanem alkalmat adjon
a zeneszerzőnek is, néhány zeneszám belekomponálásával tanúbizonyságot tenni arról, mennyire
bele lehet vinni a nagy közönséget, hogy két-hároni fülbemászó melódia után a legképtelenebb
színpadi cselekményen is túl tegye magát.
Rendszerint az »O tthoniban jövünk össze
a szövegírókkal, kik javarészt a hivatásos írói gár
dából kerülnek ki, vagy pláne a napisajtó rabmunkásai.
A társalgóban vagy az olvasó termekben
csuk úgy hemzseg a sok »nagy név« viselője.
Ott látjuk Rákost Jenő mellett Alexander
Bernátot, Kiss Józsefet, Rákosi Viktort, Somaházy
Istvánt, Tábori Róbertét, Rródy Sándort, Agai
Adolfot; Sebők Zsigtnond, Gárdonyi Géza, Ambrus
Zoltán, Márkus József, Bársony István, Lipcsey

A hol kórház van, ott

könnyen

magán a gazda. Beadja oda, s "Vagy a cse
léddel, vagy hozzátartozóival, avagy a köz
séggel lizetteit meg a költségeket, vagy maga
gondoskodik cselédje gyógyításáról, ki elvégre
is a neki teljesített szolgálatai közben sze
rezte betegségét.
Mi azonban mostoha viszonyok között
vagyunk. Vagy útnak menesztjük s akkor
lelketlenséget követtünk el a a cseléddel szem
ben, vagy Varasdra, vagy Nagy-Kanizsára
szállíttatjuk az ottani kórházba, mi azonban
ismét a betegre nézve lehet végzetessé.
Hogy pedig járványos betegségek ese
tében a legkellemetlenebb helyzetbe kerül
hetünk, az nyilvánvaló, ha meggondoljuk,
mily veszedelemmel jár, ha betegeinket a csa
lád beteg tagjaitól különválasztani nem
tudjuk.
Mindenképen úgy áll tehát a dolog,
hogy kórházról gondoskodnunk kell.

A hangulat után Ítélve, véleményelté
rés az illetékes körök tagjai között a kór
ház fölállításának szükségességére nézve
nincsen. Itt csak a fölött folyik a vitatko
zás, állitsunk-e föl kórházat szerényebb mé
retekben, — de rögtön; vagy várjunk még
egy pár esztendeig, mig alapunk a kellő
nagyságot el nem éri, hogy Csáktornya vá
rosa jellegéhez mért nagyobb, modern kór
házat nyerhessen.
Igaza van egyik félnek is, a másiknak
is. De azt hiszszük, hogy ebben az esetben
hivalkodásnak nincsen helye. Ne azt nézzük,
segil derogál-e ily kisebhszerü körház a városnak,

Ádám. Hevesi József, Komor Gyula, Márkus Miksa, most a zeneszerző kezébe kerül az. Ha két-három
Murai Karoly, Gerő Ödön, Salamon Ödön, Radó szám készen van: megint összeülnek, hol ez, hol
Antal. Gerő Károly is minden naposak a kör he az nem felel meg. Hosszas, de rendszerint baráti
lyiségeiben. Hát még az ifjabb gárda: Beöthy László, vita után, megállapodnak, sőt újabb ideákat sző
Makai Emil, Rzomory Kmil, Holtai Jenő, Faragó, nek bele a darabba. A primadonnák meglátoga
Szalai Kmil stb. szintén teljes számban jelen tása, egy kupié, vagy belépő eljátszása már vele
járó dolog — de minden esetre arra jó, hogy han
vannak.
De igaz: eltértem eredeti ezélomtól; s egy gulatot csináljon az »illetékes körökben« (értsd:
kis »Otthon« leírását rögtönöztem, - de hát a a primadonnáknál.)
mikor olyan jól esik egy kicsit »mirólunk« is
Végre megvan a nagy munka, s most a
beszélni.
»hangszerelés« következik. A ki még nem látott
A zeneszerzők is kis légiókat küldenek az operett partitúrát: annak, még oly élénk ecsetelés
»Otthon -lu. Ott látjuk a »mestert«: Kouli Józse vagy fantázia mellett is, még csak halovány fo
fei, ki most Amerikába készül, Bokor Józsefet, az galma sem lehet arról, hogy micsoda fizikai mun
»Alamuszi« és egy c so m ó pályanyertes darab szer kát végez az a szegény zeneköltő, a mialatt azon
zőjét. Barna Izsót, a vígszínház karnagyát, Káldy töprenkedik, hogy a klarinét tel vagy a nagy dobbal
Gyula operaigazgatot, Rigó József hegedűművész!, játszassa el a hősszerelmes ömlengő melódiáit.
Somogyi M. zeneiskola igazgatót, Krnyei Józsefi
Képzeljenek egy 5 —00 >oldalas kötetet, mely
tanárt stb.
nek minden oldalán átlag van G— 800 kótafej;
Ilyenkor kis csoportok verődnek össze. így minden egyes fej leírása előtt gondolkodni kell
beszélnek meg egy-egy kritikai vagy színpadi mun ugyebár ez munka?
kát igy beszélik meg a z alakítandó társszerzőséget,
S a ki ezt nem tudja: milyen könnyen Ítél
s ez az első stádiuma többek között a operett
kezik a szegény zeneszerzők sok hónapi munkája
nek is.
A zeneszerző sopánkodik: »nincs valamire felett !
Ha már minden készen áll szépen letisz
való szöveg«, de jó hangosan és lehetőleg valami
librettista közelében sóhajtja el, úgy hogy emez tázva, benyújtjuk a népszínházhoz. Szigoruk ott
és igazuk van. Inkább le
azután maga ajánlkozik holmi szöveg megírására. nagyon a bírálók
Következik a mese elmondása, a főbb jele gyünk egyesekkel szemben szigorúak, mint kelle
netek, a »slágerek« megállapítása és aztán — a metlenek a »nagy közönség« nevű ezer fejű sár
kánynyal. (Mindenik fej kritizál, mindenikkel különmunka.
Egy-két hónap alatt készen áll a szöveg, s külön kellene tehát megbirkózni.)

Az alispáni havi jelentés a közigazga
Szelencze község 1892, 1893, 1894,
vagy nem ? A fő az, hogy kórháza legyen
tás egyes ágaiban deczeniber hóban előfor- 1895-ik évi, Mura-Szerda hely község 1893,
Csáktornyának
de minél előbb.
Az a 10— 12 ágy, melyre a kórházat l dúlt eseményekről felolvastatván, helyeslőleg 1894. 1895, 189b-ik évi, valamint Kotor
község 189ö-ik évi iskolai alapvagyon szá
berendezik, Csáktornya igényeit egyelőre ki 1tudomásul vétetett.
A közigazgatási bizottság tudomásul vette madásait — a megyei számvevőség jelen
elégíti. Egyedül Csáktornya városának kór
- a közigazgatási bizottság
házáról lévén szó. vidéki beteget ill csak a deczemberi közgyűlés áliratát, mely sze tése alapján
akkor ápolnak, a mikor hely van. Csáktor rint Eperjessy Sándor. Koller István, Ziegler jóváhagyta.
A tanítók föld jövedelm e ügyében
nyáról magáról pedig aligha fog ennyi beteg Kálmán, dr. Gyomoréi Vince, Herlelendy
egyszerre ott elhelyezést kérni. S ha azután Ferenc, és Barcza László a közigazgatási 74,371 97. sz. a. kibocsátott miniszteri ren
delet alapján a járási föszolgabirák felhivál
látjuk! hogy a kórház szűk, fejleszszük azt , bizottság tagjaivá megválasztattak.
Ezután az egyes albizottságokat alaki- nak, hogy a tanítói földek jövedelm eit min
tovább; pavilonszerüleg ki lehet azl tetszésszerint bővíteni bármely irányban; magát a I tolta meg. illetve egészítette ki a bizottság den községben az iskolafenlartó, illetve elöl|járóság, gondnokság, illetve iskolaszék s a
főépületet is akként tervezhetik, hogy arra következőképen:
A gyámi gondnoksági ügyekben beadott j tanítói együttes meghallgatása mellett végaz emeletet is akármikor fölépít hessék.
Ily módon fölfogva a dolgot, Csáktor felebbezések tárgyalására az 1877. évi XX. Iérvényesen állapítsák meg, erről jegyzőköny
küldöttség tagjai vet vetessenek fel s azt f. évi márczius 10-ig
n y a kórházat kaphat.Túlesünk a kezdet nehéz l.-cz. értelmében alakított
ségein egy csapásra s a jövőre való tekin főispán Öméltóságának elnöklete alatt Cser- a közigazgatási bizottsághoz terjeszszék be.
tetből tovább folytathatjuk a gyűjtést; gya- Ián Károly alispán, Árvái Lajos vármegyei
rapilhatjuk az alapot következetesen s ren főjegyző, Tliassy Miklós árvaszéki elnök,
delkezésünkre fog ál Inoi időről-időre az az Thassy Kristóf megyei 1. főügyész — hiva
összeg, melylyel a megfelelő átalakításokat talból, Eperjessy Sándor, Sklubics Jenő, A város képviselő-testületi gyűlése.
Ziegler Kálmán a közigazgatási bizottság
eszközölhetjük.
Csáktornya városa e hó 15-én képvi
A szegény osztály áldani fog érte s állal megválasztva. Barcza László, dr. Gyo
selő-testületi gyűlést tartott, melyen Fetrics
Csáktornya intézményei oly tagozatot nyer moréi Vincze, Bogyay Máté löispán Öméltó
Ignácz városbiró elnökölt. A jegyzőkönyv
nek a létesítendő kórházban, mely lénye-! sága állal kinevezve.
fölolvasása után, melynek hitelesítésére Tóth
Az
1879.
évi
XXXI.
24.
t.-cz.
§-a
ér
gesen fog hozzá járulni ahhoz, hogy a vá-í
í István és Alszeghy Alajos küldetnek ki, a
ros közegészségügyi viszonyai alaposan ja  telmében alakitolt erdészeti albizottság tagjai
helybeli alsófoku iparos tanoncz-iskolánál
Cserián Károly alispán elnöklete alatt Háczky
vuljanak.
megüresedett egyik tanítói állásra az iskolaKicsi eszközökkel nagy dolgokat teremthe Kálmán, Skublics Jenő.
Iföntartó hatóság Benedek Aladár polg. isk.
A törvényhatósági pótadók egyénenkénti
tünk. Nem ajánlhatjuk tehát eléggé, hogy csak
tanárt választja meg.
emeljenek a Gondviselésnek hajlékot abban kivetése tárgyában beérkező felszólamlások
Benedikt Ede, Neumann Mór és Tannenaz édes reményben, hogy ez a szerény épü elintézésére az 1883. évi XV. t.-cz. 12 §-a
let lesz csirája annak a nagyméretű kór értelmében hivatott küldöllség tagjai: Eper baum Efraim kérvényét a helytelenül ki
háznak, mely nemcsak a szükségleteket elé jessy Sándor, dr. Gyümörey Vincze, Skublics vetett pótadó törlése tárgyában a közgyűlés
kedvezően intézi el s jóváhagyás végett a
gítse ki egykor, de bele is illjék abba a Jenő, dr. Vizlendvay József.
keretbe, mely Csáktornyát kulturális vá
Az 188Ö. évi VI. l.-cz. 53. §-a értelmé megyéhez terjeszti föl.

I

Városbiró bemutatja a járási szolgahiróben alakított fegyelmi választmány tagjai:
kíséretében a
Eperjessy Sándor. Herlelendy Ferenc, Háczky ságnak áliratát, melynek
Kálmán a választolt tagok, Gernya László, i belügyminisztériumnak 53183 sz. rendeletét
dr. Huzsicska Kálmán és Lányi Kálmán a teszi át a városi elöljárósághoz azzal, hogy
Megyei élet.
azt a képviselő-testület által tárgyalíassa.
kinevezett tagok közül.
A megyei közigazgatási bizottság január
187(>. évi VI. t.-cz. 38. §-a értelmében Jelenti városbiró, hogy az elöljáróság a kér
havi ülését dr. Jankovich László gróf tő- eljáró börtönvizsgáló küldöttség tagjaivá fő déssel már foglalkozott s múlt gyűlésében
ispán Öméltóságának elnöklete alatt f. hó ispán Öméltósága kinevezte: a) a zala-eger- a kórháznak kontemplált módon való föl
11-én tartotta.
szegi kir. törvszéki börtönre: Skublics Jenő, állítását kimondotta, illetőleg elhatározta,
Elnöklő főispán Öméltósága az ülést Háczky Kálmán. Thassy Kristóf, Herlelendy hogy a képviselő-testület elé ilyértelmü in
megnyitván, üdvözölte a bizottságba bevá Ferenc, b) a tapolezai és b.-füredi járás- dítványt terjeszt, s egyidejűleg a helyet is
lasztott uj tagokat s az uj év alkalmából birósági fogházra: Herlelendy Ferenc; c) a kijelölte a laktanyával szemben, a hol a
úgy nekik, valamint a bizottság régi tag sümegi járásbirósági fogházra: Barcza László; kórház fölállítandó lenne.
jainak kitartást kívánt a vármegye javára d) az alsó-lendvai járásbirósági fogházra :
A képviselő-testület vegyes érzelmekkel
irányuló ügybuzgó működésükhöz.
Ziegler Kálmán: e) a nagy-kanizsai kir. tör fogadta az előterjesztést. A megindult eszmevényszéki börtönre: Eperjessy Sándor, Koller,j cserében, melyben Krásovecz Ignácz dr..
István, dr. Buzsicska Kálmán, dr. Vizlendvay j Pálya Mii íály, Schwarz Albert dr., Molnár
Az elfogadott darabon is változtatnak: a bí
rálók, az igazgató, a rendező, a príma- és secunda- József; f) a perlaki és Csáktornyái járásbiró Elek veitek részi, senki sem zárkózott ei a
donnák, a karmesterek, s talán még a függöny- sági fogházra: Ziegler Kálmán: g) a keszt kórház fölépítésének a szükséges volta elöl,
húzók is — ha engedjük.
helyi járásbirósági fogházra: Bogyai Máié; de pro és kontra tárgyalták s erősen han
Sokszor azonban szívesen beadjuk a dere h) a letenyei járásbirósági fogházra: dr. Víz goztatták. hogy Csáktornya ily kicsi kór
kunkat — hátha jobb igy, gondoljuk.
ióiul vay József bizottsági tagot.
házat föl nem állíthat, hanem várnia kell.
A próbák alatt hol ez, hol az nem »stim
Az 187b. évi XXXI. t. c. 120. §-a ér inig akkora összeg jön össze, a mennyi egy
mel«, van megint baj quantum satis.
Végre i tta főpróba napja. Véres verejtékeket! telmében alakitolt erdei kihágási másodfokú liszlességes épületnek megteremtéséhez szük
izzadunk. A sok mogorva kritikus bácsitól úgy bíróság tagjai főispán Öméltóságának elnök séges. Végül Molnár Elek indítványára az
félünk — hol is van egy hasonlat!?
mint
lete alatt Cscrtán Károly alispán, Árvái La egész ügyet a közegészségügyi bizottsághoz
mint a bűnünktől: pedig hát jó barát mind olt
jos főjegyző. Háczky Kálmán, Skublics Jenő. tették át azzal az utasítással, hogy a kér
fenn az »Otthoniban, de itt a harezmezőn, ellen- (
Herlelendy Ferenc, dr. Gyümörey Vince ren dést tanulmányozva, jelentését legközelebb a
séges lábon állunk egymással.
Mikor már a zenemű-kiadóval és a szinház- des tagok, Bogyay Máté, dr. Vizlendvay Jú- képviselő-testület elé terjeszsze. A bizottságba
Ugynökkel is rendben van az ember, következnek szef, Koller István, Barcza László póttagok.
Pruszátz Alajost és Morandini Bálintot is
a virággondok: melyik primadonnának milyent
Kir. tanfelügyelő jelentése szerint a mi beválasztották.
adjunk, hogy a m á s i k meg ne sértődjék stb.
niszter rendeletéből Dráva-Vásárhely és A A helybeli kir. anyakönyvvezetői állás
Az előadást követő napon azután letárgyal
nak bennünket amúgy isten igazában a lapok szín Domboru községek elöljáróságával tárgyalt nak önállósítása tárgyában tett indítványt
házi rovatában . . . Lesújtva, félig aléltan olvas az államosítás még függőben levő járulmá- a közgyűlés elfogadta s ennek megvalósítása
suk — ezt az érzést nem kívánom még legna nyai felett — Jelen volt a Csáktornyái ta- czéljáböl fül terjesztést intéz a belügyi mi
gyobb ellenségemnek sem !
uitó-képezde pútképesitő vizsgálatán. — Ko- nisztériumhoz.
Mindezeket összefoglalva egy jó tanácscsal torban az iskola személyi ügyeiben a lanA szépitő-egyesület abbeli kéréséi, hogy
akaróin megköszönni szives türelmüket, melylyel testülettel ülést tartott. - Végül íiizeles je 
a temető felé vezető útnak föltöltéséhez szük
darabjaimat és e pár sort, mint mondani szokás :
lentési tett a bb.542 számú miniszteri ren séges földet a temető oldalából hordát hassa,
végig »élvezték.«
deletnek a millenium emlékét megörökítő a közgyűlés készséggel teljesiti.
Óva intsék gyermekeiket »sohse szerezzenek
A kaszárnya ügyében mull gyűlésen
zenét«; ez tudniillik legjobb tudomásom szerint a iskolai nemzeti ünnepélyekre vonatkozó ren
delkezéseiről. amelyek iránt a közvetlen fel kiküldött bizottság részéről Prusálz Alajos
legkellemetleneb foglalkozások egyike.
ügyelete alall álló iskolák gondnokságait és jelenti, hogy a f. hó 7-én a vállalkozó ezégiskolaszékeit felhívta.
gel folytatott tárgyalásnak eredménye a kőrossá teszi.
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vetkező: A vállalkozó czég a többletmunka tudomásul vette, valamint a Thorday János tóztatta. A tolvaj cselédet a helybeli kir.
fejében hajlandó elfogadni 45000 htot oly által fölolvasott föl ügyelő-bizottsági jelentést járásbíróság gondjaira bízták, a hol jogerős
föltétellel, hogy ezután minden felelősség alól is, mely utóbbinak alapján a fölmentvényt ítélet folytán fogságbüntetését már meg is
felmentessék, neki az óvadék és 5 % fölül-! minden irányban megadta. — A föliigyelö- kezdte.
vizsgálati dijak czimén visszatartott összeg bizottságba újból Jeney Gusztáv, Rhédey
— Népesedési statisztika. S z ü le t t e k :
e hó végéig kifizettessék.
Ferencz és Thorday János választatnak be, Szabó Mária, Vidovies Mária, Benedek Irén,
Többek hozzászólása után a képviselők póttagnak Szilágyi György. — Jeney Gusz Hokrivács Viktória, Virih János, Tomasics
a következő határozatot hozták:
táv végül jegyzőkönyvileg köszönetét kér az István, Kristotics Verona. Novák Tamás,
A község a szakértője által megát la pi elnökiek szavaztatni buzgó működéséért, Kopjár Mária, Novák Lajos, Bránovics Ágotha,
loti 9050 frt 8 krnál többet nem tizet sj mihez a közgyűlés egyértelmüleg hozzájárult. Levacsics Antal, Csrép Juli Horvatics Ve
felhívja vállalkozót, hogy minden hiányt
— Meghívó. A Csáktornyái önk. tűzoltó- rona. Zdacsek Imre. —- Meghaltak: Bednyács
szerződésszerüleg f. é. junius 1-ig annál is egylet 1898. évi január 29-én Csáktornyán, József, (3 b ), Novák Gergelyné (64 é.), Mrainkább helyreállítson, minthogy ellenkező a »Zrínyi« szálloda dísztermében t á n é z  zovies Rozália (16 h.), Vugrinesics Zsuzsanna
esetben a község ezeket a vállalkozó költ é s t é 1 y t rendez. Belépő-dij személyenkint (67 é.). Cvetko Károlyné (35 é.), Jugovics
ségére és veszélyére fogja elkészíttetni. Az l forint. Tűzoltók egyenruhában belépő dijat Imre (22 é.), Antal Mária (3. é ). László Er
óvadékot és 5 °/0 fölül vizsgálati költséget nem fizetnek. Kezdete 8 órakor. A tiszta jö  zsébet (69 é.).
Házasságot kötöttek: Sin
meg a szerződés értelmében fogja kiszol vedelem az egyesület alapvagyonának gyara ger Nándor és Állmaim Kamilla, Sternberg
pítására fordittatik.
gáltatni.
Sándor és Belinger Karolin, Szalmay József
Tánczmulatsógok. A mura-csányi és Stefarics Paula.
polgári-egylet f. hó őü-áu — a mura-királyi
Előkelő szülök figyelmébe. Som ogyi Mór
önk. tűzoltó-egylet február hó 2-én — a hírneves konzervatóriumi igazgató intézetét ma
K Ü L 0 X P É L É K.
stridói olvasókör február hó 9-én zártkörű gasabb ki művelési osztályokkal és internatussai,
(leányok részére) mely egyedüli a maga nemében,
— Jegyzői helyettesítés A mura-csányi lánczmulatságot rendez.
hővitette ki. így most ott zongorán, éneken, és
A
szegénységi
bizonyítványok
ki
más e szakba vágó tárgyakon kívül drámai elő
körjegyzőnek lemondása folytán szükségessé
szolgáltatása körül a hatóságok gyakran a adási, irodalomtörténetet, aesthetikát, festészetet,
vált helyettesítésre Kovács Rezső perlaki já 
legnagyobb elnézéssel járnak el s nem egy tornászától és idegen nyelveket is tanítanak. Kendrási főszolgabíró Haris József segédjegyzőt
szer fordul elő eset, hogy olyanok részére kivid előnyös ezen elsőrangú intézet különösen
küldte ki. ki a jegyzői teendőket ideiglene
is állítanak ki vagyontalansági bizonyítványt, a vidéki szülők részére, mert a növendékek onnan
sen el fogja látni. A jegyzői állás márezius
esetleg más iskolát is látogathatnak; az interná
akiknek anyagi helyzete azt nem igazolja. tusbán pedig a sokoldalú kiképzés mellett meg
havában lesz választás utján betöltve.
K tapasztalt visszaélések megszüntetése vé becsülhetetlen bennlakásban és gondos felügyelet
Eljegyzés Dcutsch Kde páloveczi gett a belügyminiszter szigorú rendeletet ben részesülnek, Bővebb felvilágosítást készséggel
kereskedő eljegyezte Hirschsohn Zsigmond
adott ki, melyben felhívja a hatóságokat, nyújt az igazgatóság, Budapest, VII. Erzsébet kör
perlaki kereskedő leányát. Róza kisasszonyt. hogy a szegénységi bizonyítványok kiállítá űi \ \. ) hol felvételek mindenkor eszközöl betűk.
Posta és távírda kézi ta rifa jelent meg Hav
Névmagyarosítás. Spilzer Nándor sánál a leglelkiismeretesebh körültekintéssel
iin Vilmos (Budapest posta- és távirdv-igazgatóperlaki lakos vezetéknevét, belügyminiszteri
járjanak el.
ságuál) kiadásában, mely jól kezelhető kemény
engedélyivel Szemeré-re változtatta.
— A krajezárok végnapjai A pénzügy |papírra nyomtatva tartalmazza az összes európai
Köszönetnyilvánítás. Rosenberg Ke- miniszter részéről kiadott rendelet szerin- díjszabásokat oly módon csoportosítva, hogy a
zsöné úrnő kegyes volt a helybeli kereskedö- az egy és fél krajezáros váltópénz f. 1898. nagyközönség mindennemű postaküldeményéi maga
itjak egyletének könyvtára részére lő drb. évi junius 30-áig szerepel a közforgalomban; megdijazluitja, s igy előre már tájékozva van,
mennyibe kerül a küldemény továbbítási dija.
könyvet adományozni, melyekért az egye azon túl egész 1898, évi deczember hó 31-ig Megrendelhető bármely posta- és távirdahivatalsület választmánya legmélyebb köszönetét jcsak az állami pénztáraknál és hivataloknál nál. vagy a kiadónál. Ára 25 kr., mely összeg be
tolmácsolja.
|fogadják el fizetési eszközül. Ezen határnap küldése után bárhova bérmentve küldetik meg.
Felhívjuk t olvasóink figyelmét S z i m o n
Meghívó A szobotiezai önk. tüzoltó- elteltével értéke elvész és sem névértékben,
egyesület a nagyvendéglö termében f. é. feb lsem anyagértékben, sem fizetésképen nem István ISNS. óta fennálló, legjoldt hírnévnek ör
vendő fűszer, csemege, bor, pezsgő, rum, cognac
ruár hó 6-án lánczmulatságot rendez. Be fogadják el, sem be nem váltják.
és téa-kereskedésére, hol állandémn dús raktár
lépti dij 30. kr. Kezdete 6 órakor.
Kézre került gabonatolvaj. Múlt évi van úgy ezen, mint más e szakmába vágó czikEljegyzés. Grics Géza, a helybeli november havában Novák Ferencz dráva- kekből. S z i m o n István közkedveltségnek örvend
uradalom gépésze, jegyet váltott a napokban ; vásárhelyi lakos kárára gabonát loptak el. úgy a fővárosban, hol í üzlete van, mint a vidé
ken, meri a megrendeléseket lelki ismeretesen, mér
Novak Ferencz helyettes városbiró leányával, A csendőrség buzgón kereste a tetteseket.
sékelt árak mellett, pontosan és - franko csoma
özv. llübner Károlyné úrnővel.
Ide mert esak vékony fonalat kapott, mely golással
eszközli. Árjegyzéket a főüzlet, (Buda
Névmagyarosítás. Steril Frigyes per nek nyomán haladhatott, sokáig nem dönt pest V. Váczi-körut 12. sz.) ingyen és bérment
laki járásbirósági végrehajtó belügyminisz hetett világosságot a bűntényre. Mig végre ve kuhi.
Felhivás! ! Mindazok, kik makacs, csuzos és
teri rendelettel Sós-ra változtatta nevét.
ie hő elején sikerült a tolvajt kinyomozni
köszvényes bántalmakban szenvednek s hiába
A Csáktornyái kir. járásbíróság mun Feges Ferencz I 7 éves dráva-vásárhelyi csa használtak szereket avagy gyógyfürdőket, küldjék
kássága. Polgári beadvány érkezett 9550 vargó suhancz személyében, ki tettét beis be czimeiket / o l t á n B é I a gyógyszertárának
db. ebből elintéztetelt 9550. Telekkönyvi be merte. Feges ez idő szerint a helybeli kir. (Budapest, Széchenyi-tér) s ingyen megkapják a
advány volt 5255, elintéztetelt 5255. Bűn ! járásbíróság börtönének a vendége, a hol csodahatásu Dr. J oh n se n-kenőcs (1 üveg ára
1 frt) használatának leírását. K szer hatása kitűnő,
ügyi beadvány volt 3254, melyek mind el- Itüntetését várja.
mert még a legrégibb csuzos és köszvényes bajo
inléztettek. Biinügyi vizsgálat 115 esetben
Falopás. Festetits Jenő gróf kárára kat is bizton meggyógyítja.
folyt, befejeztetelt 95. Telekkönyvi másolatot a tótfalvi erdőből 120 irtot érő fát loptak el
1810 esetben adtak ki. A bíróság élén Simon f. hé) 10-én. A tettest a helybeli csend
Szerkesztői üzenetek.
bajos kir. járásbiró áll, aljárásbirák: Kolarits őrség kézre kerítette.
Ügyészség
N. Kanizsa. A kimutatást egész
Mihály és Szegliő Hugó dr. Telekkönyvve
Megszűnt sertésvész. M. é deezem. terjedelmében csak
jövő számunk hozhatja : ma
zető: Zdelár Miklós.
bei* 11-én fölmerült egyik esetből kifolyólag csak jelentékenyen megkurtitva ejthettük volna
a
helybeli
szolgabirói
hivatal
az
állatorvos
A M. Ö. T Sz. közgyűlése. A Murasorát.
St. J. Perlak. Helyi dolgok nagy halmaza
közi Öns. Tiszti Szövetkezet e hé) lü-án följelentésére a sertésvészt konstatálván, a
tartotta meg Alszeghy Alajos elnöklete alatt sertéseknek a Csáktornyái piaczra való föl- miatt czikkét csak jövő szánunkban hozhatjuk.
Mura-Siklós. Máskor is kérünk a versekből
évi rendes közgyűlését. A határozatképesség hajtását betiltotta. Miután azon az egy ese vagy a prózából !
ten
kívül
több
elhullás
5
héten
belül
nem
nek kimondása után a jegyzőkönyvnek hi
Belišče. (Szlavónia.) P. Megérkeztek. Köszö
telesítésére Raksy Győző és Kovacsics István történt, Dobrik Lajos megyei állatorvos ki net. Legközelebb sorba vesszük őket.
Dekánovec. š. Köszönjük a küldeményt. Mi
kéretnek föl. Az elnöki jelentésből a követ jelentése alapján Csáktornya területe vész
kezőket emeljük ki: A szövetkezetnek 33 mentesnek jelentetett kj, minek következté helyt helyünk lesz, szorítunk nekik helyet.
Légiad
A i. A Légrádról érkezetet alkalmi
tagja van. Az összes bevételek 3019 frt 20 ben a disznók fölhajtása mull szerda óta lag. Most még várunk az ügygyei. A tárczákat
krt, a kiadások 2501 18 Irtot tesznek ki. a Csáktornyái piaczra ismét meg van engedve. mielőbb hozzuk.
Lopás Szlávnik Mária helybeli cse
Belétek czimén befolyt öö3 frt, kifizettetett
Felelős szerkesztő:
Segéd-szerkesztő:
286 frt. Állomány 1897. decz 31-én 1697 lédlánynak ládájából Tislarics Czeczilia cse
Z R ÍN Y I K A R O L Y .
frt. Adóslevelekre fölyósiItatott 2219 11 frt, lédlány f hó 13-án 12 frt készpénzt lopott M A R G IT A I J Ó Z S E F
Kiadó és laptulajdonos:
visszatérült 2106*61 frt. Állomány decz. 31-én el s azzal tovább állott. A károsultnak föl
FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR.)
1487 frt 46 kr. A tiszta jövedelem 83 frt jelentése folytán azonban nem sokáig él
54 kr. — Az elnöki jelentést a közgyűlés vezhette, mert a csendőrség azonnal letar

Vil Čakovcu,

X V . tečaj.

1898. 2.4-ga januara

Broj 4.
Predplatna cena je:

Sve pošiljke se ticuč zadržaja

MEDJIMORJE

novinah, naj se pošiljnju na
me M argitai Jožefa urednika
vu Čakovec.
Izd a te ljs tv o :
Knji/ara F i soh el Filipova
kam se predplate i obznane
pošiljaj u.

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

Izlazi svaki tijeden jedenkrat ito: vu svake nedelju.

Na celo leto . . . .

4 frl

Na j>ol lela

. . . .

2 frt

Na četveri leta . . .

I frt

Pojedini broji koštaje 10 kr
Obznane se poleg pogodite
1 f;il računaju.

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

j se nahadjaju vu više jezer godina starim uačinjena od gotovo cčlog pšeničnog zrnja,
ljudskim stanovitna — sojenicama —- iz a tretja je bila prosenica (proso), vu koju
Najljepšom od vsili molitvah — olec- j kamene dobe vu Svicarskoj, zalim vu egi- se namčtali po koje lensko zrno (seme), da
našem — moli čovek od Boga svakidašnji patskim piramidama, onda pripovčsti svetoga hude kruh mastneši. Kruh je liil nekvasan
kruh. lstiua je, da najvekši dél molitelja pisma i vnoge pripovesti vsake Tele narodah, (prež kvasa). Takov prež kvasa kruh po
pod tim »svagdašnjim kruhom« razumeva |koje pripovčdaju, da su ljudi poljodelslvo hihlijskom kazivanju imali su još za Abra
zvun samoga kruha još i meso, vino i druga |od samih hogovah navčili, anda vu vrlo hamova vremena.
hasnovita, a i vugodna hranila, nu molitva ! staro doba.
Vrlo se je rano kruli pekel pri Egipčani
ipak spominje vsu tu hranil samo pod ime
Bo vsemu more se reči, da je kultura i pri Feničani. Ovi, putujuč po svčtu, priv
nom kruha, očilo zaradi toga, jer je on nje- j žitaricah stara í do 5 jezer godinah.
edli su vu loj tobož znanosti i stare Grke.
zina glavna i najstalneša sastavina, Staro
Ljudi su več vu davnje v réme vsake Vu Kirnu se je tulikajše dosta rano kruh
je izkustvo, da se ne treba hojati ni gladu- fele žita sejali, ali način, kojim su priredjipekel; znamo to iz Blinijeva pripovedanja
vanju niti smrti, dok je — kruha.
j vali to žilno zrnje, hil je vu vsake fele vre- 0 javnim pekarima rimskim. Oni su pekli
Vu ovom budemo razmatranju pod j mena i pri vsake fele narodah vrlo različit. četvcrovuglaste, komaj \ cm. visoke kruhe.
kruhom razumčvali samo onu hranu, koja
Vučenj&k Herr misli, da su ljudi vu Najholša je fela bila od pšenice i zvala se
se na različit način za kruh priredjuju od najstareša vremena za hranu pržili (pekli) je »panis siligineus«; druge su bile slaheše
semenja žitariga (žitnoca bilja) a onda još
ječmena, kaj se vu ostalom i vu svetom fele sa primešanemi posejami ili ječmenom.
i plodove drugih nekojih hilina, koje daju
pismu više krat spominje; a i stari Grki su Od rimljanali navčila se je kruli peči ostala
hranu, spodobim kruhu.
oltáré i aldove navék posipavali »svetim Eu ropa.
Čovek se nije hranil kruhom od prvoga ječm enom «. Vu Ateni je Solon hil odredil,
Kak se vidi, vu najstareša je vremena
časa, kak se je na zemlji pojavil. Zna se. da vsaka žena mora svojemu mužu donesli hil kruh pomij više pšenični; istom iza selbe
da je vu najstareša vremena čovek bil lovec vu liižu posudu za prženi ječmena. A več naroda počimije se peči kruli od hrži, a to
(vadász) i od vadasije živel, a istom kad su i vu netom spomenutim sojenicama našlo ije trajalo vu Evropi vse do 18. véka (stolga prilike prisilile, da se okani vadasije, j se je izšupljikavih loncov, koji su v nogo jječa), kad opel pšenični kruh je počel gos
počel je uzgajati (póvati) biline žitaricé i prvljc toga služili (za basen bili) bržčas za podovati. Ipak se je lirženi kruh vu vnogim
njihovim se plodom, t. j žitnim zrnjem, prženje (pečenje) ječmena. Bak i denes ima zemljama zdržal vu pro tež nuj porabi (has
hraniti. Narodi, koji se nisu vu kulturi po- naroda, koji neznaju kruha peči, nego se iul vati ju). tak na peklu vu Njemačkoj
digli, nego ostali nomadi, hrane se i denes samim žitnim zrnjem hrane. Mimo, to su ti (Brajzkoj) i na skandinavskem poluotoku.
samo mesom i takovim biljem, koje ne isti Stanovniki sojenica pekli več onda kruh Kazumije se, da se uz taj krušni materijal
póvaju sami, nego koje jim se samo nadnje. od pšenice i prosa. Zrnje su semleli vrlo upotrehljava i drugi, n. pr. kuruza, zob,
Početki agrikulture sižu vu davim dav- primitivnim načinom, l. j. medju dva izgla- ječmen.
Naš narod vu vsake fele kraninu. Zna se. da je na jezere godinah več djena kamena, pak ipak su od takve melje jevim peče kruli pomij više od hrži, ječm ena
prešlo, kaj csövek pozna žito i za hranu pekli tri fele kruha. Jedna je lela bila pogača 1 k u nize, a i od pšenice, ali to je rédko
ga hasnuje. Svedoče nam to ostanci, koji od dobro semlele pšenice, druga je lela bila kad. Ovaj je posljednji jako omilil, pak se

Naš svagdašnji kruh.

ju nije mogel prodali, neznačim bu zaostatak
tl Schönbrunnu i Brateru u Beču je
štibre podmiril.
nadvojvoda poznal svaku drvo i ako je
Nadvojvoda ga za cienu kravice zapita, kakova i najmanja promiena onde gde nas
Iz života nadvojvode Prana Karola
a kad mu seljak istu pove, veli nadvojvoda, tala, to je on odmah opazil, dapače jednoč
da če ju on kupiti i odmah mu ju i izplati. se je dogodilo, da je Schönbrunski vrtlar u
Ludvika.
j Još nije hil posve s ovom trgovinom gotov, parku jednoga šipka izkopal, koj nije lam
Brošle godine 19-a Majuša izdehnul je kad do njih dojde i drugi seljak opel skra- pasai, gde je rasel, ali je več drugi dati,
jedan izmed najplemenitijeh princah svoju vom, kojemu je baš tak se godilo sa štibrom med onimi hiljadom šipki nadvojvoda opa
plemenitu dušu, a to je hil blago pokojni i na sajmu u Ischlu, kak i onomu prvomu. zil. da ov jedan fali, te je za njega pital.
brat njegovog Veličanstva našega kralja, nad Nadvojvoda, pošto je več bil u »kupovanju
Skim se je više krat. bilo u Sehönbrunnu
vojvoda Fran Karol. Da ja ovde negovorim na profil«, kupi i ovu kravicu od drugoga ili u Brateru na Set nji sastal. hotel je znali
o plemenščini po rodu, koju svaki sobom seljaka te mu ju odmah kak i onom u Iko je taj i kak se zove tak, da je puno
u grob odnese, jer je vmertelna, razumieva prvomu u gotovom izplati. Nadvojvodov Bečanah lično i po imenu poznal.
se samo po sebi, več ja govorim ovde o slušnik je sad svakom rukom jedmi kravu
Evo lomu jedan liepi primer: II Brater
plemenščini duše, koja je neumrla i koje na vužu držal, h? nije znal. kaj hi šujimi se je više krat mojega professora Dr. Giiiithčini uviek ovde ostanu.
sad počel i kam hi je peljal, a nadvojvoda tiera asistent, dok je još h I hečki dijak,
Jednog popoldaria, več kesno pod večer, je išel dalje. Sluga nezuajuči bili krave za mediciner. imenom Kisfiúig (c.anas je u Solšetal se je pokojni nadvojvoda sa svojom nadvojvodom i nadvojvodkinjom pelal ih nogradu vladin savietnik, - Medicinal-Kalh)
Ženom nadvojvodkinjom Marijom Terezom kaj hi učinil. stal je sad tu neodločno. Nad hodil šelat, a zajedno je sobom ponesel koju
putern prama Ischlu, kad se sastane sa jed- vojvoda se ogleda i kad vidi svoga livrisa- medicinski! knjigu, pak je šelajuč se iz nje
nim seljakom, koj je na vužu pelal kravu noga služnika svega uzhunjenoga u svakoj ^tel. Više krat se je sa nadvojvodom tu srel,
iz sejma dom ov i prilično se žalostno držal ruki jedmi kravu držečega tu stali, smiešeč koj ega jer je poznal, je uviek i uljudno poz
Na pitanje nadvojvodovo, koga seljak nije mu namegne, da kravice natrag preda pro- dravil, ali i nadvojvoda je hotel znati Iko
poznal, zakaj je tak žalosten, odgovori ov, davcem, Ovi su več mislili, da kupec ide iz je taj mladi čoviek skojim se tak često u
da je hotel u Ischlu na saj mu kravicu pro rieči, ali nisu se malo razveselili, kad im je Brateru sa laje, pak se je u svojoj okolici
dati. za da dužnu štibru podmiri, a sad, jer rečeno, da su krave i novci njihovi.
za njega opitul i moj dijak se nije jednoč
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Nekaj o današnjoj modi.
Kvo Brate nekaj šale,
Šale malo smej se malo.
Kani se j ad a
Barem sada,
Doklam ovo, posve novo
Ti prošteješ, da se smeješ.
Gospa Neznanovička je vu 7 sati ustala a njezina kči još vu doboku snu.
— Ustaj kčerka, več je osem sati! —
probudi gospa svoju kčer Pepicu.
— Brzo se obleči moramo danas u
vizitu.
— Žuri se, žuri, ja idem po tvoj vizitkleid; danas ga moraš obuči, jer tako Ijep
Kikiriki-kleid još nitko n gradu neima.
— Mati joj odmah donese haljinu, oh.
Bože pomozi ! dok se svi mošlini i mehuri
namete, to barem rijedko koja dama nap
ravi za dve v u r e !
Pepica se počela oblačiti, za dva časa
počela griati od Ijutosti : »Kom Mutter, kom
schnell !«
— Kaj je mila Pepica ? Was ist dier,
Gott, Gott?
— Schau, moj kikiriki kist de Paris,
je počil u bršini, sam ga prelomila, oh Bože
m o j! kaj čem o sada ? Idi bez njega. Majko,
tu ja nemogu bez njega, ta to je u največoj modi.
— Nu das wiire eine schöne Parad,
probajmo ga šaši ti. Obed ve uzmu igle te
šiju taj nesretni kikeriki, te ga spumti kojekakvimi starimi krpami, samo da Ijepše
pristoji na mladoj Pepici.
— Žuri se kčerka, več je 10 vur,
reče mati.
— Uh ! za plače Pepica, neče, da mi
Ijepo stoji taj nesretni kikiriki.

te, neslušaj g a ! — reče mamica svojoj IZ vun toga još treba škafe i koritu,
Kotel, paravnicu, plehnatu dežicu,
kčeri.
Dečko je to čul, pa opet počel svoje. j Pitam tebe m u žek : od kud hude ovo V
»Naše frajle sedlo noše i. t. d. Te ajdino j Ako hočeš znati, teri si sam glavo.
mamica hrže, vidiš, da nam se sve smije. Ali kaj je glavno, nišam jo š povedal
Pa kako se i nebi svjet smejal kad več
Ali! siromak, bolje, da nebi nit to znal;
sedlo zasma na Ijevo visi.
Neznani, jeli bi ti to napié donesel,
— Hvala Bogu, sad smo ovdi ! —
Ar znam, da nad ovim nebuš jako vesel.
Reče Pepica, te unidje u Walderovu kuču.
;
Gospodja Walderova je svét goste, prijazno Nego, posluhni me, i za to se skrbi !
|Čiprčm buš se čohal tam, gde te ne srbi,
dočekala i odpeljala u Salon.
— Tam jih je dočekal sin gosp. Wal- Ako hočeš ženi po volji hoditi :
Onda moraš i njoj — zibkicu kupiti.
derove, koji je bil zaljubljen u. Pepicu.
— Gle ! Gle ! reče jednom Gospa Wal
Složil : H r u s ő c x y K le k .
derova, ti Pepica imaš sve po novoj m o d i;
haljina, divna haljina. Daj okreni se, da
vidim, jeli ti tako Ijepo nazad stoji kak
Nekaj za kratek čas.
naprej. Ona se obrne a na to se dogodi
Gdo
je slvoril prvoga čovčka ?
nesreča kikirikija, a pod oblokom se opet
čuje onaj šoštarski dečko, gde pčva: »Naše
Kapelan zapital je jednoga dijaka :
frajle sedlo noše i. t. d.«
»Gdo je stvoril prvoga čo v č k a ?
Jezus! zavikneju obedve gospe, a od
»Bog ! odgovoril je dijak.«
srca se nasmije gospa Walderova, ha, ha, h a !
Kapelan : »Iz česa ga je slvoril ?«
Pepici izpade Kikiriki, lo su one krpe, koje
Dijak : »Iz blata, pak^ga je naslonil
je doma nametala. Na to dodje Walder i na plot.«
njegov sta reši sin, koji vu jedan glas :
Kapelan : »Bog s tobom, odkud je on
Živili izumiali i nosiovci Kikirikia.
da plot.«
Dijak : »Plota je napravila občina.«
Sastavil : »los. P e r g o r .
Kapelan : »Aha« to je istina.
Čudnoviti tolnač.

Kaj je ženitba.
Hočete li znati, kaj je to ženitba ?
Cifrasta krletka, i v noj Ičpa gnjezda;
Gde vam biček sedi i ptičicu gledi,
Tak nju opomina : od mene v k rej n e jd i!
Takvomu junaku, naj se čudovati
Koj od svoje glave ovo neče znati;
Ali žena njemu več bu povedala,
Kaj sve ona treba bu mu razložila.

Stara gospa Kovač poslala je po dok
tora. Kad je doktor došel, zapitala ga je
gospa : »Prosim Njih gospona doktora, ja
neznani kaj bi započela. Kak si legnem vu
postelju, dobim veliku vručinu vu glavi, a
noge mi postaneju ledene, da ih nemiem
zegreti dosta!«
Doktor: »Onda se ležite obratno vu
postelju, gde su noge tam glavu, a gde je
glava bila tam noge.«

Glavno.
Gazdarici treba naj prvič hižička,
Pepica se jo š jednom poglega u zrcalo,
Oteč
(svojemu
sineku) » Karlek, kad
Ar ako to néma, več je neprilika,
dobro, dobro stoji.
veliš da hočeš biti sóidat, kaj moreš onda
V hiži, v kuhnji, naj bu pohižtva zadosta
— Žuri se za Boga, zakasnili budemo ! J sve kaj k tom spada, makar puno košta. j najprije im eti!«
— Odmah sam gotova !
Karlek : Kuhariču !«
— Sad ode Majka. da pripravi škrljake |Kajti, ako ovo nemre zadobiti,
Daj mi denes, zutra kak god bilo.
i suncobrane, a Pepica još uvjek ravna svoj; Od susedov mora na posodu prositi.
Gospa : »Ja dajem nekaj menje plače,
Onda mrrnlja. spota svojega tnužaka
kikiriki.
ali za to obilne dare dobiš k vuzm u«.
— Mili B ože! ali se ljuti. sve grize, ali Slréla ga donesla na njenog šinjaka.
Kuharica: »Naj mi daju milosliva gospa,
kčerka več je 11, a ti još nisi gotova !
Zato mužek pazi, po volji njoj hodi !
I
odmah dobro plačil, k vuzmu nečem i onak
— Ja sam gotova, ali taj kikiriki! A štoj I v najbližnji štacun najenkrat odidi.
j več pri njih služiti.«
je opet? ništa, ništa. mider me tišči, a ti ga Kupi metlu, kefu za čižme biksati,
Gratulacija.
odpusti, ah kak bi mi onda haljina stojala ? I jošče jednu. za opravu kefati.
Dobro je dobro hodmo več jednom.
Zaručnik : »Ti si. Jelica, od neko doba
Sad se istom u 7 ,1 2 odputile u vizite, Tenčenjar i roklu, kolovrt za presti,
zevsema hladna proti meni !«
idu dugom vulicom, a ovdje množina svčta. K tomu jeden stolec, da si more sesti.
Zaručnica : »Ali i ti si jedini od vse
Čorobno ti se mnjenja svjet simo lamo, Na stčnu zrcalo, v liižu lépi stolek
gospode, koji se na to luži«.
tu ti ide silno krasotica, da se s kojom u Postelju, ladicu, jen mali ormarek.
Glit d F e r e n c x .
lice s licom pogledaš,
bi ti zadrhtalo
Ako
čuješ
vuni
Židova
fučkati,
od miline i ponosnosti. Tu na ovoj ulici ti
Brez pitanja moraš njega n utri zvali.
neima čista zraka.
Kupi špice, rubeč, škarje i naprstnjak,
Što to upiru oči u Ijepu Pepicu, pa
No, jošče za žnore te nebude vzel vrag.
Zabava veselim i batrivenej
što je na njoj, da ju takorečenoj lokomošču
žalostnim. Priredil Glád Ferencz
motre, zar ne vidiš onaj milovidni kikiriki, Na sejam v Čakovec svikak moraš iti
školnik. Izdanje. tiskare Fischel
kako se po taktu diše i dóié spusta kao Ali, to ti pové : čuješ, naj tam piti !
Filipa (Strausz Sándor), cén n JO
mala Barčica, kad je na tolasi. Gle malo Neg ! kupi mi čižme, sukno za bajkicu,
k r. Vu maloj ovoj knjižici sabtamo šoštarskoga inuša, nešto lučka i pčva Svilnoga rubčeka, s ružami kik licu.
rano je vnogo šale i dosjetke,
na vulici, sav se svjet grohotom smije, a
pak se za fal cénu, kaj košta, —
kako se i nebi na to pjevanje :
Konce, rigle, raj ogle. tanjčre i zdelu,

Nekaj za kratek čas.

Naše frajle sedlo noše,
Doma. jedne kruha prose.
Moda to je njihov Bog,
Sačuvaj nas vrag od tog !

Vrrčke i tégline, i škrinju za melju.
Grebljicu, lopatu za kruhek metati,
Motike sekiru za drva cčpati.

Žlice i vilice, s kém budemo jeli,
To je tvoja briga: z česa burno zeli !
— »Ah ferfluchter Bub« reče Pepica Silo i rešeto, krničke, krnicu,
ali je bezobrazan taj fakinčič. — Ta moljim Kibeša, cedilo, i jednu korpicu.

more vsakomu
ručiti.

osobito

prepo-

Knjižara i štamparija

Strausz Šandora
Čakovec.

Odgovorni urednik

MA R G I T A I J Ó Z S E F .

A Csáktornyái Takarékpénztár Részvénytársuiat
t. ez. részvényesei 1898. évi február hó 19-én délután 3 órakor
társulat sa já t házáb an tartandó

Csáktornyán

a

XXVI. ÉVI R E N D E S K Ö Z G Y Ű L É S R E
tisztelettel meghivatnak.

Tanácskozási tárgyainak sorrendje:
a) Elnöki megnyitás.
b) A közgyűlési jegyzőkönyv hi telesi lésére 2 részvényes kijelölése.
c) Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentésének felolvasása és a felülvizsgált évi számadások
feletti határozathozatal és a felmentvény megadása.
d) Határozathozatal a tiszta jövedelem mikénti felosztása iránt.
e) Jelentés a szövetkezeti állományról
f) Igazgató és aligazgató, 4 igazgatósági tag és a felügyelő-bizottság megválasztása.
g) Néhai Löbl Jakab, volt takarékpénztári könyvelő özvegyének kegydijazása.
h) Már beadott indítvány fölötti határozat.
i) Netáni indítványok.

A CSÁKTORNYÁN SZÉKELŐ

M U R A KÖZI T A K A R É K P É N Z T A R R É S Z V É N Y T A R 8 A 8 A 0
1898. óvi február hó 12-én délután 3 órakor saját helyiségében

XVII. rendes közgyűlését
tartja meg, melyre a t. részvényesek tisztelettel meghivatnak.

NAPIREND:
1. A gyűlés megnyitása az elnök által.
2. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése.

3. A zárszámla beterjesztése s e fölötti határozat. A mérleg jóváhagyása. Az osztalékok meghatározása és a
felmentvény megadása.
4. Négy igazgatósági tag és a felügyelő-bizottság megválasztása.*)
5. Netáni indítványok.
6. A jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes tagnak megválasztása.

AZ IGAZGATÓSÁG.
*) 59.

A tanácskozási és szavazási .jogot a közgyűlésen minden részvényes személyesen gyakorolhatja, de ezen jog gyakorolhatására m egkíván-

tátik, hogy a részvényes legalább 20 éves s részvénye legalább 4 hét óla a társaság könyveiben ez ő nevére
gyűlést 3 nappal megelőzőleg az intézel pénztárába letétessék.

legyen beírva, és végre, hogy az szintén a köz-

A választási jog azonban nemcsak szem élyesen, hanem távollevők által is gvakoroltathatik, t. i. a m eg nem .jelenhető részvényes egv másik rész
vényest szavazatának gyakorlására különösen felhatalmazhat, azonban szintén szükséges, hogy az ily megbízott által szavazó részvényes legalább 2 0 éves legven
és részvénye 4 héttel a közgyűlés előtl a társaság könyveiben az ő nevére beírva találtassák.
Meghatalmazványok csak részvényesek nevére állíthatók ki.
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Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.

Melléklet a ..Muraköz ' 1898. évi január hó 23-iki (4-ik) számához.
1SU S. é v i a iá r e z ia s h ó

Az összes gyógyludományok tudora

Dr. G l a s g a l l M a n f r é d

fogorvos
saját műtermében e g y e s t o i /a k a t és
t o k s o r o k a t készil, jótállást vállalva
azok tartósságára nézve.

Rendel

naponta

Y arazsd o n a Ferencz-rendiekterén
a f.-r. tem plom mellett.

75.000
Sorsjegyeket

n a p j á n esődválas/tmánynak 1895. évi deezemher
24-én megtartott ülésben hozott határozata
folytán a közadósnak elleni tőkekövetelés
és jár.
iránti
végrehajtási
ügyében a
nagy-kanizsai kir. törvényszék és a Csáktor
nyái kir. járásbíróság területén levő a Csák
tornyái 1128 tk. 105/a. hrsz. a. 710 fiira
becsüli ingatlanra az árverést ezennel meg
állapított kikiáltási álban elrendelte és hogy
a fentebb megjelelt ingatlan az
Árverezni kívánók tartoznak az ingat
1898. évi marczius hó 5 napján délelőtti 10 órakor
lan becsarának 10% -át készpénzben, vagy az
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam
őzen kir. jhiröság telekkönyvtárában Varga
mal számított és az 1881. évi november hó
Lajos ügyvéd mini csődtömeg gondnoknak
1-en 8888 . sz. a. kelt igazságügyminiszteri
közbenjöttével megtartandó nyilvános árve
rendelet 8. §-ban kijelelt óvadékképes érték
résen a megállapított kikiáltási áron alól is
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy
eladani fog.
az 1881. LX.
t.-cz. 70. $-a értelmében a |
Árverezni kívánók tartoznak az ingatlan
bánatpénznek a bíróságnál elöleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervény! becsárának 10 °/0-át készpénzben, vagy az
1881. LX. t.-cz. 42 §-ában jelzett árfolyam
átszolgáltatni.
944
mal számított és az 1881. évi november hó
Kir. járásbíróság mint ilkvi hatóság.
1-én 8888 . sz. a. kelt igazságügyminiszteri
rendelet 8 . §-ában kijelölt ovadékképes ér
Csáktornya, 1897. évi decz. hó 21-én.
tékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy
az 1881. LX. t.-cz. 70. §-a értelmében a
5 0 87/1898. ktl..
bánatpénznek a bíróságnál elöleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt
Árverési hirdetményi kivonat.
álszolgáltatni.
9 B4
és pedig a IV. hegykerületi 290 Ik. 544 hr.
sz ;l ingatlan d é l e l ő t t i IO ó r a k o r a
l\. begykerületi községbiró házánál, a többi
II V. alatt megnevezett birtokok pedig
ugyanazon napon d é l u t á n II ó r a k o r a
\ I. hegykerüleli községi biro házánál megtar
tandó nyilvános árverésen a megállapított
kikiáltási áron alól is (dudálni fognak.

A Csáktornyái kir. járásbíróság mint
^Jekkönyvi hatóság közhírré leszi. hogy
( ,ranicz József közadós csődtömegében a

Kir. járásbíróság mint Ikvi hatóság.
Csáktornya, 1897. évi deczemb. hó 27-én.

“

50 krjával ajánl:

„MERKUR" bank- és váltó-üzlet részv.-t.
Budapesten.

Mindennemű női vnha k eln iék 9
5072. tik. 1897.

III. Árverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái kir. járásbíróság mint
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy
a Bellatinezi vidéki Takarékpénztár végrehajtatónak. Csűrin Fái. Skvorcz Ignácz és Skro*
bár Márton végrehajtást szenvedő elleni 54
Irt tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási
ügyében a nagy-kanizsai kir. törvényszék és a
Csáktornyái kir. járásbíróság területén levő
I. A IV. hegykerüleli 290 tk.
a. ingatlan egészben 487 fr l;

544

b á r s o n y , p ln e h e , s z a té n ,
k ét\
vászon,
tíih
e,
,
f ű z ö k ,fehér és színes k ö tö -p a 
mut,
t é r I I k alapok, Ín y e k ,
pallérok, é s a y a k k em lök , stb.

i« r- beszerzési áron alól
adatnak el

Neumann Vilmosnál

hrsz.

II. a) A VI. begykerületi 085 llk. 2004
hrsz. a. egész ingatlanra 441 f r l;
b) ugyanott 2008 hrsz. a. egész ingatlan
170 Irt;
lil. A VI. hegykerületi 1148 Ik. 1741 a
hrsz. a. ingatlanból Skrobár Mártont illető
fele 119 frl
IV. A VI. hegykerületi 502 Ik. 1744 b/1
hrsz. a. I hold 588 □ öl területű Skrobár
Márton nevére felvett ingatlan 80 frl;
V. A VI hegykerületi 502 tkvből 1909
számú Ijkvbe Skrobár Pál nevére közösség
megszüntetése alapján egészben átvitt, előbb
azonban */, részben Skrobár Mártont is ille
tett — és ezen egész vagyis /7 5 0 a hrsz.
a. ingatlan 50 frlban az árverést ezennel meg
állapított kikiáltási árakban elrendelte és hogy
a fentebb megjelelt ingatlan az

RICHTER-féle H0360NT-PAIN-EXPSLLER
Linimentum Capsici compos.

Kzon hírneves háziszer ellontállt az idő megpróhálásának. mert már több mint 27 év
óta megbízható, fájdalomcsillapító bedorzsöléskent alkalmaztatik koszvenynel, csuznál, tagszagijatasnál és meghűléseknél és az orvosok áltál Iwdörzsulésekre is miudig gyakrabban
rendeltetik. A vjdódi Horgony-Pain-Kxpeller, gyakorta Horgony-Liniment tduevezes alatt
nem titkos szer, bánom igazi népszerű háziszer. melynek egy háztartásban sem
kellet
hiányozni. 40 kr., 70 kr. es 1 Ért. uvegenkénti árban majdnem minden
.' ^ •:.<rt.ii’bán készletben v an ;
fő r a k t á r : Török József gyógyszeráraiéi
Budapesten.
Bevásárlás alkalmával igen óvatosak legyünk, mert több kiM>Mi*-rreku utánzat van forgalomban. Ki nem akar megkárosodni, az minden
egyes üveget „Horgony" veiljogy és Richter czegjegyzés nélkül mint nem va
lódit ntnsitsa vissza.
R IC H T E R F.
és T S A -, csász. és kir. udvari szállítók,
(Thüringia).

A.D

RUD0LSTADT

4248/tlk. 1897.

Árverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái kir. járásbíróság mint
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy
Zakál Henrik ügyvéd állal képviselt mura
közi takarékpénztár végrehajlatónak, Kuzsir.s
Francziska, líuzsics Péter, Antal és Hókus
végrehajtást szenvedő elleni 95 frt lőke-j
követelés és jár. iránti végrehajtási ügyében a
nagy-kanizsai kir. törvényszék és a Csák
tornyái kir. jbiróság területén levő őrségi 751
Ik. 211 hrsz. a. ingatlan 93 Irt; 355 hrsz.
a. tbö Irt kikiáltási árban mindkét ingatlan
a végr. t. 15(5 $-a értelmében egészben, az
őrségi 634 tk. 930 hrsz. a ingatlanhói pedig
végrehajtást szenvedetteket illető 10 24 része
125 Irt 8 3 Vt kr. kikiáltási árban az árve
rést elrendelte és hogy a fennebb megjelelt
ingatlan az
l S f i S . é r / f e b r u á r h ó fi, n a p j á n
d é l e l ő t t i iO ó m k o r
az őrségi községi biróházánál Zakál Henrik
felperesi ügyvéd v. helyettese közb ejöttével
megtartandó nyilvános árverésen a megálla
pított kikiáltási áron alól is eladatni fog.
Árverezni kívánók tartoznak az ingatlan
becsárának 10% -át készpénzben, vagy az
1881. 1,X. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam
mal száfnitotl és az 1881. évi november
hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyin in isz-

Oh*sö

sirtift

könyvnyomdája

Csáktornyán,
a legújabb gyorssajtókkal és díszes uj bőtökkel van felszerelve.
Elvállal minden néven nevezendő

könyvnyomdái munkákat,
*!• ni, névjegyek. levellejek. mi'irliivók. eljeiryzési-. eskelésiszarniuk,

körlevelek.

Iiivütalos

és

Dutyin

rs

írvúszjcleiitésckcl.

nvoinlnt vén voknt,.

műveket sth. stb.

bármely nyelven és kivitelben

a legjutányosabb árak mellett.
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