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Ö Felsége uralkodásának ötven
éves jubileuma.

E hó 2-án töltötte he Felséges Urunk 
s királyunk dicső uralkodásának ötvenedik 
esztendejét.

A magyar nemzet a királya iránt ér
zőit alattvalói szereidének, tiszteleiének, ra
gaszkodásának és hódolajának adott kifeje
zést. amidőn résztvelt az uralkodó jubileumi 
ünnepén s osztozott a monarchia másik 
rész2 népeinek a fölölti örömében, hogy 
a Mindenható a monarchia nagy uralkodó
ját, aki a mi felkent királyunk is, népeinek | 
hódoló szeretete s a küllőid osztatlan tisz
telete között 50 éven át megtartotta.

Nem rideg kötelességérzetböl hódolt a 
magyar fölkent királyának, mert alattvalói 
hódolatának tiszta forrása: az iránta érzett 
őszinle szeretet és nagyrabecsülés. S ez 
nem is lehet másként ! Hisz Ö Felsége 
minden szerencsénkben vagy hajunkban tá
maszunk, védőnk, vigaszunk és reményünk, 
igazságos biránk és jó atyánk, s viszont a 
nemzet is osztozkodik a király örömében 
vagy bánatában s királyával együtt érez 
annak jó vagy balszerencséje közt

Amidőn tehát O Felségének 50-éves 
jubileumán is megnyilatkozott a nemzet 
lojális közérzülete, akkor csak a király

T Á R C Z A.

A remekmű.
A nagy festőművészek alkotását 

Hálás utókor őrzi, tiszteli:
Minek nem lelni többé élő mását, 

bámulják századok, gyönyörteli.

Az őrző csarnokokba egyre híven 
Zarándokolnak késő unokák.

A légi gyönyör újra szól a szívben, 
Mintha zengnének ősi harsonák.

Méltóbb remekmű vagy te drága lányka ' 
Oly bájos, édes, bűvölő varázs!

De nagy értéked a világ nem látja.
Előtte nő vagy. mint megannyi más.

Nincs értéked más ifjú oldalánál:
Pályád közömbös, rá homály borul:

Remekmű úgy. ha a költő dalánál 
Lényednek fénye a jövőbe hull.

Varsányi Gyula.

I f j ú  és a g g .
Angolból.

Nem élhet soha együtt az agg s a fiatal, 
Az agg csupa sóhajtás, az ifjú csupa dal.

Az aggé a lemondás, ifjúé a remény.
Az il'ju nyári napfény, hús lélidő a vén.

felkent személye iránti határtalan tisz
teletének és törhetetlen ragaszkodásának
óhajtotta tanúbizonyságát adni, a mi ha
gyományos tulajdona és ősi erénye a 
magyarnak ! — s jubileuma napján az 
Egek Urához azért fohászkodott hálaimájá
val s esdő könyörgésével, hogy népeinek jó
ságos atyját hosszú élettel áldja meg s ural
kodásának nehéz munkájához adjon továbbra i 
is erőt és kegyelmet!

Legyen áldás, szerencse imádott kirá-' 
lyunk további munkáján ! Legyen boldog. 
Jellegtelen s megelégedett szeretett királyunk * 
további élete ! Éljen Ö császári és apostoli 
királyi Felsége igen, igen soká !

Vidékünk minden részében áhítattal 
ünnepelték meg az 50-éves évfordulót. A ju
bileum előestéjén a templomok összes ha
rangjai meghuzattak s másnap ünnepi misék 
mondattak.

Csáktornyán az itt időző főispán, a 
dsidás-osztály tisztikara, a polgári hatóságok, 
hivatalok tagjai, tisztviselői, az iskolák tan
lesi iiletei, tanulósereg, a város közönsége 
nagy számban vettek részt a szent-ferencziek 
templomában tartott ünnepi misén, melyen 

| Horváth Lajos házfőnök pontifikáit. Az áll 
tanítóképző-intézet ifjúsága a kóruson egy
házi énekeket s a mise végén királyhym- 
imszt énekeli.

Ifjúé a derűit cg, aggé csak a boni.
Az ifjú mindig vidám, az öreg szomorú.
Az ifjú gyorsan álfut sziklás, vad tájakat.
Az aggnak lélckzete kurta és elakad.
A fiatal szökcllő. az öreg sántikál . .
Az ifjú útja lángol, az öreg jégen áll.
Az ifjú forró s bátor, az agg félénk, hideg,
Az agg kitér mindennek, az ifjú senkinek.
Öregség, félek tőled! . . . Imádlak, ifjúság! . . 
Az én kedvesem ifjú és friss, mint a virág.
Siess édes báránykám ! A szavunk csókba hal 
Ö érzem, hogy sokáig leszek még fiatal'

P o e ta .

V é r e s n a p o k b ó 1.
Görög felkelők kalandja

Cíyönge szél enyhítette a-júliusi nap hevét, 
mikor a görög harczosok a zárda elé értek. Az a ; 
hét ruthén kalugyer, ki a klastromot lakta, ugyan 
nem valami szívesen eresztette he őket, de utó
végre mit tehetett. A görög sok, erős és felfegy
verkezve, a kalugyer kevés, gyönge és bátortalan; 
ha nem nyílik a kapu: az a sereg majd bedöngeti 
vagy átmászik a falon, mely a klastroin udvarát 
körülzárta. Ez a fal ugyan magas \ olt és lőrések- 
kel ellátva, de mihaszna ennek, ha senki sem véd
heti. A jámbor kalugyerek tehát teljesítették ke
resztény kötelességüket és menhelylyel kínálták 
üldözött hilrokonaikat.

Ezek mint a szabadság bajnokai jöttek volna 
az országba, mikor az 1821. évi márezius havá-

A dsidás hadosztály legénysége részére 
a mise végeztével a kaszárnya udvarán tá
bori mise tartatott, a legénység sortüzet adott 
s úgy a tisztikar, mint a legénység között 
kiosztattak a jubileumi emlékérmek. Délben 
a tisztikar ünnepi ebédet adott, melyre a 
főispán s a helybeli polgári hatóságok vezetői 
is hivatalosak voltak.

Az izr. templomban délután tartatott 
meg a hálaadó istenitiszlelet, melyen úgy a 
katonaság, mint a polgári hatóságok és a 
közönség képviselve voltak. Schwarz Jakab 
rabbi meghaló imát mondott Ö Felségére, a 
kar pedig templomi énekeket s a végen a 
nemzeti hymnuszt énekelte.

( í azdasági közlemények.
i.

A korai burgonya termesztéséről.
A korai burgonya termesztése csak 

akkor íizeli ki magát, ha a burgonya már 
május közepén, vagy végén piaczra hozható, 
de akkor azután nagyon kifizeti magát. Ha 
szabadban akarunk termeszteni korai bur
gonyái, azt nedves, hideg talajba bizonyára 
nem fogjuk ültetni. Okvetlenül mélyen mű
veli. porhanyó, meleg és jó erőben levő ta
lajra van szükség, a mely ha lejtős, déli

bán Ypsilanti Sándor lierczeg betört Moldvába 
azon hitben, hogy a Romániában kiütött lázadás 
a bojárok ellen a jeladás arra. hogy a rothadt 
török birodalom keresztény népei lerázzák a sú
lyos rabigát. mely alatt már annyi századon át 
nyögtek. A komeneni sarj merész vállalata azon
ban kudarczot vallott: hívei a Helairia tagjai, kik 
vele jöttek, legtöbben olt vesztek a csatatéren; 
az albánok, oláhok és a pandúrok pedig, a kiket 
maguk kürül gyűjtött, elhagyták, elárulták abban 
a pillanatban, mikor velük győzni vagy meghalni 
készült. A hős fanarióta Magyarországba mene
kült, hol Munkács várában marasztalták vendég- 
szerető oltalmazással. Seregének maradványai pedig 
szétkergetve, hol egyik, hol másik irányban ipar
kodott az erdélyi vagy bukovinai határ felé, hogy 
keresztény országban nyerjen asylumol.

Azok, kik a bukovinai határhoz közeli Szla- 
tina klastromba tértek, kilenczvenheten voltak, 
többnyire görögök, kiket a szerb Anasztazi kapi
tány vezérelt. Ez azonnal megtelt minden intéz
kedést, hogy sikeresen védhessék magukat, és siet
ségre bizony elég oka volt, mert az őr, ki a tem
plom tornyáról fürkészte a vidéket, nemsokára 
egy hatalmas török sereg közeledtét jelentette. 
Több mint ezerötszázan voltak az ozmánok, egy 
bimbasi vezetése alatt. Három zsidó kalauzolta 
őket a hegyi utakon. Mikor közel voltak a klas- 
tiomhoz, az áruló atyafiak elakartak illanni, de a 
bimbasi nem engedte őket, hadd várják be ők is 
a haiez végét, hogy a győzelem után nyerjék el 
kialkudott dijukat.

A klastromból nem valami nyájasan fogadták 
a török sereget, hanem jól irányított golyókkal. 
Anasztazij kapitány a lőrésekhez állította a leg
ügyesebb lövészeit, kikel a többiek folyton elláttak 
töltött puskákkal.



lejtővel bírjon, de mindenesetre védett legyen. 
A talajt őszszel korhadt trágyával erősen 
meg kell trágyázni, s azt azonnal alászán
tani, vagy alákapálni. A talaj tavaszszal, le
hetőleg extirpátorral ismételten megnövelendő, 
tikkor azután 45—50 cm-nyi távolságban 
barázdák vonandók és pedig úgy, hogy két- 
két barázda közé kerüljön a kiásott föld.

A barázdáknak legalább 30 cm. mély- 
ségüeknek kell lenni, hogy azok 25 cm.- 
nyire rothadt lombal, vagy lótrágyával, s csak 
ennek híjjával érett istállótrágyával meg
tölthető legyen. Ezen trágyarétegre 4—5 
cm.-nyi vastag földréteget huzunk, erre fek
tetjük a burgonyát, a mire ismét 4— 5 cm.-nyi 
vastag földréteget hintünk, tanácsos arra a 
földrétegre a melyre a burgonyái lefektettük, 
csontlisztet vagy szuper foszfátot és kálit ki
hinteni, miáltal a burgonya fejlődése igen 
gyorsittatik.

Hitkán lehetséges azonban a burgonyát 
április eleje előtt elültetni. Hogy tehát a csi- 
rázási időt megtakarítsuk, czélszerü a bur
gonyát már pinczében előre csirázlatni, s a 
kiültetésnél arra vigyázni, hogy a csira vagy 
a gyökhajtás le ne töredezzék, mert ez to
vábbfejlődésüket meggátolná. Tapasztal látott 
pedig, hogy a hosszúkás burgonyák lassab
ban fejlődnek, tanácsos tehát csakis gömb- 
alaku korai burgonyákat vetőmagul hasz
nálni. Ha metszel! burgonyákat használunk 
vetésre, csakis keresztbe messük azt, s a 
metszlapot fektessük a földre, ellenkezőleg 
nagyon sok tönkre megy.

A fejlődés siettetésére több éven keresz
tül nagyon czélszerüen használom a chili
salétrom oldatot. Egy locsoló vízbe három 
marok chilisalélromot teszek, felkavarom 
mig feloldódik, s ezzel öntözöm meg a már 
levéllel biró burgonyát. Ezt az eljárást há
romszor ismételem 10— 10 napi közökben, 
s mindig én jelenek meg először friss bur
gonyával a piaczon.

II.
Hogyan lehet finom főzelék féléket termelni.

Ujbb időben különösen á városi gazda- 
asszonyok a kerti zöldségek vásárlása körül

I igen nagy gonddal járnak el, s a finomabb, 
j jobb minőségű zöldséget jobban is fizetik. 
Nem is igen tapasztalható a mezőgazdaság 
egyetlenegy ágánál sem oly lendület, mint 
épen a zöldségfélék termelése körül; a ki 
azonban haszonnal akar kertészkedni, az 
talajának megnövelésére, trágyázására kiváló 
gondot fordítson, mert csak elsőminőségü 
zöldség termelése járhat ma hasznnal.

A zöldségfélék termesztése még nagyobb 
mérvben kívánja meg a visszapótlást, mint 
a gazdasági termelés, mert az erős trágyá
zás által növényeink fejlődését akarjuk siet- 
tettni és ezáltal azok zsengeségét fokozni.

Minden zöldség, saláta, zeller, hagyma 
értékesebb, ha gyorsan nő, mert sejtjei la
zábbak, vékonyabb falúak, s igy az egész 
növény zsengébb. Minél lassúbb a növény 
fejlődése, annál fásultabb. annál keményebb 
az. A trágyázásnak tehát nemcsak a bővebb 
termés az eredménye, hanem az is, hogy a 
növény izletesebbé lesz. Ebből az okból tehát 
a kertek rendkívül sok trágyát igényelnek. 
A zöldséges kertben rendszerint félig korhadt 
marhatrágyát alkalmazunk, mert ennak se
gélyével talajt lazító humusz anyagon kívül, 
növényi tápláló anyagot is adunk a növény
nek; igen tanácsos ezenkívül még szuper
foszfátot is alkalmazni, mert az istállótrágya 
a zöldség buja fejlődésére elegendő foszfor
savat nem tartalmaz; a szuperfoszfát a fosz
forsavat oldható állapotban tartalmazván, 
kertekben kitűnő hatásúnak bizonyult. Külö
nösen a hagyma és a zeller hálálják meg 
a szuperfoszfátot szembeötlően. Különösen 
öntözésre berendezett kertekben a szuper
foszfát hatása el nem maradhat, mórt az 

I ilyen kert nincs kitéve a szárazság káros 
hatásának.

Az árnyékszék trágyát is szívesen hasz
nálják a kertben és pedig általában véve 
igen jó eredmény nyel: egyedül használva 
azonban soha sem oly jó hatású, mert arány
lag sok konyhasót tartalmaz, ezt pedig csak 
a laboda és spárga hálálják meg.

Az istállótrágyát, ha ősszel alkalmazzuk 
is, ne hagyjuk kupaczokban állani, de térít
tessük szét, mert különben buja tol tok ke-

A tüzelés a törökök közi iszonyú pusztítást 
vitt véghez, úgy hogy ezek hulácsosabbnak látták, 
kijjebb térni a lőtávolból. De azért nem hagytak 
fel ostromlási tervükkel. Az árulók tanácskoztak 
a bimbasival, azután hoztak kukoricz.i kos írakut, 
miket felgyújtottak. Nemsokára a szél vígan dobta 
a szikrákat a magas falon át és a fából épült 
klastromépület lángot fogott. Ha a szorongatott 
görögök már előbb is kimelegedtek az egyenetlen 
harczban, most még inkább érezhették a meleget. 
De azért bátran kiálták ezt a tüzet is és a tö
résekből okádott golyók csak ritkán tévesztették 
el czéljukat.

Már egy napnál tovább tartott a rettenetes 
ostrom és a hősies védelem halálos aggodalommal 
töltvén el a jámbor kalugyereket, kik szívesebben 
meghúzódtak volna valahol az erdő mélyén. A 
zárda falában volt egy rejtek ajtó, kívülről vako
lattal fedve, ngy hogy nem lehetett észrevenni. 
Ezen át akartak a kalugyerek szökni, mig a zárda 
másik oldalán erősebben dühöngött a harcz. Azon
ban az ajtó nehezen nyílt és mikor kitámasztották, 
a gyenge falazat is engedett. A törökök nyomban 
észrevették a kínálkozó rést és betörtek rajta, há- 
ládatosságból legelőször is megölvén a hét kalu- 
gyert, kiknek ezt a szabad bejáratot köszönhették.

De ..inasztazi észrevette a szerencsétlenséget 
és harezosaival nyomban a templomba vonult, 
melynek ajtaját lehetőség szerint eltorlaszolta. De 
a görögök közül tizenheten mégis künnrekedtek. 
Haláluk bizonyos volt, tehát iparkodtak minél 
drágábban odaadni életüket, liarczolván utolsó le
helelükig. A görög lövészek pedig a templom te
tejéről sikeresen folytatták a lövöldözést és a

szűk udvarban összepréselt törökök sorra hullottak.
Ekkor a bimbasi felhívta Anasztazit, hogy 

adja meg magát, megígérvén, hogy se őneki, se 
görögéinek nem lesz semmi bántódásuk. De a gö
rög kapitány jól tudta, mennyitér a török Ígérete 
kereszténynyel szemben; megvető szavakkal uta
sította vissza az ajánlatot. Csak annál hevesebb 
lett a harcz. A már szinte tűzben álló templom- 
tetőről szakadatlanul repültek a golyók a törökök 
felé. Egyszer csak a bimbasi is lefordult lováról. 
Egy golyó a fején találta s átfuródott a nyak- 
csigolyáig. Katonái azonnal levágták a holt vezér 
fejét és gondosan kendőbe burkolták, hogy majdan 
bizonyítsák vele, hogy mint hős a csatában 
esett el.

Ezalatt a templom tetején a láng folyton 
terjedt, úgy, hogy a görögök kénytelenek voltak 
onnan leszáilani. Nagysokára a töröknek sikerült 
betörnie a templomba. De ez a harcznak még 
nem vetett véget. A görögök kétségbeesett véde
lemmel vonultak a szentély fala mögé és folytat
ták a lövöldözést addig, mig a vezérüket vesztett 
törökök fegyverszünetet kértek.

A zajos, mert folyton lövésekkel kisért tár
gyalások, nem maradlak eredmény telenül. A török 
már közel négyszáz halottat számlált; szépen be
szüntette a harczot és barátságosan elvonul, sza
bad utat engedvén a görögöknek is. hogy: hadd 
érhessék el a bukovinai határt. De a kudarcz 
rendkívül boszantotta. A törökség féktelen dühe 
az árulók ellen fordult, kik a klaslromhoz kalau
zolták volt; nem bántotta őkel, csak átadta a gö

lelkeznek; veszteségtől amúgy sincs mit tar
tani, mert az eső és hó bemossa a talajba 
a trágya oldható alkatrészét. Folyékony [pá. 
gyát — különösen trágyalevet — főleg olyan 
növények alá használjunk, melyek a friss 
trágyát szeretik, s melyek zsengesége gyors 
növésükIöl függ, minők a saláta, kalarábé 
laboda stb. Folyékony trágyát csak erős 
hűvös időben használjunk, mert száraz 
napfényes időben a gyökereknek ártalmára 
leltet.

Bár igen elhanyagol!, de kitűnő trágyát 
képez a korom, mely földdel keverve mint 
komposzt alkalmazandó, s különösen meszes 
és kavicsos talajon kitűnőnek bizonyult.

KÜ LÖN PÉ LÉK.
—  Dr. Jankovich László gróf főispán 

ur Ö Méltósága Bogyai Elemér tőispáni fit- 
kár kíséretében in. hó 30-án Perlakon, e hó 
1- és 2-án pedig Csáktornyán teljesítette a 
rendes irodai vizsgálatot a főszolgabírói hi
vatalnál Ő Méltósága részt veit Csáktornyán 
O Felsége 50-éves uralkodásának jubileuma 
alkalmával megtartott ünnepi istenilisztcleten 
s másnap Alsó-Eendvára utazott.

—  Protestáns istenitisztelet. Csáktor
nyán a polgári fiúiskola termében derzem- 
ber 8-án délelőtt 10 órakor úrvacsora osz
lással egybekötött isteniliszlelelet tarl Sere
gély Dezső nagy-kanizsai reform, lelkész

Egyházi áthelyezés. Murk József per
laki káplán hasonló minőségben Pregradita 
(Horvátország) helyeztetett át.

—  Esküvő. Hess Jenő zákányt déli vasúti 
forgalmi hivatalnok a mull hó 24-én Légiá
don örök frigyre lépett Kucsera Aunuska 
kisasszony nyal. Kucsera Albert légrádi vasúti 
állomásfőnök leányával.

Megnyílt postaforgalom. A mura- 
szent-márloni m. kir. postahivatal vezetését, 
mely fi hónapig szüneteli, f. hó 17-én vette 
át özv. Kovacsicsné sz. Terbócz Gizella, a ki 
a postamesternői vizsgát s hivatalos esküjét 
nemrég telte le a Csáktornyái postahivatalnál

rögöknek, hadd fizessék meg ezek a megérdemelt 
bért. —

Nagyobb bőszül nem is állhattuk volna a 
szerencsétleneken. A törökök a görög lázadás ki
törése óta elég leczkével szolgáltak válogatott kín
zások kitalálásában és meg keli adni, hogy az 
inzurgensek nagyon intelligens tanulóknak bizo- 

! nyúltak.
Divatba jött megint a keresztre feszítés: igy 

nem sokkal ez előtt Konstantinápolyban Ifi görög 
kereskedőnek a kereszten lógva néznie kellett, 
hogy égetik el elevenen családtagjaikat, m ialatt 

ők maguk kínban elvéreznek.
A görögök is hasonló kegyetlenséggel akartak 

fizetni az árulóknak. A mig előkészitették a ke
reszteket és a szegeket: elevenen megnyuzták ál
dozataikat. mivel egyik is, másik is egy darab 
szíjat akart csináltatni bőrükből, emlékül az el
keseredett harezra, melyben két napig pihenés 
nélkül használták volt gyilkos puskáikat.

Ezeket a fegyvereket a menekülő görögök 
1821. julius 20-án Hajaczeztién az osztrák határ 
őrtisztjének kezébe lerakták. Elszéledtek, jámbor
iparüzőkké lettek, még csak antiszemitizmussal
sem vádolhatta őket többé senki.

P. -



— Jegyzőválasztás. Vizi-Szent-Györgyön 
jegyzővé egyhangúlag Novak László oki. 
jegyzőt választották meg, ki ott ezideig mint 
helyettes jegyző működött.

—  Az Ernö-ezred jubileuma. A nagy- 
kanizsai házi ezred, az Ernő főherczeg 
nevét viselő 48. számú gyalogezred, de- 
czember 10-én ünnepli fennállásának szá
zadik évfordulóját Sopronban. Ez alkalom
mal Nagy-Kanizsa városa az ezred tiszti
karának emlékül egy ereklyeszekrényt ad 
át, melyben Petőfi Sándornak, mint az ezred 
egykori katonájának arczképe és katonásko
dásának rövid leírása lesz elhelyezve.

—  A rágalmazott járásbíróság. Strausz 
Béla volt perlaki lakos, ügyvédi Írnok, há
rom év előtt egy röpirathan megtámadta a 
perlaki járásbíróságot és annak vezetőjét 
Horváth Csongor Jánost. Ezért a kir. ügyészség 
és Horváth Csongor sajlópört indított Strausz 
ellen. A múlt hét végén tárgyalta e pórt a 
pécsi sajlóbiróság. Az esküdtek a Horváth 
Csongor János elleni rágalmazásban vétkes
nek mondták ki és a bíróság ezért három 
havi fogházra ítélte.

—  A »Zala« írja, hogy Jurák Zvonimir 
vizi-szent-györgyi plébánost a pécsi kir. tábla 
két havi fogházra és a felmerült költségek 
megtérítésére Ítélte a vallás s annak szabad 
gyakorlata, valamint politikai izgatás vétsége 
miatt. A kúria helyben hagyta ezt. Szerdán 
olvasták fel a a vádlott előtt a kúria Ítéletét.

—  Katonaszökevények. Zsimits Mihály 
dsidás közlegény, ki az öszszel vonult be 
szolgálattételre, a mull hó ‘28-án virradóra 
a Csáktornyái kaszárnyából megszökött. Pél
dáján indult Javatics Iván kajganai (Zágráb 
megye) illetőségű dsidás közlegény, ki meg 
e hó 1-én virradóra ugrott meg századától. 
Mindkét dezenlort nyomozzák.

Öngyilkosság. Hajdú Éva szepetneki 
születésű zrínyi fal vi vízimolnár felesége a 
mull hó 19-én véget vetett az életének. 
Míg férje az őrléssel volt elfoglalva, a sze
rencsétlen asszony a malom kerekei közé 
vetette magát, férje s a parton levők meg
mentésére siettek, de a holttestei még máig 
sem sikerült megtalálni. Tettének oka is
meretlen.

—  Erzsébet-tér czim alatt lapunk m. 
számában megjelent hírünkre vonatkozólag 
Csáktornya város bicajától a következő észre
vételt vettük: T. Szerweszlőség ! Becses lap
jának 48-ík számában »Erzsébet-tér« ezimü 
közleményre, vonatkozólag van szerencsénk 
szives tudomására hozni, hogy a képviselő
testületnek 1898. évi szeptember hó 17-ik 
napján tartott rendkívüli ülése alkalmával 
határozatott el, hogy a Gabona-tér Erzsébet
iének neveztessék. A képviselő-testületnek 
erre vonatkozó határozata pedig 11. kü. 
1898. szám alatt jegyzőkönyvileg is meg 
van örökítve. Hogy erről a nagyközönség 
is kellő időben értesítve legyen, úgy hisszük 
az az igen tisztelt Szerkesztő urnák hatás
körébe tartozik. Válaszolólag a fenti le
vélre, van szerencsénk az igen tisztelt város- 
biró urnák beeses tudomására hozni, hogy 
a Csáktornyái közönség köréből nyilvános 
helyen többen figyelmeztették a szerkesztő
séget a Erzsébet-tér ügyére. Egyúttal azon 
nézetüknek adtak kifejezést, hogy egy ily 
szép, kegyeletes dolgot, mint az Erzsébet-tér 
táblájának felszegezése, némi ünnepélyesség
gel kellett volna végrehajtani. A több oldal
ról jött felhívás folytán lapunk egyik bel- 
munkatársa a városházára ment, hogy az 
ügy állása felől biztos tudomást szerezzen. A 
városházán az olt levő hivatalnokoktól azt 
az értesítést nyerte, hogy a királynéért mon

dott requiem alkalmával a templomba menés 
előtt halároztatott el az Erzsébet-tér elneve
zés, s mikor munkatársunk közlés végett 
kérte az idevonatkozó jegyzőkönyvet, azt 
az értesítést nyerte, hogy erről az ügyről 
nem vétetett fel jegyzőkönyv. Ezekből ki
folyólag nagyon természetes, hogy a közön
ség köréből vett felhívásnak engedve, helyet 
adtunk a »Muraközben« megjelent megjegy
zésnek. Szerk.

Egy elmebeteget vettek őrizet alá 
Csáktornyán m. hó 30-án. A szerencsétlent 
Spinár Rafaelnek hívják s 30 éves nyugal
mazott tüzérfőhadnagy, ki a brünni s. a. t. té
bolydából mint gyógyíthatatlan elbocsájlatott. 
Két városi rendőr kíséretében kocsin a va- 
razsdi közkórházba szállítói Iák

— Két jómadár. Vucsenik Regina alsó- 
domborui és Kren Terézia vizi-szent-györgyi. 
már többször büntetés alatt állott cselédek 
a nagy-kanizsai fogházban ismerkedtek meg. 
ahol Vucsenik Regina 10 hónapra, Kren 
Teréz pedig egy évre volt elitélve. A két jó
madár szoros barátságot kötött és szövet
ségre lépett egymással s elhatározták, hogy 
ha a börtönből kiszabadulnak, majd a iopott 
tárgyakat Szent-Gvörgyre Kren Teréz anyjá
hoz hordják össze. Kiszabadulásuk után el
kezdették működésüket s hol Muráidul, hol 
Dráváidul kisebb, nagyobb szerencsével foly
tatták. mig az alsó-domborui csendőrök Vu
csenik Reginát Gyelekoveczen, Kren Terézt 
pedig Dráva-Csányban elfogták s a varazsdi 
kir. ügyészségnek adták át, ahol majd a 
Horvátországban elkövetett bűnökért szá
molnak le velők.

Regulák a deczemberi időjárásra.
Eligius (1-je) napi éles szél 4 heti szeles 
időt hoz. Ha vadludak és kacsák seregen- 
I kint röpülnek, ha csillagok reszketöen fény
lenek. kemény telünk lesz. E hónapi dörgés 
bő esőt és szelet hoz. Ha e hónapban a lej
ut fehér és derűs, bő esztendő várható. A j 
Luezia napjától (13-ika) karácsony napjáig 

j számítolt 12 nap időjárása a következő év 
12 hónapjának mása. Disznós Tamás (21-ike) 
kemény hideg járja, lehet ölögetni. Ha ka
rácsony napja akkor van, mikor a hold 
lelik, termékeny esztendő lesz. Minél köze-! 
lebbre esik a karácsony az uj holdhoz, annál 

[rosszabb esztendő várható. Ha karácsonykor 
nedves, sáros idő van, üresek lesznek a bor- j 

dók és pajták Ha karácsony táján Vizke- 
I resztig ködös, borús idő van, betegségek ural
kodnak majd. Zöld karácsony, fehér husvét. j 
Karácsony előtti eső nem árt annyit az őszi I 
vetésnek, mint az utáni. Ádám és Éva napi j 
idő (2 e-ike) az újévig leendő időt mutatja. ! 
Ha karácsony éjjele szép és világos, bő ter
mésű esztendő várható. Szél és eső egész
ségtelen időt jelentenek. Ha karácsony esté
jén keleti szel fű. döghalál lesz, ha nyugati 
nagyurak halnak, ha déli, ragályos beteg
ségek támadnak, ha pedig északi, jó esztendő 
lesz. István napi napsugár drágaságot hozó. 
Szürke János napja (27-ike) jó esztendő 
jósa. Szilveszter napi szel és reggeli nap
sugár soha jó bort nem hoznak.

—  Tűz Csáktornyán. A pénzügyőri szakasz 
padlás szobájában tegnap d. u. 3 órakor egy vas
kályha által a szoba deszkafalazata kigyull. A 
rögtön alkalmazott segítség a veszélyt elhárította. 
A ti‘iz oka tűzveszélyes építkezés. A kár jelentéktelen.

Halálozás. Lapunk zártakor értesü
lünk arról a gyászhirről, hogy Kollarits Mi- 
hályné, Kollárits Mihály kir. aljárásbiró neje 
elhunyt. A család a következő gyászjelentést 
adta ki: Kollárits Mihály mélyen szomoro
dott szívvel tudatja úgy a saját, mint anyósa 
özv. Prey Verona és sógornője Prey Emília

nevében, forrón szeretett elfelejthetlen ne
jének, leányának és testvériének, Kollarits 
Mihályné szül. Prey Máriának 1898. évi de- 
czember hó 3-án életének 48, boldog házas
ságának 27-ik évében történt elhunytál. A 
drága halottnak holt teteme 1898. évi de- 
czember hó 5-ik napján délutáni 3 órakor 
fognak az ev. egyházi szertartás szerint be
szenteltetni és a dráva-szent-mihályi sirkert- 
ben levő családi sírboltba örök nyugalomra 
elhelyeztetni. Az engesztelő szent mise-áldo
zat 1898. évi deczember hó 5-én délelőtti 9 
órakor lesz a Csáktornyái Ferenczrendiek 
templomában bemutatva. Csáktornya, 1898. 
deczember hó 3-án. Áldás és béke hamvaira!

Az emlékérmek készítése, melyet Ő 
Felsége 50-éves uralkodásának emlékére ve
retett, egy millió forintba került, a veretés 
költségét Ő Felsége magánpénztárából fedezte. 
Összesen 3 millió és 40 ezer darab bronz
érem veretett.

Marczali nagy képes világtörténete
megjelenik heti 30 kros füzetekben és 8 
fi tos kötetekben, megrendelhető F i s c h e I 
F ü I ö p (Strausz Sándor) könyvkereskedé
sében Csáktornyán. Mutatványfüzet kívánatra 
ingyen és bérmentve küldetik.

549. sz.
Felhívás.

Az 1890. évi V. t.-cz. létesített stridói 
farkashegyi (volt Ziegler-féle) állami szőlő
telepre szükséges 2(5.000 darab legalább 250 
cm. hosszú s megfelelő vastagságú szőlőkaró 
szállításra ezennel pályázat hirdettetik.

A szállításra vonatkozó részletes fel
tételek. alulírott kir. szőlészeti és borászati 

| felügyelőnél megtekinthetők, s kívánatra a 
I pályázni szándékozóknak megküldetnek.

A karószállitásra vonatkozó ajánlatok 
alulirott felügyelőhöz lehetőleg e hó 15-ig 
benyújtón dók.

Csáktornya, 1898. deczember 1

Guzman Dénes
kir. szőlészeti és borászati 

685 1 1 felügyelő.

543. sz.
Hirdetmény.

Nagy méltóságú földmivelésügyi miniszter 
ur folyó 74108. számú rendelete folytán van 
szerencsém a t. közönség tudomására hozni, 
hogy a farkashegyi állami szőlőtelepen ter
melt 341/* hektoliter búza és 58 hektoliter 
rozs készlet, e hó 9-én délelőtt 10 óra
kor a fent nevezeti szőlőtelep helyszínén 
árverés utján a legtöbbet ígérőnek el fog 
adatni.

Csáktornya. 1898. deczember 1.

Guzman Dénes
kir. szőlészeti ég borászati 

68H 1 -1  felügyelő.

Szerkesztői üzenetek:
— Legrad Pár nap múlva a lapunkban meg 

nem jelenhető közleményeket útnak indítjuk.
Kotor. Alsómuraközi. Köszönöm a nép 

számára irt közleményét. Legközelebb megjelenik.

Felelős gzerkeutő:

M A R G I T A I  J Ó Z S E F
Kiadó és laptulajdonog :

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR).



XV. tečaj. Vu Čakovcu, 1898. 4-ga deczembra Broj 49.

Sve pošiljke se tičuč zadržaja 
novinah, naj se pošiljaj1* na 
me H argitai Jožefa uredniku 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:

Knji žara H s c h e l  hilipota ^  horvatskom i magjarskom jeziku iziazeči družtveni znanstveni i povučljivi list za puk
kam se predplate i obznane

pošiljaju. Izlazi svaki tijeden jedenkrat ito: vu svako nedelju.

Predplatna cena je:
Na celo leto • • . . 4 frl
Na pol lela • . . . 2 frt
Na čet vert leta . . . | fp.

Pojedini broj; koštaju 10 kr

Obznane se poleg pogodb« 
i fal računaju.

Službeni glatnik: »Čakovačke ŠparKasse«, »Medjimurske Šparkasse«, »Šparkasse Okolice Čakovca«, i. t. d.

Jubileum Njegovega Veličanstva.
Meseca 2-ga deczembra su vu cél im 

orsagu i vu monarchiji obslužavali jubileu
ma petdesetletnog vladanja Njegovoga ces. i 
kralj. Apoštolskoga Veličanstva Ferencz Jo- 
zsefa I-ga. Petdeset löt se je navršilo, daje 
premiiostivi naš kralj postal vladarom. Vu 
ovih petdeset lötah je naš premiiostivi kralj 
svojotn mudrostjom uzdržal slavu orsaga i 
vu svakim pogledu ojačil napredek i dobro- 
bitje Njegovih vérnih podanikah, koje je On 
svojom otčinskom ljubavjom k sebi prigrlil.

Malo je vladarah, kojem je milost Sve- 
mogučega dopustila, do toliko letali moreju 
vladati na dičnom, ali težkom mestu, na tro- 
nušu ! Ali malo je vladarah, od kojih bi po- 
včst tolike kréposti zaznamenuvala, kak je 
Njegovo Veličanstvo i malo je zemljah, koje 
bi tak srečne bile. kak smo mi, da imamo 
takvoga dičnoga i dobroga kralja !

Niti jednomu človeku nije sudjeno, da 
bi svoj život bez žalosti mogel dovršiti, tak 
i od našega dobrog kralja nije minul žuhki 
pehar vu svojemu životu! Im samo pred 
dveirii meseci je izgubil svoju tovarušica, 
premiiostivnu kraljicu! Zbog žalosti ove, pre
miiostivi kralj nije hotel, da se jubileum 
Njegov s velikimi paradami obdrži, ali zato 
Njegovi odani podložniki vu srcih svojih vu 
cirkvi se moliju gospodinu Bogu, da ga Sve- 
inoguči obrani i poživi vnogo letali!

Željimo svi skupa iz svega srca, da nam

Z A B A V A

Hudoglednjiik.
Pripovest ova spada k-onem predidu- 

čem dvem. u kojih sam opisival život vuz- 
nikah u vuzi i izvan vuze pak i šnjom moj 
spomenek o loj stvari zaključujem.

Rieč »Hudoglednjak« nije nikakova 
uvreda, pak zato niti Žučnjaku Gjuri nije 
bilo uiti najmanje žal, da su ga svi u obče j 
liin imenom nazivali. Je, on je to bil i hotel1 
je biti. On je toliko nepovoljnostih pretrpel 
i toliko žuhkoče doživel, da je izbilja i raz
loga imal, hudoglednjakom biti, pak je to i 
bil, i nitko ga nije mogel ničim u dobru 
volju spraviti.

»Pitate me, kak sam postal hudogled- 
njak ?« — Rekel mi je nekog dana — »Hm 
— to vam baš mogu povedati, ako želite.« 
Zatim malo govor pretrgne, pogled ne me sa 
strane, obori oči na zemlju, pak si rukom 
lasi poravna, kak da mu je sparno postalo. 
»Bil sam i ja mlad i nadrt« — pripoveda 
dalje. — »Imal sam malu kučicu i niti filira 
dtiga. Hodil sam okolo kak grof. Nosil sam 
liepoga rekleca, finoga škrlaka, na lajbecu 
sreberne gumbe, srebernu uru sa debelim 
srebernim lancem, na kojem je visela sta-

Svevišnji do skrajnih granicah ljudskoga 
života poživi i zadrži vu zdravju i veselju 
našega dobroga otca, premilostivnoga našega 
kralja Ferencza Józsefa! Pokažimo mu našu 
odanost s tem, da ga kakti sini Njegovi 
ljubimo i častimo, da Božje i orsačke pra
vice i naredbe strogo obdržavamo, da osta
nemo i nadalje složno, vérni sini naše drage 
domovine Magjarske?

Éljen a király! Bog poživi kralja!

Kakva mora biti stala.
1. Naj bude štala zdrava. Za to je 

potrebno štalu na višeše mesto dvora zidati, 
da tekuče stvari lehko doli tečeju. Tak ne- 
nucamo puno nastilja a vu Stali nebude 
smrdljivo.

2. Za štalom naj bude vekši prostor z 
drevarni zasadjen i zadelani, kam se vu leti 
žrebeti zapreju.

3. Štala mora vu zimi topla biti, vu 
leti hladna. Dobra štala ima vrata i obloke, 
kuje je dobro moči zapreti. Vrata v leti 
sunce dugo nesme topiti, a vu zimi sneg naj 
ne zapuše.

i. Za štalu bi naj bolj i bil cigel, samo 
da je to drago, zemljorn i iz dréva je moči 
dobru štalu napraviti. Višina znutra je 3.20 
m. Obloki jeden od drugoga moraju 1.80 
m. dalko biti i tak visoko, da se obloki 
odpreju, cug naj ne dosegne konje. Obloki

se naj odzvuna odpiraju. Kmična štala je 
navek zamazana i smrdljiva; gda vu štalu 
dojdemo, čutimo, da nam ov zrak oči ščipa, 
zato moramo obloke laki odpreti. Vrata se 
naj na dve strani odpiraju, stranjke vrata 
moraju okrugle biti, da si bedra osobito 
žrebeta ne pobijeju. Nahižje štale je iz deske 
odzgora s blatom namazano. Ovde moremo 
krmu držati. Najbolji pod bi bil vu štali iz 
ilovače, samo da je to večput treba popra
viti, ponoviti. Štalski pod se more još iz 
deske napraviti, gda vu leti se po triput 
mora pod podom zemlja izkopati, kajti smrd
ljiva duha pokvari oči i pluča konja. Naj
bolji je pod iz cigla. Pod je vu dobroj štali 
malo viseči, da voda leži odteče. Zato se 
mora vu štali kanal napraviti.

Dužina mesta za konje je 3.20 mtr., 
širina 1. HO mtr. Za velke konje i kubile 
širina 1.90 mtr. mora biti. Moči je konje 
jeden od drugoga s deskami oddeliti. Zato 
moremo štange nucati, koje na vožjih visiju, 
ili k jednomu stupu s karikom su pris
lonjene.

Konja privežemo k kariki ili kroz ka
rike prek prepeljanoj drvenoj kugli, tak se 
štrik uvek napeto drži, a konj se vu njega 
nezadene.

V noči vu štah s lampašom svetimo, 
za konje braniti gunje n u ca mo, a za konje 
čistiti svako felo sredstvo ili oružje moramo 
imati. Potrebite stvari su još: vedrica, željezne

rinska križovača škuda: to je bilo sve lino 
Ja sam mislil, da je sviet moj. — Aha 
taki! — Gospodstvo se nije moglo zdržat
— propalo je!«

»Naravski, u cieloj igri je bila ženska«
— dodam ja.

»Odmah iz početka ne« — odgovori 
hudoglednjak. — Početek je bil s jagarom.
— Ja nišam nikada nikaj takovoga učinil, 
kaj je bilo prepovedano, — a niti mi to

i nije bilo za šilu. — Jednoč me nesreča do- 
1 nese k Ribičevoj Marici, kad je baš pri njoj 
bil Divjak Tonček, koj se je tam pričel 
hvaliti, kak je včera u grofovoj šumi jelena 
strehi, a ja mu na to velim: tak. pak se još 
hvališ, da si postal tat ? Divjak Tonček nato 
skoči gore, pograbi me za prša i vikne: kaj 
me mozbit hočeš jagaru prepovedati ? — 
Ah, to baš neču — odgovorim ja ali ti 
zato ipak ostaneš tat.«

»A ti strašlivec« — krikne mi Marica.
— »Koj je dečko, on ima oči u glavi i srdce 
u prsih — razmeš? — On nepila nikaj za 
jagara. — Tak mi je govorila, pak je na 
Tončeka pozmrkavala, dader me je nekaj 
zdeno po plečih obhadjalo, jer sam ju ljubil, 
a sad mi se je čimlo, da je Tončeku više 
privržena. — On samo ide van u šumu — 
govorila je dalje, — pak ako hoče srnu ili

jelena, samo si ju streli i domov donese, a 
nepita niti jagara niti nikoga.«

»Stim me je dosla razdražila, jer me 
je tobož za strašlivca držala i smejala mi 
seje u oči: na to sam otišel domov pak 
sem se legel u postelj te sam od srditosti 
grizel vanjkuša. da je Marica rekla, da sem 
strašlivec zato, jer nečem u grofovoj šumi 
divljačinu krasti. — I to me je tak dugo 
obhadjalo i grizlo, dok jedan krat nišam 
vzel u ruku pušku liepu pušku još mo
jega pokoj noga otca — koju sam nabil te 
sam otišel van, jer je megla nizko ležala, a 
jeleni su u šumi ručali, da je čovieku srdce 
u prsih skakalo«.

»No, pak onda?« — zapitam ja.
»Onda sam opet domov otišel* — 

odgovori Žučnjak. — »Pušku sem natrag u 
ormar spravil i: ne, sem rekel, jer tat nišam 
hotel biti, to mi se nikak nije dalo. Jelena 
sem videl, velikoga, i lahko bi ga bil pova
bi; ne, sem sam sebi rekel, vkradjeno je 
vkradjeno i spustil sem pušku dole od lica. 
akoprem sam ga več bil tak naciljal, da 
nebi moglo faleno biti, ne, sem rekel i do
mov sam se povrnul.«

»Ali, na jedan krat puška u šumi pukne, 
ja sam ju čul i jelen pogodjen zaruči!
I Ali sad dojde ono pravo. Drugi dan su se



rasuhe, željezna lopata, taljige za gnoja no
siti, ili šraglje i šibna metla.

Pokehdob štalska duha obhodi krmu,a 
konji pak takvu krmu ne jedeju rado, seno 
ne treba vu štali držati, nego moramo poleg 
átale jedno mesto pripraviti, gde krmu drži
mo, gde poleg krme more maši na za sečke 
rezati stati i druge stvari. Ako se takvo ne- 
more napraviti, vu štali se mora jeden pro
stor s deskami obiti, gde se tuliko krme 
drži, kuliko je za malo vrčme dosta.

S z  J .

KAJ JE NOVOGA?

V k a n lj iv e c , k o  j  ie n l t b u  o b e d u je .

Najdeju se po orsagu vnogo vkanljivci, 
koji iz toga živiju, da pri dovicah i devoj- 
kah, koje bi rade zamuž išle, se prišmajh- 
hlaju, njim ženitbu obečaju, s njimi se za- 
ručiju i kad od njih peneze spobereju, onda 
skočiju. Prevarjena devojka se dakako sra
muje, pak neufa tužbu podiči proti vkan- 
Ijivcu, koj več onda tijam v sedmi seli tira 
svoju trguvinu. Takovu dobro noseču meštri- 
ju je tiral Déhel János zvani vkanljivec. S 
pored je pohodil menjše varaše i opitaval 
se za tak ve devojke i vdovice, koje su mla- 
doženje čekale. Za kratko spoznanje njim 
je Ijubav valuval i zatim na fletnoma je i 
zaručenje bilo. Zaručni prsten jejošonden 
založil. V najvišem slučaju se niti s tem 
nije zadovoljil, nego se i s penezi dal po
močiti. Devetnajst zaručenje je tak srečno 
preplaval taj prefrigani vkanljivec, ali pri 
dvadesetim se vlovil. Jedna mlada vdovica 
je prijavila vkanljivca, koj je i nju vkanil. 
Sudbeni stol ga na dva letah težkoga rešta 
obsudil.

/ 2  ig r  u de  s m rt .

S grozovitom smrtjom je vumrl jeden 
15 let star navučnik v jedni fabriki v Esz- 
tergomu. Dčte se je poleg jedne mašine 
kre sténe igralo. Na jedenput je štelo ne- 
kakvu stvar zdiči gori. Kad bi si glavu doli 
nagnulo, mašina mu je glavu stisnula k 
stčni. Nesrečno dčte još je imelo tuliko ja

pri meni postavili žandari s jagarom. Ov je! 
rekel je jagar i pokazal na me. — Ov je 
dvanajstaka jelena strelil; stara Katica ga 
je vidla u šumu iti, a ja sam ga videl, kad 
je tam pri lidičjem duplu prek grabe skočil. 
Kaj mislite, da je kaj hasnilo, što sam se 
zaklinjal i larmal ? — Puška je visela u 
ormaru, a da je hit još u njoj bila, to nije 
bil nikakov dokaz moje nedužnosti. Moral 
sem znjimi iti i sve tajenje nikaj nije has
nilo. Tri tjedna sam u zatvoru sedel — ne
kriv i nedužan!«

»To je dakako neugodno« — velim ja.
»Neugodno!« — vikne Žučnjak i vudri 

pestnicom po stolu, da su kupice skakale. 
»Neugodno — da drugo nikaj nebi bilo. 
Sad sam več bil poznamenovani. Od sad 
su me žandari gledali kak jednoga, koj je 
sve moguči učiniti, od sad več nišam imal 
mirne ure. Hotel sem se nekam u drugo 
miesto preseliti, ali sam radi Marice ostal, 
jer odkad sam bil zaprt, mi se je vidlo, da 
me radje ima. Sad več nišam bil strašlivec« 
— doda žuhko.

Konačno sam i dvoju pretrpljenu kaš- 
tigu zaboravil, pak sam znal više krat k 
Marici dohodjati ter joj presente ihti dare 
kupovati; sam sam joj kupil fertuv, onda 
opet kacamajku. drugi krat zlate mindjuše,

kost, da se iz zemlje malo gori zavleklo i 
za tem se je mrtvo skup zrušilo.

U m o rstv o .

Poleg Zsadány zvane občine je jedna 
velika puszta, ovdi su se biruši posvadili. 
Iz svadje je bitvina a iz bitvine pak umor- 
stvo nastalo. Kis Janoš biruš je moral žrt
ven i k postati toj bit v in i. Med bitvinom su 
ga najedenput v rebro vpičili i on se mrtev 
zrušil skupa. Iztragu su podignuli i do vezda 
su vnoge zpolovili.

N ove b a n jk e .

V ministeriumu peneznih poslov su se 
več dogovorili, kakove budeju nove banjke. 
Cčna njim bude poleg cčne korunih. Na 
jednoj stranki banjke bude magjarski napis, 
a na drugoj pak nemški. Ali na nemškij 
stranki bude po pemškim, polskim, taljan- 
skim, slovenskim, horvatskim, rumenskim i 
srbskim napisana cčna banjke.

N a jt ie tn e š i V lak .

Amerikanci vezda delaju jednu željez- 
nicu med Krosbi i Nyű-Jork zvanih varašah, 
koja bude čez jednu vuru na dvestočeter- 
deset kilometrov dalko išla. Ako si premis
limo, da naši poštarski vlaki čez vuru s 40 
kilometrov a šnelcugi pak s 90 kilometer 
brzinom idejű, onda si vezda premislimo 
vlaka, koj šestput brže ide, kak naš poštar
ski vlak, s kakvom šilom bude moral on 
iti. Po naših željeznicah se poleg menjše 
brzoče dosta nesreče dogodijo, kaj pak bude 
onda tam ?

C ig a n !.

Iz Temešvara nam pišeju sledeče. V oko
lici Zimándujfalu zvane občine su žandari 
jednu veliku cigansku trupu vlovili. Broj 
ciganov bil je dva deset i osem. Kak se 
vidi, ovi su spravljali ono sve, kaj su drugi 
pajdaši, koji su se prije več pred njimi na 
put dalje odpravili, spovkrali, jer za jeden 
cčli magazin bi dosta bilo one tlačne i pos- 
telinje, koje su žandari v kolah skrito 
našli. Stvari su vkraj zeli i kad bi nje na 
občinsko nahižje zmetali, cigane su raztirali. 
Za dva dane je mali birov nekaj iskal na

i opet zatim zlati prsten a pri tom sam se 
šnjom dogovaral, ter sam ju hotel za ženu 
űzeti. Ona je sve dare prijemala, a za že- 
nitvu nije nikada niti »je« niti »ne« odgo
vorila, a ja teleo nišam nikaj opazil, nego 
sam uviek sve više i više joj kupoval i pri
kazu val, samo da me tim racije bi nek 
imala a na Tončeka Divjaka nišam niti 
mislil a još manje kakovu sumnju imal «

»I opet je godina prošla te je opet 
došlo vrieme za lov kak i lani. Divjak Ton
ček i opet nije mogel doma mirovati, nego 
je opet svojim puškarenjem srdil grofove 
jagare po danu i po noči, a ja sam iza toga 
kakti bedak bodal pod Maričinemi obloki 
gore dole kakti stražar, pak sam zdihavajuč 
gore na obloke pošmrkaval i onde sam se 
jednoč pošteno vlovil. Sad Žučnjak prestane 
govoriti te je samo prsti po stolu prebira- 
juči bubnjal i onak pred se gledal, da je 
bilo videti, da se svojimi misli bori.

»No, pak kak je onda to bilo V« — 
zapitam ga znatiželjno.

Najprije mi nije nikakovog odgovora 
na moje pitanje dal, a onda je čvrsto lupil 
pestnicom po stolu te me je nepomično 
očmi svojemi kakti probadal. »Je, gospone« 
poveda sad dalje. — »Baš dok ja tu pod 
oblokom stojim a Marica odpre oblok za da

nahižju i začudil se. da zmed stvari, koje 
su od ciganov spobrali, nijednoga komada 
nije na nahižju. Kak se potlam zeznalo, ci
gani su još jedenkrat sve nazaj spokrali i 
zatim su se dalje pobrali.

V o jn ik .

Iz Arad varašu nam pišeju, da se tam 
Lampig Peter vojnik spominal s jednom 
poznatom devojkom. Med spomenkom je k 
njim stal jeden redarnik. Nekaj je rekel 
devojki, na kaj mu je i devojka odgovorila. 
To niše dopalo vojniku, pak je grulu rčč 
metnul redarniku. Redarnik nije štel dužen 
ostati, pak je i on vojniku nekaj finoga re
kel. To je tak vužgalo Vojnika, da je bez 
svake rčči spluskal redarnika. Na to je 
k njemu skočil redarnik, ali vojnik je 
potegnul bajoneta pak je redarnika vu prša 
vpičil. Redarnik se zrušil, ali je još imel 
toliku jakost, da je zafučnul. Nato su mu 
pajdaši na fletnoma na pomoč došli, vojnika 
vlovili i odpratili ga v grad.

V n torjen i vojn ik .

Poleg Nagyvárad občine se dogodilo 
sledeče: Bringye Lovro zvani gulyaš je svoju 
marhu hotel napajati iz zdenca, koj je na 
sredini puste stal. Ali kad je v zdenec po- 
glednul, prestrašeno je zapazil, da iz plitve 
vode soldački bakanči stojiju proti nebu. 
Odmah je to prijavil i naiztragu je vun došla 
vojnička oblast. Iz početka su mislili, da je 
vojnik iznenada opal vu zdenec, ali na flet
noma. su zapazili, da je vojnik jedni grozo
viti pogreški postal žertva. Jeden pes je okolo 
zdenca podihaval i po jednim čapašu je do 
jedne krvne mlake došel, v kojoj su mož- 
djani i kosti bile razdrobene. poleg toga su 
nesrečnoga vojnika najprije vmorili, a zatim 
pak v zdenec hitih. Vojnik se zove Breč 
Soma i 52 let je star, Prešestnu večer je 
išel vun iz kasarne i 8 forinte je imel v 
žepu, koje nisu našli vezda pri njem. Od
mah su one pajdaše zeli napre, koji su ve
čer s njim iz kasarne odišli i jeden zmed 
njih je med zpitavanjem takvo pomešano 
zadržavanje kazal, da su ga odmah vlovili. 
Pajdaš ga je vmoril za one 8 forinte, koje 
je ov pri sebi imel.

se malo pospominamo, dobeži nekakova 
črna tenja od nekuo — bilo je več kesno 
na večer i dosta temno — te veli dosta 
glasno: Marica sakrij me, drugač me ulove! 
1 stim skoči na kozlicu drv i znikne nekam 
tak, da ja, onde polag stoječi nišam nikaj 
videl. Ja tu još stojim, a Marica je več bila 
od obloka otišla, kad čujem larmu, koja je 
od bližnje šume dohadjala; iz šume je izišel 
jagarov adjunkt i dva lugara i ovi su tak 
larmali i biežali proti Maričinomu stanu. — 
»Evo ga, tu se je prvi drvi skril«, — za
kriči jedan te me pograbi i od drva na 
stran potegne, a drugi me balinom po lis- 
tanjkih tak potegne, da sam se odmah na 
zemlju sel, a onda. — »Ovo je ta lopov; 
držite ga, svežite ga čvrsto, da vam nevujde 
taj lopov, taj ljudomorec . . .«

»Tko je ljudomorec? — Čiji sam ja 
ljudomorec? zakriknem ja, te se moram 
smejati« — piipoveda Žučnjak svoju dogo- 
dovštinu dalje. — »Ja se tu spominam s 
Maricom, velim ja . . .«

»Je, je s puškom« — veli adjunkt, te 
mi pokaže na pušku, koja je na drva bila 
prislonjena.

»To nije moja puška, velim ja, i -----
Jezuš Marija! — sad mi dojde na pamet, 
da sam svoju pušku Divjaku Tončeku po-



/ i t  svo jom  ten om  vu sm rt.

Darabant Ignáczu, koj je kovački po
močnik bil, je na protulelje vmrla žena. 
Ovu žalost nije nikak mogel preterpeti. Pod 
jednim se žaluval za njom, i več ed zda\- 
nja se lužil, da nemre prež svoje žene ži
veti i govoril je, da ju bude na iletnoma 
nasleduval na drugi svet. Ove dane je malo 
napit bil, kad je rekel navučniku: Reči gos- 
podaru, da v ovi radionici više nebudem 
delal, pak niti drugde ne. Dirno je idei, na 
se zatvoril vrata i s jednim .revolverom se 
v srce strelil. Odmah je vumrl.

Č erlen a m eša .
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5106. tik. 1898.

Végzés.
Dr. Kemény Fölöpnek Kozarics Mihály 

való* csatlakozása kimondalik és kibocsálta 
tik a következő együttes

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság mint tkvi hatósál 

közhírré teszi, hogy Kozarics Mihályné szü 
Szernecz Rozália és dr. Kemény Fülöp per 
laki lakosnak Kozarics György elleni végre 
hajtási ügyében 1U frt 80 kr. töke, 10 ír 
tiO kr. töke, ennek 1898. évi ápril. hó 
napjától járó 5% kamata 4 frt 90 kr., 4 fr 
tő kr. eddigi, ti frt árverés kérvényi költséj 
agy 27 frt tőke és jár. kielégítése végett í 
nagy-kanizsai kir. törvényszék (perlaki kit 
jbiróság területén) fekvő a perlaki 188. sztj 
kvben 2847., 8889 és 8401. hrsz. a. foglal 
ingatlanok 447 frt; 8857. sztjkvben 8249 
hrsz. a. foglalt ingatlan a végreh. törv. loti 
§-a alapján egészben 197 frt; 8878. szíj 
kvben 3188 hrsz. a. foglalt ingatlanból Ko 
znrics Györgyöt illető felerész 102 frt 50 kr. 
3549. sztjkvben 319ti. hrsz. a. foglalt ingat 
tanból ugyanazt illető Ve rész 187 frt ki
kiáltási árban az ti82

1898. Évi deczember hó 9. napján d. u. 3 órakor 
a llkvi hatóság irodájában dr. Tamás János 
és dr. Kemény Fülöp közbejöttével megtar
tandó árverésen eladatni fog

Miről az érdekeltek értesiltelnck.
A perlaki kir jbir. mint llkvi hatóság
Kelt Perlakon. 1898. szept. lti-án.

44ti 1 /tik. 1.898.
Végzés.

Neufeld Adolfnak Krámár Tamáshoz 
való csatlakozása kimondalik s kibocsátlatik 
a következő együttes

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Kramái 
| Tamás csehoveczi lakosnak és Neufeld Adoll 
nagy-kanizsai lakosnak özv. Suplika Mátyás
szül. Turek Verona úgyis mint kiskorú Sup-j 

I Ilka Erzsébet és Teréz t. és l. gyámja és 
Suplika Máltás ismeretlen örökösei részére 
kirendelt dr. Brod Tivadar ügygondnok nagy- 
kanizsai lakos elleni végrehajtási ügyében 
155 frt 95 kr. töke ennek 1897. aug. 1 l-től 
járó ti% kamatai, 13 frt 14‘/a kr., 38 frt 
47 kr., 12 frt, 10 frt 05 kr., eddigi 11 frt 
50 kr. árverés kérelmi költség úgy 100 frt 
töke és jár. iránti követelések behajtása czél- 
jából a nagy-kanizsai kir. törvényszék (a per
laki kir. jbiróság) területén fekvő a csehoveczi 
57. sztjkvben 313. 430. hrsz. a. foglalt in
gatlanok a végreh. törv. Inti. §. alapján 
egészben a C. 8. 9. 12. 13. alatt Turek Ta
más és neje Horváth Erzsébet, Turek János: 
és neje Mikolics Éva javára bekebelezett 
szolgalmi jogok fenntartásával 108 frt; a 
342. szljkvben 438. hisz. a. foglalt ingat
lannak Suplika Mátyást illető Vb része 7ti 
Irt 50 kr. mégis a. C. 3. ti. alatt Turek Ta
más és neje Horváth Erzsébet, Turek János 
és neje Mikolics Éva javára bejegyzett szol-; 
galmi jogok fentartásával a 431. sztjkvben 
71 a. és 152/b. hrsz. ingatlanok a végreh. 
törv. Inti §-a alapján egészben a G. ti. 7. 
alatt Turek János és neje Mikulics Éva ja
vára bejegyzett szolgalmi joguk fenntartásá
val 3 lit, 3 fit kikiállási ár mint becsár
ban az

1898. évi deczember hó 9. napján d e. 10 órakor
Csehovecz községházánál, továbbá a in-ki- 
rályi 1080. sztjkvben 381 a. és 381 c. hrsz. 
a. foglalt ingatlanok a végreh. törv. Inti. §-a 
alapján egész-ben 108 frt illetve 28 fi t ki
kiáltási árban Mura-Király községházánál 
ugyanaz nap d. U. 3 Órakor megtartandó 
árverésen eladatni fog.

A perlaki kir. jbir. mint llkvi hatóság.
Perlak, 1898. évi szept. 13-án. ti81
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i  A in ura közi takarékpénztár részvénytársaság előleg, üzletének hetedik * j
[  csoportját következő feltételek mellett alakítja meg: f
w I. Kgy-egy részlet után hetenkint 5T» ki . fizetendő, az első befizetés I
 ̂ 1 Híd), évi január hó 4-én veszi kezdetét. J

}  2. A befizetések csakis 208 hétre terjednek. f
I ‘5, A takarékpénztár egy-egy 104 írttal befizetett részlet után a 208 (l
\ hét lefolytéval 115 forintot fizet vissza. j
w 4 . Az ekképen II forintot kitévő kamat 5°/0 kamatozásnak felel meg. I
w 4 . A kamatokat terhelő adó közvetlen a takarékpénztár által fog J
r megfizettetni. j
r o. Minden részlet után az egész összeg llő  forint előleg adatik.
 ̂ 7. A szokásos alapítási költség nem lesz fizetendő, tekintettel azon  ̂j

| körülményre, hogy gyűjtő- és előleg üzletiinkbeni résztvevők egymás irányé-  ̂i

* bán egyetemleges kötelezettségben nem állanak, ezen üzlet úgy a részl- mint ^
[ külcsönvevőnek igen ajánlható. '
* Kéijiik tehát azon esetben, ha ezen csoportban részt venni hajlandó.  ̂
j miszerint nálunk jelentkezni vagy azt levélben velünk közölni szíveskedjék
 ̂ Csáktornyán, isps. deczember hó I-én.

|  A m u rit k ö z i  itt kit r é k p é n z t á  v  |
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