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A lap szellemi részére vonatkozó 
minden közlemény 

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

Kiadóhivatal:
Kischel Külőp 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 hetilap.

Hirdetések elfogadtatnak:
Budapesten: Goldborger A. V. és 
Eckstein B. hird. irod. Becsben,. 
Schalek H., Dukes M., Oppelik A.l 
Daube G. L. és társánál és Hernd: 

Brünben: Štern M.

Hirdetések jutányosán számíttatnak. M e g j e l e n i k  h e t e n k i n t  e g y s z e r :  v a s á r n a p . Nyilttér petitsorra 10 kr.

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

A llőkllÖZ dalos neve,és szent glóriája; amikor nekik
v  ̂ nem volt saját akaratuk, mint ahogyan van
ŽjŜ ftfen nyomon azzal találkozunk az mosk amikor a világ minden kincséért nem 

életben, hogy a hölgyek nem tudnak mit mer*ek v°lna »daczolni a szülök akaratá- 
csinálni. Minden áron akarnak valamit; bár vaI és a ,nikor. gyermekleányaink még nem 
nem tudják, mihez kezdjenek. Azt hiszik. 0j* vasgaltsk regényeket, amikor 15 — J(téves 
hogy nekik azért kell megbirkózniok az élet lánykáknak nem volt még bátorságuk ahhoz, 
küzdelmeivel, hogy föl éje helyezkedjenek ho8Y *Meni,nii csalódásaikban« — termé- 
a férfiaknak. Azt hiszik, hogy ha gyöngéd szelesen titokkan — a »kedves, drága szer
nőiességüket föláldozzák annak, hogy egyen- kesztö úrhoz« forduljanak tanácsért, 
joguságot vívjanak ki a férfiakkal, valami Óh és — fájdalom — fölsorolhatnék



elé a sorsa, ha hivatalt kell vállalnia, soha 
se tévessze szem elöl az illendő szabályokat. 
Legyen tetteiben határozott, de azért mindig 
szerény, nőies, és ne szolgáltassa ki magát 
az alkalom alávaló tolvajainak. Legyen min
dig büszke arra, hogy nő és akkor biztosítva 
áll előtte a jövő, amely belevezeti abba a 
csupa örömből és boldogságból álló szentély
be, amelynek neve: család. A s z ív  világai 
ekkor egész valójában kitárul és csak így 
nyújthatja a nőnek az igazi boldogságot, 
tudatára ébresztvén annak, hogy csak ő. a 
gyönge nő az. aki az erős férfiút kimond
hatatlanul boldogítani képes.

A mérhetlen hatalmú Nagy Sándor is 
igy szólt egykor Diogenesröl, a nagy szerény
ségéről ismert görög bölcsről. Ha Nagy Sán
dor nem volnék — Diogenes szeretnék lenni.

Önök. hölgyeim, mondják el egyenként 
bátran és büszkén:

Ha nő nem vol nék -  nő sze
retnék l enni !

Polgár Géza.

Megyei élet.
Zalavármegye közigazgatási bizottsága 

február havi gyűlését dr. Jankovich László 
gróf főispán Öméltóságának elnöklete alatt 
f. hó 8-án tartotta.

Az alispáni havi jelentés a közigazgatás 
egyes ágaiban január hóban v. vármegye te
rületén előfordult eseményekről felolvastat
ván, helyeslőleg tudomásul vétetett.

Több anyakönyvi kerületben anyakönyvi 
helyettesek kineveztetése iránt a közigazga
tási bizottság a belügyminiszterhez felter
jesztést intéz.

A közigazgatási bizottság szakelőadói 
előterjesztették az 1897-ik évre vonatkozó 
éves jelentéseiket, valamint a jelentéseikben 
foglalt egyes concret javaslataikat, amelyeket 
a közigazgatási bizottság elfogadván, az egyes 
jelentéseknek külön a szakminiszterhez, va

lami láthatatlan marok a szivét, hol ellassudott, 
hol féktelen rohanásnak indult a verése; arczába 
felüzte a vért, majd hófehérre sápasztotta, s könyet 
facsart szemeiből.

A pusztulás érzete megaczélozta, kezébe kapta 
az evezőket s rohant, rohant a vizi folyosók ku
szaságán, mint a hálóba jutott hal. Nekirohan a 
hálónak, véresre sebzi magát, a seb fájdalma in -1 
gerli s a támadást megismétli addig, mig aléltan 
libeg a vizen. l)e csak pillanatra, a visszatérő erő 
szemernyi érzése újra mozgásba indítja a testei 
annál hevesebben, annál elkeseredettebb küzde
lembe, minél nagyobb a kimerülés érzete. — Testét 
vérig sebezte a szúró vágó nád, ruháját testéhez 
tapasztotta a felfrecscsenő viz, szélütütten hullottak 
le karjai az evezőkről s a csónak iránytalanul 
surrant el a mélységek fölött. Felkiáltott, s utána 
pihegő szívvel leste, atyja felel-e, vagy pedig áru
lójává lesz saját hangja és az este minden bor
zalma testet öltve reáront . . .

A köd fátyolét ritkítja a szellő s valami na- 
gyon-nagyon távoli, szinte túlvilági finomságú zenét 
ringat el füléig. A nádas mögül, talán száz lépés
nyire fekete fal emelkedik, sötét fekete tölgyes a 
mocsár partján. A fák koronái mint titkozatos, 
kuszán hajazott óriási fők hajladoznak egymás 
felé és sugdosnak rejtelmesen. Egy kicsike folton 
gyengén derengő fény sürrög szentjánosbogarak 
módjára, lassan lassan, minden evezőcsapásra 
jobban különülnek a színek: piros, sárga, hék, zöld 
csodás keveréke valami tündéri iiluminatióval 
gyönyörködtet.

(Foly. köv.)

lamint az összes jelentéseknek a miniszter
elnökhöz való felterjesztését elhatározta.

A vallás- és közoktatásügyi miniszter
nek rendelete alapján az elemi iskolai taní
tók évötödös pótléka ügyében a közigazga
tási bizottság tüzetes rendeletet bocsátott ki 
az iskolaszékekhez.

A rnagyarnyelv tanításában kitűnt mu
raközi és vendvidéki tanítók jutalmazása tár
gyában a tanfelügyelő által beadott elszá
molást a közigazgatási bizottság tudomásul 
vette.

Kir. tanfelügyelő jelentése, mely szerint 
a felső pusztafai zugiskola bezáratásának tör
vényes intézkedéseire a főszolgabíró felkére
tett, tudomásul vétetett.

Az árvaszéki h. elnök jelentése szerint 
a fogalmazói karnál deczember végén hátra
lékban volt 14.883, január hóban beérkezett 
3.261 s igy elintézés alá került 18.144 db; 
ebből elintéztek 2.80b dbot s igy január 
végén hátralékban maradt 15.338 ügydarab, j 
Az irodánál deczember végén hátralékban 
maradt 2.056, január hóban leírás végeit 
kiadatott 2.801, összesen 4.857 db., ebből 
január hóban leírtak és expediáltak 3.293 
bot s igy január végén hátralékban maradt 
1.564 db.

A pénzügyigazgató jelentése szerint ja
nuár hóban a vármegye területén adóban 
befolyt 160.102 frt 14 kr.. mely az 1897. 
január hóban befolyt 133.837 frt 24 krral 
szemben 26.264 frt 90 kr. többletet tüntet 
fet. Január hő végén a f. év első negyedére 
eső adó betudásával hátralékban maradt: 
1,350.232 frt 88 kr. egyenes adóban, 97.259 
üt 57V« kr. hadmentességi díjban, 1,150.334 
frt 15 kr. szőlüdézsmaváltságban. 365.706 
frt 06l/s kr. bélyeg és jogilletékben, 11.158 
frt 20 kr. illeték egyenértékben. 69.203 Irt 
89 kr. fogyasztási ital- és szeszadóban. 
22.149 frt 19 kr. italmérési illetékben, vagyis 
összesen 3,066.043 frt 95 kr. Leírásba ho
zatott január hóban: a) egyenes adóban 
1.610 frt 50 kr., b) hadmentességi díjban 
81 frt, c) szőlődézsmaváltságban 21.614 frt 
97 V* kr. Fizetési halasztás egy esetben ada
tott 93 frt 14 kr. adótartozásra; ideiglenes 
házadómentesség 56 épületre.

k  ü l  ö N F É I, É  Ív.

—  Áthelyezések. Makarics Makár hely
beli segédlelkészt hasonló minőségben Kosz- 
tajniczára, helyébe Treiberics Titusz segéd
lelkészt Segesdröl áthelyezték.

—  Nyilvános nyugtázás. A Muraközi 
Takarékpénztár lek. igazgatósága a helybeli 
óvó-egyesület részére 40 Irinyi segélyössze
get volt kegyes kiutalványozni, melyért hálás 
köszönetét fejezi ki az egyesület elnöksége.

—  Közgyűlés. A Csáktornyái áll. ipar
testület ez évi közgyűlését nem, mint lapunk 
ez évi február 6-ki számában volt. e hó 
13-án tartotta, hanem 20-án, esetleg 27-én 
tartja meg.

—  Az alsó-lendvai mandátum. Alsó- 
Lendván a Marsovszky Endre mandátumának 
megsemmisítése miatt szükségessé vált újabb 
választást, a vármegye állandó választmánya 
f hó 26-ára tűzte ki. A választás két bizott
ság előtt folyik le. A választás elnöke Isoó 
Ferencz dr.. a szavatszedő küldöttség elnöke 
Tóth István. Mint jegyzők Kiss Dénes és 
Pataky Kálmán küldettek ki.

Helyettes-plébános. A halálozás foly
tán üresedésbe jött kotori plébániához a zág
rábi szentszék Uádij Imrét nevezte ki ad
minisztrátornak ideiglenes minőségben.

—  Bálint napját a helybeli ónk. tűz
oltóság az idén i> fölhasználta, hogy parancs
nokának Morandini Halminak nevenapja al
kalmából szerelőiét tolmácsolja. Hozzájuk 
csatlakozott ezúttal a szépitö-egyesület vá
lasztmánya is, mely küldöttségileg hasonló
képen fölkereste elnökéi, hogy névnapján 
üdvözölje. Ez alkalommal a szépitö-egvesülel 
által föntartott fúvó zenekar is magjelent 
Morandini udvarán s az általa eddig betanult 
3 darabbal fejezte ki háláját a zenekar meg
alapítójának. A zenekarnak ezen első nyil
vános szereplése nagy csoportosulást idézett elő, 
mert a közönség nagy számmal gyülekezett 
a névnapos háza körül, hogy az előadást 
meghallgassa.

Köszönetnyilvánítás. A helybeli 
Muraközi Takarék pénztár részvénytársaság 
elnöksége a helybeli tűzoltó-egyesület támo
gatására a f. évre 40 frtot kiutalván, igaz 
köszönetét mond ezért az elnökség.

A Muraköz Hegyvidéki a olvasókör 
folyó hó 9-én Stridón Adelmnn Ferencz 
vendéglőjében sikerült tánczmulatságot ren
dezett. A helybeli intelligens magyarságon 
kívül a vidék is igen szép számmal volt 
képviselve, kik egyáltalán nemcsak most, 
hanem mindenkor is élénk érdeklődési ta
núsítanak az olvasókör hazafias működése 
iránt, mert azt lehet mondani, hogy a Mura
köz-hegyvidék magyarsága szellemi életének 
egyedüli központja, hol nemcsak a helybe
liek találnak kellemes szórakozást, hanem a 
vidéki értelmiségnek is kedvelt gyülhelye 
ez. tiol mindenkor igazi magyaros vendégszere
tetben részesülnek. Jelen tánczvigalom is 
késő reggeli órákig tartott s szép erkölcsi 
siker mellett anyagilag is gyarapította az 
olvasókör vagyonát. A szives lelülfizetéseket 
itt nyugtázzuk. Dr Csillag Dezső 2 frt 50 
kr., Csárics Sándor, Gállics Tamásné (Alsó- 
Lendva) l frt 50 kr.. Hrodnyák Antal 1 frt 
10 kr.. Gazdag Ádám, Tiszai Kálmán l frt, 
Puhr Mihály 90 kr.. Adelmann Ferencz, Fi- 
lipics Kálmán 70 kr , Czinzek István, Danitz 
Sándor, Forintos Lajos. Haraszty István, Lacii 
Ferencz, Jelinek László. Xovák László, ilj. 
Petrich Jakab. Rántes Menyhért, Szmodics 
Szilárd 60 kr.. Balcz Aladár. Gállics József. 
Korinán János 50 kr., Csárics József 40 krt. 
Végül e helyen is fogadják mindazok, kik 
felülfizetéseikkel és megjelenésük által az 
olvasókört nemes törekvésében gyámolitani 
szíveskedtek, úgy a rendezőség mint az ol
vasókör legforróbb köszönetéi.

Nyilvános köszönet A helyb.el. iskola 
könyvtárának gyarapítására a helyben szé
kelő Muraközi Takarékpénztár ez évre 10 
frtot szíveskedett megszavazni. Midőn ezen 
összegnek átvételét elismerem, kötelességem
nek tartom, hogy az adományért leghálásabh 
köszönetemet ez utón is kifejezzem. - Csák
tornya, 1898. február 16-án. Pól yák Má
tyás. h igazgató.

Uj óvóintézet Perlakon. A D K. E. 
évekkel ezelőtt óvóintézetet állított lel Per
lakon, mely mint a népoktatás-ügynek egyik 
tagozata nagy eredménynyel szolgálja az óla 
a magyarosodás ügyét ebben a városban. 
Az óvóda azonban azóta szűknek bizonyult. 
Az óvóköteleseknek a száma akkora, hogy 

i gondoskodni1 kellett immár módozatról, 
a meiylyel lehetővé tétessék, hogy a kisded
óvásban az összes gyermekek részesülhes
senek. Az egyesülettől újabb áldozatot kívánni 

I nem lehetett, lépéseket tett tehát az ottani



társadalom, hogy állítson fül az állam egy 
ily intézetet, melyre ott oly nagy szükség 
van. S a lépések eredményre is vezettek, 
mert a hogy a közig, bizottság tárgyalásai' 
róla tanúskodnak, a kormány hajlandó Fer
inkön állami óvódét fölállítani s a város már 
az épületet is kijelölte, melyet e ezélra az 
állam rendelkezésére bocsájt. A óvódát mi
hamarább fölállítják s e végből az óvónői 
állásra a pályázatot is nemsokára kiírják.

Magyar bál Varazsdon. A magy. kir. 
államvasutak tisztviselői m. vasárnap Va
razsdon Hajas vendéglőjében tánczmulatsá- 
got rendeztek. A tánczmulatság közönségé
nek zömét a varazsdi s vidékbeli vasúti al
kalmazottak képezték, de resztvettek azon 
a honvéd tisztikarból s a magyarbarátok kö
zül is többen. Megjelent a főispán és a pol
gármester is. A zenét Sárközv Csáktornyái 
zenekara szolgáltatta. A sikerült mulatságon 
a magyar lassúnak s a csárdásnak bőven 
kijutott. Némelyek a bor válók részéről tün
tetéstől tartottak, de a hir nem bizonyult 
igaznak, ami a horvát testvérek dicséretére 
szolgál. Örülünk horvátországi honfitársaink 
összetartásának, kik az idegen földön sem 
feledkeznek meg magyarságukról.

Márczius 15-ke. Húznák újjászüle
tésének évfordulóját az idén is megünneplik 
Csáktornyán, mely ünneplésnek különös fon
tosságot az a körülmény nyújt, hogy az idén 
van fölszaladja annak, hogy a magyar tör
ténelemnek ez a jelentőségteljes napja a 
magyar nemzetre föl virradt. Az idén is a 
helybeli tanítóképző-intézet rendezi a haza
fias ünnepséget s hogy hozzáférhetőbbé tegye 
az érdeklődőknek, az estélyt márczius 15-én 
a Zrinyi-szálló nagytermében rendezi. Addig 
is, inig meghívók ez érdemben kiküldetnek, 
jelenthetjük eleve, hogy tárgysorozatát a nap 
méltatásán kívül, ének- és zenedarabok ké
pezik. melyeket az intézet ének- és zene
kara változatos programm mellett fog elő
adni. Az estélyen Sárközv társulata is ját
szani fog.

Haladás. Alsó-Dombomról Írják, hogy 
az odavaló régi községi hajduk eddigi szo
kásos jelvényüket, a pálczát, karddal cserél
ték fel. Ezelőtt egy pár nappal, mint községi 
kis bírák (hajduk) czivil ruhában szolgálták 
a községet, most már egyenruhában, mint 
rendőrök forgolódnak az utczákon. Az elis
merés az odavaló tevékeny jegyzőt illeti.

Altiszti bál. A Csáktornyán állomá
sozó ulánus félezred altisztjei a laktanya 
vívótermében sikerült tánczmulatságot ren
deztek. A tágas vívóterem ez alkalomra dra
périákkal és hadi jelvényekkel Ízlésesen fel 
volt díszítve. A zenét az ezred tamburás 
zenekara, részben pedig a varazsdi városi 
zenekar szolgáltatta. Úgy a tánczmulatság 
elején, mint sziinóra közben az ezred tam
buraš zenekara hallgató-darabokkal mulat
tatta a közönséget dicséretre méltó szaba
tossággal s ügyességgel. A szépen sikerült 
mulatságon megjelent a helybeli és varazsdi 
ulánus ezred tisztikara élén az ezredessel.

Sárközy Sándor. városunk kitűnő 
zenekara f. hó 22-én hushagyókédden a 
»Zrínyi«-szálló nagytermében fényes j e 1- 
m e z-e s t é I y t rendez. Belépti dij l korona. 
Ez est, mely minden évben jól sikerült, 
most is kitűnőnek Ígérkezik.

Tánczestély. A helybeli keresk. ifjak 
egyesülete rövid szünetelése után e télen 
újból kezdte meg működését s folytatta alap
szabályaiba foglalt önképzését, azzal az es- 
télvlyel, melyet f. hó 13-án a Zrinyi-szálló-

ban rendezett. A tánczmutatságot megelőző
leg Strausz Miksa egyes, tag Pákh Albert 
ismert paródiáját, a Csontot szavaiba, lelke
sedéssel és ügyesen; utána Dorner József 
egy. tag igen sikerültén adta elő (iabányi 
»A Föld és népei* czimü humorisztikus mono
lógját, mely bombasztikus fordulataival s 

j nagyot mondásaival általános derültséget 
| keltett. Mindkét szereplő hosszas lapsokat 
aratott. A láncz késő reggelig tartott; az első 
négyest 60 pár tánczolta A hangulat vidám 
volt s a mulatság általában minden tekin-l 

| tétben kitünően sikerült. Az estélyen tölül- 
íizettek: Ilochsinger Sándor 3 Irt. Hosenberg 
Rezső, Zrínyi Viktor 2 frt, Spiegl Géza (M-| 
Csány), Lobi Rezső 1 fit 50 kr.. Dorner 
Ádám. Vutsák Béla, Strausz Sándor, Rosen- 
berg Richárd, Gráner Miksa. Weisz Miksa, 
Benedikt Béla, Wollák Rezső, Meider Már
kus, Németh János, Zrínyi Károly, Marics,! 
Viktor, Taussig Oscár 1 1 frt, Hirschmann
Henrik, Masanszker Lajos, Mayer Arthur. 
Feigelstock Rezső, N. N. Czeisler Lipót, Neu
mann Salamon. Taussig Arthur, Mick Szilárd. 
Halász Zsigmond, Bayer Samu, Puhák Bor
nál, Pollák Gyula, Waldmann Izidor 50 -50 
X N. 30 kr., kiknek ez utón is köszönetét 
mond az elnökség. A mulatság tiszta jöve
delme 80 korona.

Adományozás. L inger Hugó bánya
vári és Murai Róbert beliczai földbirtokos 
urak a Csáktornyán fölépítendő kórház ja
vára 24 -24 frtot voltak szívesek adomá
nyozni, mely összegért fogadják e helyen isi 
a jó ügy nevében hálás köszönetemel. Pet
ri c s I g n ác z. városbiró.

Meghívó. A nagy-kanizsai Irodalmi 
és Művészeti Kör 1898. évi február hó 22-én 
a »Polgári Egylet« nagytermében zártkörű 
tánezazal egybekötött farsangi dalestélyt ren
dez. A hangverseny kezdete pontban 8 és 
fél órakor.

Áiiatkiviteliink korlátozása. A föld- 
mivelési m. kir. miniszter közzéteszi, hogy 
az osztrák belügyminiszter február 3-án f. é. 
február hó 10-én kezdődő érvényességgel 
ragadós száj- és körömfájás miatt a serté
seknek és kérődzőknek Ausztriába való be- 
vitetét Zala vármegye novai járásából, sertés- 
vész miatt a sertések bevitelét ugyanoda 
Zala-vármegve területéről betiltotta.

Elégett gyermek. Dráva-Mag váródról 
megrendítő szerencsétlenségről értesülünk. 
Kristofics Antal 2' 2 éves lánykája, inig atyja 
foglalkozása után látott s anyja a szomszéd
ba ellátogatott, támadt tűznek esett áldoza
tul. A telügyelet nélkül maradt gyermek gyu
fával játszadozva, tüzet gyújtott, mitől ruhája 
lángot fogott. Mire anyja visszatért, gyerme
ke már csak megüszkösödött holttetem volt.

—  Hármas ikrek. Boltom yán, mint 
onnan Írják, a múlt héten egy asszony 3-as 
ikreknek adott életet. A túlságos égi áldás 
azonban az egyik gyermeken kívül, magát 
az anyát is áldozatul kívánta, mert a szülés 
után rövidesen megszűnt élni. Az életben 
maradi két gyermek egészségnek örvend.

—  Népesedési statisztika. Születtek: 
Sipek (h. sz.). Pecsornik Paula. Hermann 
Pál. lvancsics Juli. Gyuranecz Mária, Mof- 
csán Sándor, Sterbáth Juli. Mekovecz Mária. 
Skvorcz Mária. Horváth Mária. Toplek Elek. 
Vaszary Máthild. Pólyák Pál. — Meghal 
tak; Sipek (h. sz.) Mrazovics Mária (4 h). 
üzv. Blagusz Józsefné («0 é.). özv Posza- 
vecz Mihályné ((58 é.), Vugriuecz István (72;

é.), Belosics Miklósné (8i é.), Mikek István 
(51 é), Verlárics Róza (18 h.), Bultoló Do- 
minikné (60 é.). Fodor Lőrinczné (31 é.). 
- Házasságot  kötöttek:  Beck Au

la I és özv. Toplek Józsefné; Vinczetics Pál 
és Vugrin Mária; Premus György és Pohán 
Borbélya; Megla Antal és Ramroth Teréz, 
Vogel János és Bedics Ilona; Szlávin Márk 
és Verbanecz Ilona; Jagecz Miklós és Gojnik 
Fáni; Maulner József és Slezinger Gizella.

Védekezzünk! Az o .  M. G. E. szaklapja, 
a Köztelek* többször figyelmeztette gazdaközön- 
ségünket az amerikai lóhere és amerikai luczerna 
káros, sőt veszedelmes voltára. Az amerikai lu- 
czerna beözönlése ellen tudvalevőleg M a u t h n e r  
Ödön budapesti magkereskedő vette fel a harczot 
és ugyancsak Mauthner heti jelentéseiből olvassuk, 
hogy az amerikai luczernamag még folyvást oly 
nagy tömegben özönlik hazánkba, hogy az ilyen 
mag forgalmazói áraikat i— 5 forinttal leszállí
tották és ezt körlevelekben tudatják a gazdákkal. 
Kötességünknek tartjuk gazdáinkat figyelmeztetni, 
hogy óvakodjanak az amerikai luczernamagtól, a 
melyet igazi származása letagadásával tisztán, sőt 
európai luczernamag közé keverve árusítanak.

Dr. iohnsen híres orvos hagyatéka azon 
recept, mely szerint a dr. Johnsen kenőcs készül. 
E szer használatának leírását ingyen küldi meg a 
Z o I t á n-féle gyógyszertár (Budapest, Széchenyi- 
tér) mindazon csuz és köszvényes betegeknek, kik 
czimeiket beküldik. Az elismerő levelek ezrei bi- 
zonyilják a szer páratlan csodás hatását.

Súlyos csapást kepez a gazdára nézve, 
ha a vetőmag beszerzésénél csalódik, ezért csak 
üdvözölhetjük Haldek budapesti magnagykereske
dőt valamennyi gazdasági szaklapban közzé tett 
ama nyilatkozatáért, hogy az általa árusított here
magnak származására vonatkozó szavatosságot 
nemcsak a magra, hanem az ebből termő növényre 
is kiterjeszti. Reméljük a gazdák érdekében, hogy 
a többi magkereskedő is követni fogja ezen csakis 
dicséretremél tó példát.

Fagydagok ellen. Kagydagoknak (kézen, 
I lábon orron, fülön stb.) felfakadását elkerülni, vagy 
1 már felfakadt helyek gyors behegedését előidézni, 
fájdalmakat szüntetni, bizonyára mindenkinek 
óhaja, ki e nemű bajokban szenved. Gyorsan és 
biztosan ható szert ajánl I korona beküldésére 
Fechenmayer J. G. Temesvár, Stefánia-utcza D> 
(saját ház). Elért sikerek bizonyítását kérjük.

A Mátyás Diák legújabb száma is kétség
telenné teszi, hogy ez idő szerint az összes élez- 
lapok között a Mátyás Diák a legvigabb és leg
tartalmasabb. Kétszer annyit nyújt úgy szövegben 
és képekben, mint bármely más vig újság; azon
kívül annyira változatos, hogy szinte csodálatos. 
Alakjainak eredetisége, adomának sokasága, aktuá
lis közleményeinek tarkasága, talányrovatának 
gazdasága épen olyan vonzó erőt képez, mint az 
a husz-iiarmincz kitűnő karrikatura- és adoma- 
illusztráczió. a melyek első rendő rajzolók tollából 
kerülnek ki. Minden számban egy befejezett vig 
elbeszélést nyújt. A Mátyás Diák ily körülmények 
között valóságos családi lap, a melyben a család 
minden tagja talál neki való, kedves dolgot. A 
Mátyás Diók egyúttal a legolcsóbb élezlap is, mert 
előfizetési ára egy negyedévre csak I fit 50 kr. 
A kiadóhivatal (Budapest, Sarkantyus-utcza 3. sz.) 
szívesen küld mutatványszámol, ha eziránt meg
keresik.

Ezernyolczszaz negyvennyolez, a magyar sza- 
badságharcz képes története. Egykorú képek, kitűnő 
kézírások, nevezetes okmányok, kiáltványok, fal
ragaszok, egyéb jellemző nyomtatások, az összes 
érdekes ereklyék teljes gyűjteménye. Az ezerkét
száz képpel illusztrált mű szövegét az ország leg
kiválóbb irói. költői, történettudósai írták. - Az 
egész a maga nemében nagyszerű munka harminez 
füzetben jelenik meg. E g y - e g y  f ü z e t  ár a  30 
kr. — Részletes prospectust, úgyszintén mutal
ványfüzetet megtekintésre szívesen küld és meg
rendeléseket felvesz : Fischel Fülöp (Strausz Sán
dor) könyvkereskedése Csáktornyán.

Felelős szerkesztő: Segéd-szerkesztő:

MARGI TAI  JÓZSEF ZRÍNYI  KAROLY.
Kiadó laptiilajdonoa:

FISCHEL FÜLÓP (STRAUSZ SÁNDOR.)
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decah nehodi vu školu, vu 700 školah nema 
navučitelja i još vu .‘5700 školah so nevu- 
čiju deca magjarski jezik. Želi, da bi se vu 
siromaške občine na orsačke stroške škole 
zazidale.

Zalem se je stal dr. Wlassics Gyula 
minister, i veliki i lépi govor držal. Rekel 
je vu svojem govoru, da se treba na to 
Irsiti, da deca izvuu svojeg materinskog je
zika navučiju i magjarski govoriti. Novi 
školski zakon se mora napravili. Oni, koji 
škole obdržavaju, bi morala več svojimi ško- 
lami marati i paziti na to. da se vu njih po- 
Ijeg zakonih podučavaju deca. Vu pet letih 
hoče još 1000 orsačke škole podignuti. Same 
občine prosiju orsačku školu. Neprijatelji 
orsačkih školah se lužiju, da vu orsačkih 
školah se veronauk ne podučava. A. to nije 
islina. ar orsag za one redovnike, koji vu 
orsačkih školah katekizmusa vučiju, plaču 
daje. Minister je odredil, da navučitelji, gde 
je moguče, rnoraju decu po nedeljah vu 
cirkvu sprevodih. Gde je tu bezvernost? 
Trsil sem se — veli minister — da navu- 
čiteljem orsačkih školah plaču povekšam i 
oni navučitelji, koji 10 let služiju, budu 500 
Irtov plaču dobili. Trsi se, da budu se deca 
vu školi gospodarstvo i poljodelslvo vučili. 
školski inspektori su prošlo lelo (UU4* ško
lah pregledali. Broj dadiliščah lakaj hoče po- 
vekšati. ar vezda ih je samo 1000, a školah 
17 jezer. Govoril je nadalje od v ideái h ško
lah i od školskih knjigah. Kada je minister 
zvršil svoj govor, ablegali su ga s burnim 
čljenom pozdravili.

Za ministrom je Rock János ablegat, 
Zsilinszki Mihály orsački tajnik i Zsigardy 
Gyula ablegal govoril.

10-ga o. m. govor su držali: Mócsy 
Antal i Komlósy Antal ablegali. Komlósy 
redovnik rekel je. da vlada i cirkva rnoraju 
skupdržati za dobrobitje naroda i pučanslva. 
Osobito dobri redovniki i navučitelji rnoraju 
vu svakom poslu puku na ruku hoditi.

17-ga o. m. su govor držali Major Fe- 
rencz, koj hoče, da bi se velike vákacije, 
kak negda. vu augusztuša, pak vu septembru 
ohoržale. Bernády Győző s žalostjum govori o



Velike n e s r e č e  na m orju.

Dve ladje su ovili danah na morju 
polomile i v nogo putnikom smrt zrokuvale. 
1 to: 17-ga februara Main zvana morska la
dja se je vužgala i polonula. Vu morju se 
je vtopilo 255 putnikov. 100 Hjudi se je 
oslobodilo. Iz TenerilTa javiju. da je Flacht 
zvana francuzka ladja 17-ga o. m. na morju 
polonula. 49 putnikov i M mornarov je 
živlenje zgubilo.

Jubileum .

Ovo leto hude 50 let lomu, da je Nje
govo Veličanstvo vladar postal. Za spomen 
50 letnog jubileuma bude svaki vojnik na 
črlenim pantleku viseču meta liju dobil tak 
pri zajedničkih, kak pri honvedskih regi
mentih. Ovu metaliju bude svaki vojnik vu 
službi i zvun službe moral nositi.

Novo tlafliliŠ€:C.

Novo dadilišče za malu decu bude 
vtemeljil gospodin dr. Wlassics Gyula mi
nister vu Preloku na orsačke stroške, pokeh- 
dob jedno dadilišče vu Preloku nije dosta. 
Na prošnju stanovnikah bude to minister 
včinil, koj je vre opozval varaša Pretoka, 
naj za ov posel kvarter priskrbi.

Tri na jenput.

Vu Bottornji rodila je 15-ga o. m jedna 
žeiia na jenput tri decu. Mati i jedno déte 
su vumrli, dvoje dčte je još živo.

P lesn a  zabava.
Podčastniki vu Čakovcu stanuj učili 

ulanerah su 17-ga o. m. vu borištnoj šali 
svoju plesnu zabavu obdržali.

Plesna zabava bila je vu vsem lépa i 
uspčšna. Sala bila je s draperiji, zelenimi kit- 
jami i oružjemi nakitjena. Igrala je tamburaška 
banda regimenta i varaždinska varaška banda. 
11valje je vrédna čakovečka vojnička tam
buraška banda, koja niti jednu godinu ne
ma. da se je počela vučiti, pak vre precíz 
i lépő igra. Počastili su ovu zabavu gospo
da čakovečki i varašdinski oficiri na čelu 
resvetloga gospodina oberštera i druga 

gospoda iz Čakovca i Varaždina. Lépa za
bava trajala je jutro do 7 vur.

mu uz jednu vuhu prepela nutri. kroz dru- 
gu vun i postane takov junak, da nije moči 
niti s perom opisati Jaše vu šumu, najde 
zlatoroga jelena i tira ga k mostu, kud su 
ovi dva morali prek iti. Ovi jašeju i vidiju, 
gde je pak on junak s jelenom, pak se spo- 
minaju, kaj bi ga kupili. Dojašeju do njega 
i pitaju, jeli ga proda V On veli: Zakaj ne. 
ali drugač ne. ako mi svaki dale palca iz 
noge. Onda vam ga gam

Prevolili su, samo da šumeli zlatoruga 
jelena. Tirali su ga dimo, a začas jaše i 
Durak za njimi na ono mesto, gde je konja 
ostavil, pak pusti konjiča i vudri z banitom 
vrane i srake, pak je naveže na špagovinu 
i dene na rame. Ide dimo, da su vidli, kaj 
nese, pak su se smejali. On je rekel, da ga 
Konj nije mogel nositi, neg mu je na putu 
vcrkel. Opet je bilo kralju težko pred gos
podom.

Dojde tretji dan, pak veli kralj svojim 
zetom: ldite još vu devetdeseto kraljevstvo; 
tam vam rase cmreka zlatim steblom, sre- 
bernimi granatni, pak mi donesite jednu gra- 
nu i posadite mi ovdi. da bum i ja imel 
takvu cmreku.

Ovi odjašeju pak ide najmlajša kči i

K a r  tke novo. sit
Za kotoribskoga namestnoga plebanuša 

imenovan je gosp. Radij Imra.
Makovics Makár čakovečki kapelan 

premeščen je vu Kostajnicu. Na mesto nje
ga imenuvan je Treibarics Titusz iz Segesda.

Medjimurska šparkassa je za čakoveč- 
ko ognjogasno društvo 40 triov., za čako- 
večku varašku školu 10 Irtov., za čakoveč- 
ko dadiliste 40 frtov daruvalo.

Čakovečko obrtničko družtvo bude svo
je veliko spravisče 20-ga o. m. obdržalo.

Nekaj za kratek čas.

I) u g i terminus.
Zaručniea: Poveč mi, gda budemo gos- 

tuvanje obdržavali ?
Zaručnik-navučitelj: Gda budeš več bez 

falinge znala ljubljene liste pisati.
T r g o v i n a .

Gospon VVeis je poslal svojega agenta 
k jednoj stranjski dovici, i čeka na bešte- 
luvanje.

Na mesto bešteluvanje je sledeči tele
graf dobil:

»Mustre se mi nisu dopale, nego agenta 
zad»žim. Muž mi bude. Dovica N. N.

1 s t i n i t a r č č.
Mati: Ve se ga samo spavaj Móric. Hodi 

ja ti ga budem popéval, kaj si ga budeš 
zaspala.

Móric: Oh né, né mama ! od tvojega 
popévanja bi se ga ja predi zbudil, kak 
zaspal.

T rom f.
Gavallér: Moj kinč je moja znanost!
Freilica: Jeli bi ja slobodna znala, gdč 

su toga kinča zakopali ?
Iz š k o 1 e.

Katekel: Franček, poveč ti meni, kaj 
zadobi človek po šakramentu svete bérme V

Franček: (naglo) Koj 20 krajcarov. koj 
jednu kurunu, koj forinta, kakov mu je vre 
bermenski k um.

Spisu1: K o ó sz  Antal.
školnik.

prosi za konja. Otac njoj veli: Kakov bu ti 
hasén, kaj budu se pak smejali iz njega. 
Nu tak još i totoga dam! neg jaše. Ona od- 
beži k mužu i veli: Idi, ja sem pak dobila 
konja. On joj veli: ali pogledni me ve dobro, 
kaj buš me onda poznala.

Odjaše jeden falat, pak skoči doli i pri
me konja za rep, cukne kožu znjega, pak 
zazove vrane i srake na gostbu. Za tem za
žvižga z mladenačkom žvižgom, z junačkim 
krikom: Sivček. Rujavček, Belec stoj pred 
menőm, kak list med travom ! Konjič do
leti, da se zemlja strese, iz nosnic mu siže 
plamen a iz vuh se mu vije dim. Durak 
se mu prepela uz jednu vuhu nutri. kroz 
drugu opet vun i postane takov junak, da 
nije moči prepovedati, niti s perom popisati.

Jaše po cmrek, vtrgne ga a pod njim 
je bila voda, koja je bila za vračtvo, ako 
se je gdo porezal, pak znjom namazal, od- 
mah je bilo célo. V jeden glažek si je za
grabil još vodu, pak jaše k onoinii mostu 
ove dva čakat. Kitu zapiči v zemlju, konja 
preveže za drevo, pak si v sencu leže.

Kada jašeju ovi dva, opet su vidli. gde 
je on junak. Dojašeju do njega, pak pitaju: 
jeli proda ovu granu ? On jim odgovori:

Dobro nj i m je zasol i l .

Na banhofu vu reštauraciji su se nešteri 
pianci zišli. Nuter dojde jeden deak, koj 
gore — dole hoda, pak se mirom v zer- 
calo zglodava, koje je na sténi viselo.
Na to mu veli jeden pijanec: »Vi ste jako 
zaljubleni vu sebe. da se zmirom v zeroalo 
gledite.«

Deak (mirno): »To uprav ne; v zercalo 
gledim zato, da vidim spametnoga i pošte- 
noga človeka.«

Pisal. Stimecz M. György.

Mu je o d g o vo r i I.

Dva selski muži su na banhoi isii. kajti 
su hoteli odputuvati. Glediju cuge, koji su 
došli i išli. Jeden (je gledal šnelcuga) veli:

»Kaj misliš Franc, do Pešte koji ko
tači napravijo vekšega puta, mali ili velki?«

»Sigurno da velki,« — odgovoril je 
Franc.

Stara se.

I. Gazda: Kaj mi basni, ako je cčna 
žita jako gori skočila.

II. Gazda: Tomu se moreš veseliti, za- 
kaj se staraš?

I. Gazda: Nemam kaj prodati.

S d e t e č j o m pamet j o  m.

Stari gospon (malomu diaku): Ja sem 
tvoje dobre roditelje dobro poznal, zmirom 
smo skupa bili i radi smo se imeli. Zato 
budem i tebe rad imel.

Jožek (mali diák): Ja se tonm jako 
budem veselil, zato si budimo per tu.

Ma r l j i v i  v u č e n i k.

Kateketa: No Franček! kaj poveda kate
kizmus?

Franček: Katekizmus nikaj nepoveda, 
nego ja povedam katekizmusa.

Napisni: Sla m e k J  óz  set.

Odgovorni urednik 

M A R G I T A I  J Ó Z S E F .

Zakaj ne, ako dale, da vam svakomu po 
hrbtu remena vrežem. I to su prevoljli, 
samo da doneseju i odjašeju z tom kitom 
dimo.

Kralj je bil vesel, kakve on zete dva 
ima. pak se zabavljajo vu veselju. Dojaše i 
Durak dimo s onim konjom. Kralj ga nije 
poznal, neg zpravi za tablu i začne mu 
prepovedati, kakve on zete ima. kaj su mu 
sve donesli. Zeti bili su samo tiho. jer jih 
je peklo po hrbtu.

Kralj je pital Duraka, jeli bi on htel 
njegov zet biti ? Onda Durak pove, što je i 
kaj je i veli. naj idejű pitat svoje zete: gde 
su jim palci na rukaj ?

Kralj ide, ali ovi dva nebi radi poka
zali tak dugo, dok su morali. Dojde Durak 
k jim i zeme z žepa vodu i palec svakoga 
i još remem od hrbta, pak jim namaže z 
vodom i pretisne palce i nazad su bili céli 
kak i predi. Onda se je kralj razsidil nad 
njimi i pretiral je obedva, a Duraku je dal 
pol kraljevstva, koj se veseli još i den denes 
s zenom, ako nije v umeri.

Napisal: Ficz Imra.



Henneberg-selyem
45 krtól 14 Irt 65 krig méterenként • - csak akkor valódi, 
ha közvetlen gyáraimból rendeltetnek, -  fekete, fehér és 
színes, —  a legdivatosabb szövés, szin és mintázatban. P r i 
v á t - f o g y a s z t ó k n a k  póstabér és vámmentesen valamint 
házhoz szállítva, m i n t á k a t  p á d i g  p o s t a f o r d u l t á v a l  
küldenek. 1

Henneberg G. selyemgyárai <«. es ur. udvari s a m
Zürichben.

Magyar levelezés. Svájczba kétszeres levélbélyeg ragasztandó.

Hirdetések.

g Tűzila eladás!
H Jó minőségű száraz bükk- 

@ hasábfát ölenként 10 Irt 

60 krért a Csáktornyái 

állomáshoz szállít

K i t t n e r  H u g o
f ö l d b i r t o k o s  e s  k ö r k e m e n c z e  

t u l a j d o n o s

C e r j e  T u ž n o .

A fa a Cerje-Tu/nói állomásnál 

megtekinthető.

984 2—3

RÍCfíTER-féle HORGONY-PAIN-EXPELLER
Linimentum Capsici oompos.

Ezen hírneves háziszer ellentállt az idő megpróbálásának. mert már több mint 27 év 
óta megbízható, fájdalomcsillapító bedörzsölésként alkalmaztstik koszvénynél, csiiznái. tag-
szaggatasnál és meghűléseknél ón az orvosok által bedsrzsölésekre is mindig gyakrabban 
rend'dterik. A valódi Uorgony-Pain-Expallor, gyakorta llorgony-Liniment elnevezés alatt, 
nem titkos szór, liánom igazi népszerű háziszer. melynek ogy háztartásban som 
kellene hiányozni. 40 kr., 70 kr. es 1 frt. üvegenkénti árban majdnem minden 
gyógyszertárban készletben van; fő ra k tá r : Török József gyógyszerésznél 
Budapesten. Bevásárlás alkalmával igen óvatosak legyünk, mert több ki- 
sebbértékü utánzat van forgalomban. Ki nem akar megkárosodni, az minden 
egyoF^üveget ..Horgony** védjegy ós Richter czegjegyzés nélkül mint nem va
lódit utasítsa vissza.

RICHTER F. AD e- TS.A-, csász. és kir. udvari szállítók, RUDOLSTADT (Tbüringia).
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Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. t. ez. 102. $-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a perlaki kir. járás
bíróság 1897. évi 8912/ p. 97. számú végzése 
következtében <lr. Tamás János perlaki ügy
véd által képviselt Csanádi György pálino- 
veczi lakos javára Narangya Balázs és társa 
hodosáni lakosok ellen 188 írt 00 kr s jár. 
erejéig 1897. évi november hó 2-án foga
natosított kielégítési végrehajtás utján lefog
lalt és 572 frtra becsült l méncsikó, 2 ku- 
koriczakas kukoriczával, l szekér, 1 sertvés- 
ól, 2 szekér széna, trágya. I1/« pajta, szalma 
és szobabútorból álló ingóságok nyilvános ár
verésen eladatnak.

Mely árverésnek a perlaki kir. járásbíró
ság 9104 p. 1897. számú végzése folytán 
188 frt tőkekövetelés, ennek 1897. évi szep
tember hó 28. napjától járó 0% kamatai 
és eddig összesen 41 frt 50 krban bíróikig 
már megállapított költségek erejéig a hely
színén vagyis Hodosánban leendő eszközlésére j 

1&&8. feb ru á r hó napjána k
d élelőtti JO órája

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé
kozók oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz 
107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul 
is el fognak adatni. 975

Perlakon. 1898. évi február hó 11-én.

S tera  F rig yes ,
kir. bir. végrehajtó.

s

A M AUTHNER,éle
hírneves

konyhakerti- és virágmagvak
zá rt  e s  h a tósá g ila g  védett  c s o m a g o k b a n ,  

a  tö rv én yesen  b e j e g y z e t t

m e d v e - v é d j e g y g y e l
valamennyi nagyobb

fűszer és vaskereskedésben
kaphatók.

A Budapesten Andrássy-ut 28. szám alatt lé
tező M a u t h n e r  Ö d ü n  czég csakis o l y a n  c s o m a 
g o k n á l  vállal teljes jótállást egészen fr is s  és va
lódi magvakért, a mely csomagok r a g a sz tv a , a  
m e d v e - á b r á v a l  é s  a  M a u t h n e r  n é v v e l  je

lölve, úgy a mint a mellékelt rajz is mulatja.
077 ;>- s

# # # # # # # # # #  # # # # # # # # # # # # #
Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóájn Csáktornyán.
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