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A lap szellemi részére vonatkozó 
minden közlemény 

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

K ia d ó h iv a t a l :
Kischel Külöp 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 elfogadtatlak:
Budapesten : Goldberger A. V. és 
F.ckstein B. hird. irod. Bécsben: 
Schalek H , Dukes M, Oppelik A.. 
• Általános Tudósító« hirdetési ősz 

tálya Budapest.

M t i s u k  jutányosán számíttatnak. M e g je le n ik  h e te n k in t  e g y s z e r : va s á rn a p . Nyilttér petitsora 20 fiit.

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

A reclám és a magyar ipar.
Harmincz esztendő óta tömérdek czik- 

kely, röpirat, parlamenti és egyéb beszéd 
szól a magyar ipar pangásáról. Ajánlottak 
ellene megszámlálhatatlan panaceát, próbál
ták igy, próbálták amúgy, de szemben azzal 
a nagyszabású fellendüléssel, a melyet az 
ország az utolsó évtizedekben minden más 
téren produkált, az ipari fejlődés ma is alig 
vehető számba.

Okot erre mi is mondhatnánk eleget. 
A magyar nem iparüző nép. Földje, szoká
sai, erkölcse elsősorban mind az agrár fog
lalkozások felé terelték És ha reá is fanya
lodik valami mesterségre, megelégszik vele, 
hogy szűk körben, csekély eszközökkel űzze. 
Hiányzik belőle az üzleti szellem, az élel
messég, e tényezők nélkül pedig az ipar 
igazi felpezsdülése nem képzelhető.

Klaszikus példa erre Szirákynak, a nagy
hírű fehérvári bicskakészitőnek esete, a mely
ből anekdota vált immár. Pompás, feltétle
nül versenyképes készítményeinek a messze 
külföldön is híre ment és egy angol czég 
fényes rendelést tett nála: egyszerre 200.000 
darab csillagos bicskára. Az öreg fejcsóválva 
fogadta ajánlatot. — Nincs jobb dolga az 
angolnak, mint hogy rossz viczczeket farag
jon ! . . .  És ad acta telte a rendelést. Soha
sem bírták neki megmagyarázni, hogy egy 
fényes üzletet szalasztott el, a melyhez a 
tőkét bármely nagy pénzintézet szívesen bo
csátotta volna rendelkezésére.

Az ilyen Szirákyak ma is számosán 
vannak a magyar iparosok között; többen, 
mintsem gondolnók. Gyáraink már vannak, 
de hihetetlen az az aggodalmásság, a vál
lalkozási kedv és bátorság teljes hiánya, a 
melylyel kevés kivétellel ügyeiket kezelik.

Egyik legszembetűnőbb példa erre az a 
mód. a hogyan a magyar iparczikkeknek 
reklámot csinálnak.

Ma a reklám fontosságát magyarázni 
felesleges. Ez a motora mindennek: a szárny, 
a mely merész röpüléssel viszi a vállalko
zásokat sikerre. Nélküle béna minden ipari 
vagy kereskedelmi kezdeményezés, erejét ve
szíti a legértékesebb idea is. A ki okosan 
tudja felhasználni, silányabb czikkével is 
jobban boldogul vele, mint nélküle a legjobb, 
legtökéletesebb produktum készítője.

A külföld régtől fogva és teljes mér
tékben felismerte ennek a nagyforgalmi ér
téknek a fontosságát. Tudatára jött annak, 
hogy a modern élet lázában a legnagyobb 
hatalom a nyomtatott betű, a mely nem is
mer akadályt, áthat hegyen, völgyön, tenge
reken, hozzáfér mindenüvé és mindenkihez. 
És a külföldi iparosok és kereskedők élnek 
is ezzel a nagyhatalmi fegyverrel. Készítmé
nyeiket belezugják, harsogják fülünkbe, el
árasztják azok hírével házaink falál, újsá
gainkat, a szinlapot, gyujlószerszámot, min
dent a mi körülöttünk van, a mi kezünkbe 
kerül. Akaratunk ellenére hozzászoktatnak 
bennünket azok nevéhez, védjegyéhez, cso
magolási módjához.

Újabban a magyar iparos is mindin
kább számol a reklám fontosságával. Ha 
nem is erejéhez képest, vagy a szükséghez 
mérten, de mégis hasonlíthatatlanul többet 
áldoz hirdetésre, plakátra, mint egy-két év
tizeddel ezelőtt. De ha bemegyünk akár a 
főváros, akár valamely nagyobb vidéki vá
ros üzletébe, vájjon megtaláljuk-e a magyar 
iparczikkek eme hirdetőit ? Lehet hogy igen, 
de csak eldugva, mellőzötten, mint a mos
tohát. A kirakatban, vagy a szembeötlőbb 
helyeken külföldi produktumok tolakodó szó
szólói tűnnek elénk. Azok csábítanak vé
telre, csinos, sokszínű képeken ajánlva 
mindent.

llyképen kereskedőink a külföldi ipar
czikkeknek öntudatlan terjesztőivé és ha
zaiaknak elnyomóivá válnak. A helyett hogy 
a magyar áruért lépnének sorompóba, még
ha az valamivel gyengébb is, szívesebben 
istápolják még a selejtesebb külföldi czik- 
ket is.

Nem C3oda hát, ha rajtunk az utolsó
gomb is idegen készítmény, és hogy iparunk 
szemben annyi áldozattal, igaz és becsületes 
törekvéssel a pangás stádiumában van.

Első sorban kereskedőinknek, az ipar
czikkek természetes közvetítőinek kell íel- 
karolniok a magyar ipar termékeit. Gyáro
sainkat. iperosainkat segíteniük kell a be
csületes terjesztés, a tisztességes reklám mun- 
kálában. Áldozniok kell a hirdetésekre, reklá
mokra, hogy a nagy közönség figyelme fel-

T  Á R c  z  A.

A malom története.
Irta: Telegdy Lajos.

Miért nem szűntök meg rezegni ti sudár to
polyok ott a Rákos partján ? Miért susogjátok 
szüntelen azt a szomorú történetet; hiszen oly ré
gen volt, elfelejthettétek volna már. De nem, ti 
feledni nem tudtok és azért örökké figyelmeztet
tek, hogy én se törüljem ki emlékeimből e régi, 
legendaszerü történetet.

A malom regéje ez. Nem ott kezdem, a mi
dőn még büszke főur lakta falait s vadászkürtök 
harsogása zavarta meg a közeli erdő néma csend
jét. kopók éktelen csaholásával keverten; mikor 
még az arisztokraták díszes batárjai száguldtak 
be a mennyezetes, urnás kapun, s jókedv deren
gett szerteszét. Hanem midőn a századokon át 
büszkén díszelgő grófi czimer eltűnt az ósdi fal 
oromzatáról, a Rákos vizét vezették a kastély alá 
és átalakították malommá. Uj emberek jöttek, a 
régiek eltűntek. A gőgös Paskál grófok örökét ide
gen foglaló el — egy gyáros. Ez azután átreno
vált mindent, egymásután tűntek el a múltat di
csérő reminiscenciák, a pompát az egyszerűség 
kiszoritá, s olt, hol azelőtt ostorpattogások és 
kutyaugatások voltak halhatók, most azt a reszelő- 
vágók egyhangú kalapácsolása és a malomkerekek 
folytonos zúgása váltotta föl.

De mégis vége volt mindennap e zajnak 
estve, mikor a munkások pihenőre tértek.

Ilyenkor azután onnan a kis tó felől édes, csengő 
ének lett hallhatóvá, utána rá felelt nem soká 
érczes baritonhang. A malom tündére jött szóra
kozni, gyönyörűséges ifjú leány, — a férfi, ki vá
laszolt neki. a vőlegénye. Csolnakba ült s láza
san csapkodá evezőjével a vizet, hogy minél előbb 
elérje azt a kiálló szirtezelet, melyen ideálja rózsa
szín kendőcskét libegtetve várta. Minden este itt 
találkoztak. — Akkor a bájos lányka belépett a 
csolnakba s ő is hozzáfogott az evezéshez.

Roldog pár, mily kimondhatatlan örömül 
szerzett nékik e vizi séta: sohsem hitlék volna, 
hogy egyszer ennek vége is lesz.

Ha aztán belefáradtak az evezésbe, eleresz
tették a kormányt s a ladikot rábízták a csoboly- 
gó habokra. Kéjesen karolták át egymást, úgy 
zengtek szerelmes dalokat s susoglak összeforrt 
ajakkal az örök problémáról.

Egyedül voltak, nem hallgatózott senki; de 
ki is háborgatja ilyenkor a szerelmesekéi. Ha csak 
nem a tengersok béka kuruttyolása, melyek ilyen
kor rendezik szerenádjaikat; de hisz ez volt az ő 
altató danájuk. Szinte egészen megismerkedtek 
velük, meg tudták különböztetni a zöldlevelész 
brekegését a kecskebékáétól, a tüzes béka bümbü- 
lését a varangy kunkogásától. Megismerték visit- 
kodásáról, ha valamelyiket az megtámadott, hogy 
szereltek volna segélyére menni.

Majd abba maradt a csolnakázás s a sudár 
topolyák alá mentek sétálgatni, vagy a kis rózsás 
kertbe. Ott időztek soká, elfeesegték a mull ked
ves emlékeit, czélozgattak a közeli jövőre, a mi
dőn egymással oly boldogok lesznek, s csak a

mint a távoli toronyóra üté el a tizet, tértek nyu
galomra. így ment ez nap-nap mellett egész nyá
ron át.

Rú van a malomban. A tündér beteg. Bries 
Hans, a művezető ingatag léptekkel megy egyik 
helyről a másikra, nincs sehol nyugta. Nem is 
lehel. Menyasszonya, a kedves Eliz beteg, halálos 
beteg, lemendtak róla az orvosok. Gyógyíthatatlan 
betegség sorvasztja a gyenge testet, nincs ment
ség, el kell vesznie ily ifjan, a közeli boldogság 
előtt. —

Most jobban van egy kissé, odaült az ablak 
mellé. Szegény, rosszul néz ki. Orczáiról eltűntek 
az élet rózsái, viaszsárga az arcza. De még gyö
nyörködni akar a természetben, azt szerette min
dig, úgy sem látja már. Mintha az is haldokolna, 
oly szomorú a kép. Itt az ősz, a nap oly bágyad
tan veti sugarait, hogy már végleg búcsúzni lát
szik. A topolyok elhullatták aranysárga levelüket, 
az utal belepte porra! porral az őszi szél s ő ezt 
mind fájó szívvel nézi. Majd odapillant a csillogó 
tó tükrére, de mindjárt elfordul, hisz az tette 
tönkre, haragszik reá. Ott hüté meg magát, egy 
kedves nyári estve, könyedén volt öltözve, a csol- 
nukázástól felhevült s igy történt a baj. Nem mer 
odatekinteni, pedig mily kedves emlékek fűzik oda, 
inkább félre fordítja fejét s meredten bámul a 
inindenségbe. Fátyolos tündérálmok vonulnak el 
szemei előtt, fantáziái, mosolyog e képeken, de 
im azonnal változik, mintha most rómlátományok 
üldöznék, felriad, — s oly szenvedő arezvonása. 
De rögtön kiderült ismét, ott állt előtte Hans.



hivassék és ismerje, ludja hol, mit és ho- következd tárgysorozattal fogja megtartani: Elfogott rabló. Lapunk 14. számá-
gvan vásárolhat 1 Évi jelentés. 2. A közgyűlés elé tartozó bán közölt Kolman ne-fele rablásban szereplő

Ma már ez amúgy sem nehéz. A pár- folyó ügyek elintézése. 8. Tisztujitás, í.  »A főczinkost, valamint a bünszerzűt is sikerült 
lament egyik legközelebbi intézkedése ahir- tanilói állás reputacziújának emelése szem- a stridói fáradhatatlan csendörsegnek, Jug Ma- 
detési bélyegnek, a mely eddig nagy súly- pontjából a tanítók illetménye készpénzben lyás 22 éves oskolahegyi (Vizi-Szt.-György) 
lyal nehezdetl az iparczikkck hírének to- fizetendő« czimü tételről értekezik Major lakos személyében elfogni, a ki szörnyű 
vábbitására, eltörlése lesz. Az az áldozal, a Károly. f>. »Az önálló hatosztályu népiskola bűnét bevallotta, az ellopott értékpapírokat 
melylyel a reklám ezután járni fog, módot kötelező befejezésének haszna« czimü tételt és pénzt visszadta. Bevallotta azt is, hogy 
nyújt reá, hogy nagyobb mértékben vegyük fejtegeti Mencsey Károly, fi A jövő köz- a gyilkosságra a kiszemelt áldozat örököse 
fel a külfölddel a versenyt. És ez a csoda- gyűlés helyének kijelölése. 7. Esetleges in- —  a kit a vagyon két harmada illeteti vol- 
szer, némi ötletességgel, okosan és rendsze- ditványok — E közgyűlésre a »Muraközi na — bírta reá a rablás és gyilkolásra 1000 
resen alkalmazva, nem várt fellendülés fog Tanítókor tagjait és a tanilásügy barátjait frtért, hogy előbb jusson vagyonhoz. A de- 
okozni iparunk terén. mély tisztelettel meghívja Mencsey Károly rék csendőrség a gyilkos keresésével nem

a kör h. elnöke. várt eredményt ért, a mennyiben több tol-
— Halálozás. VVeisz Samu rohonczi vájt is fogott el és igy Felsőmuraközt egyelőre 

K  Ü L  ö  N  F  É  L  É  K .  magánzó, dr. Schwarcz Albert Csáktornyái megtisztította a salaktól.
városi orvos apósa, 8fi éves korában el- — Elmezavar. Hálics Vinczéné sz. No-

— Kérelem. Lapunk f. hó 1-ével a XVII. hunyt. Béke poraira! vák Dorottya Csáktornyái uradalmi cseléd
évfolyam második negyedébe lépett; ez alka- Választás. A Letenyén üresedésben megőrült, s gyógykezelés végett elszállittatott
lommal tisztelettel kérjük azon t. előfizetőin- volt takarékpénztári könyvelői állásra meg- a zala-egerszegi kórházba.
két, kiknek előfizetésük lejárt, azt meguji- választatott Gultmann Károly, ki Csáktor- — Anyakönyvi kimutatás. A csáktornya-
tani, a kik pedig előfizetési díjjal hátra- nyán is több ideig volt alkalmazásban. külfárai anyakönyvi hivatal márczius havi 
lékban vannak, azt mielőbb beküldeni szi- — A Csáktornya külfárai biróválasz- bejegyzései. Születések: Zsvorcz József, Brá- 
veskedjenek, nehogy a lap szétküldésében tások folyó hó 12-én tartattak meg. Meg- tics József, Antoncsics Jozefa, Csrép József, 
fennakadás történjék. Tisztelettel | választattak: Dráva-Szent-Mihályon Kujál Fe- prátics József, Varga József, Varga József, 

a kiadó hivatni. rencz, Dráva-Szt.-lvánon Kranjcsecz Ferencz, Horváth József, Okresa Francziska, Bajko-
__ pr yyiassics Gyula vallás- és köz*! Felső-Pusztafán Maszten Ferencz, Felső-Vida- Vecz Mária, Vinczetics Francziska, Pecsor-

oktatásügyi'miniszter ur több heti külföldön Novak Marion, Jánosfalyán llobrovics nik Hozália, Novak Francziska, Toplek Jó 
való tartózkodás után teljesen felépülve haza Hónán Nyirvo gyon Varga Antal Zala- j- zsef, Mihálics Mária, Stoller Mária, Petrán 
érkezett és hivatalának vezetéséi átvette i ™r0I> Novak 1 eter >zaszkón Mosmondor József. Patafia Antal, Novák György, Pertics 
Csáktornya elöljárósága ezen alkalommal lmre- Szent-llonan Mikulai Lukacs. Mária, Koszmecz Katalin, Lukács Jenő. —
meleghangú üdvözlő sorokat küldölt Ö Ex- — Sorozás. A perlaki járásban a ka- Meghallak: Vinczetics Francziska 3 é., özv. 
cellentiájának, mint kerületünk orsz. kép- tonasorozás április hó 23-án veszi kezdetéi. Mihálicz Józsefné ö3 é., Bernát Magdolna 2 
viselőjének. A Muraközi Tanítókor május hó é., Csrép József 7 n., Knajszár Rózáim fi

— Hivatalos látogatás. Hegedűs Gyula n-én Slridón tartja rendes tavaszi közgyü- hón., Gojnik János 10 hón., Toplek Józsct 
nagy-kanizsai csendőrhadnagy folyó hó 9-én lését, mely alkalommal Slridó és vidéke 7 n., Cziglánics Júlia 2 hón., Bernát Júlia 
Stridói.. 10-én Mura-Szerdahelyen meglátó- tantestülete a nagy vendéglő helyiségében, IN hón., Korent Ilona 17 é.
gáttá a csendőrőrsöket, melyeket rendben esetleg szabadban társas ebédet rendez, mit —  Előfizetési felhívás! A zala vármegyei
talált. lánczkoszorucska követ. népoktatásügy tizenötévi történetének néhány

—  Elöljáróság választása. Csáktornyái — Biróválasztások. Hidegfalu község- érdekesebb emlékét gyűjtöttem össze beszé-
nagyközség elöljárósági tagjainak választása | ben Szilecz István, Beliczán Baksza Imre, deimben, melyeket tanügyünk fejlődésének 
folyó hó 18-án a következő eredménynyel Őrségen Horváth Mátyás, Bottornya-Ferencz- kiválóbb alkalmaiból intéztem a hatóságok- 
ejtetelt meg: városbiróul megválasztatotl Pét- falván Frankovics Balázs. Mura-Szilvágyon hoz. közönséghez, a tanítókhoz és növendé- 
rics Ignácz. helyettes bíróul id. Novak F e - j Vertarics János, Mikófán Novák Pál, Mura- kekhez. E gyűjtemény keretébe vontam a 
rencz, pénztárnokká Horváth Pál, közgyámmá Szerdahelyen Balog Ferencz, Édeskuton Tro- közéletnek egyéb kulturális mozzanatait is, 
id. Bencsák Ferencz. jók István községi bírókká választattak meg. melyek hivatásommal összefüggnek. Tizenöt-

—  Meghívó. A »Zalamegyei Ált. Tanító-1 — Lopás. Jursics József kercsei föld- évi tanfelügyelői működésem alatt arra tö-
testület« »Muraközi Tanitóköre« ez évi ren- míves Slridón és környékén többrendbeli rekedtem, hogy állásom kötelességén túl, a 
des közgyűlését, melyet ünnepélyes »Veni lopást követett el. A stridói csendőrség a közvetetlenség egyéni hatásával ápoljam a 
Sancte« előz meg, május hó 5-én délelőtt tolvajt elfogta s átadta a Csáktornyái kir. lelkekben a magyar állameszme fenségébe,
9 órakor Slridón, az áll. népiskolában, a járásbíróságnak. a magyar kultura diadalába vetett hitet és

— Jobban vagy Hliz? miért szoinorkodol, aludt el, mosolygó ajakkal s utoljára is Hans volt Érdekelt ez az ember, szereltem volna élet
nem soká itt lesz a tavasz, te meggyógyulsz, s az eszében. ben látni, mert mint mondják, nagyon hóbortos
boldogok leszünk. —- Meghalt! . . . meghalt! . . . tört ki egy- volt. Minden este munkaszünelkor, nem szólva

— Igen, semmi bajom többé. Boldog leszek szerre a néma ajkakról, s keservesen zokoglak, senkinek, lement oda a tóba kinyúló szirtezethez,
és te . . . köhögni kezd. a roham nem áll el. most már szabad volt sirniok. olt tenyerébe haj Iá gondleli fejét, s igy elbüson-
Hans odatekint a fehér kendőcskére. mivel ajkát Olt kitint mindinkább szűnni kezdett a hó- gólt. Hiába kérdezték mi a baja, az öreg ilyen-
belogja; remegve visszafordul: Mindig csak vér, esés, a távoli nap egy pillanatra felbukkant a ho- kor nem felelt, s csak könyezve bámult a messze 
. . . örökké vér«, mormolá. rizonton, aranyos sugarát heveié a kicsiny abla- mindenségbe Nem fürkészte titkát többé senki.

A roham elmúlt, a beteg kimerültén hányát- kon s glóriás fényt árasztott a halottra. Kívülről Az pedig álmodott boldog reministikus álmokat 
lőtt vissza a pamlagra. pedig hallatszott a késői őszi szelek zúgása. Ez az egykori boldogságról, s szenvedett a rég meg-

* volt az ő halotti éneke. tört reményeken, ő volt a legutolsó ember a légi
. . .  * * * gárdából, az öreg Hans, (csak igy ösmerték) ma
Lanyhán szemei a ho, az első hó. A lomb- * * ,nár ő sincs többé, együtt van azzal, a kit oly

tillan tnrga vakra egymásután Ollepednek le a Tavasz van. zöld ismét a vidék. A tlákos „agyon szeretett, azzal a halvány arciu leány nyal;
íehér pelyhek, az országutat, is befutotta. Mélyse- csöndes vize szelíden folydogál, a ringó nádak ké- _ jJOldog már ő is. 
ges csend honol. A malomkerekek nem zakatol- jesen susognak, a békák kurultyolása is hangzik,
nak, nem hangzik a munkások monoton kopogása, ép úgy mint ezelőtt réges-régen. A malom is meg * * *
pedig nincs ünnep. A cselédség suttogva beszélget van még, ósdi falai mit sem változtak a hosszú Csak susoeialok ti sudár innnlvnk mi *t Rá-
a tornácz alatt gyülekezve, künynyel lelve a sze- idő alatt, a szüntelen zakatolás és kalapácsolás kos pnr meséljétek el mindenki nek e szomorú
műk. Odatekintgetnek a kis ablak felé, mintha is folyvást hangzik, mint akár regente. £ í j R
valami jelre várnának. De mégis mintha megöregedett volna a tér- ;alok ne rontsátok kodéi vemet s ne zi-

De nagyobb a szomorúság oda bent. Ott áll- mészet, a hosszú topolysor szebb, magasabb és Jva,jalr)k (.| kedves helyemről Cvakran keresem 
nak félkörben az agy körül s aggódva nézik a vastagabb. Azok a kis fák olt a malom körül fe| e vidéket szeretek időzni' itt ' olv édes olv 
haldokló végvonaglását. A szegény Kliz készül a most valóságos óriások. Egyébként hanyatlik a “ Vmvöüa k é A « i S . o f f ü t e  hevered « 
nagy útra, mar agóniában van. Ituzavirag szemei malom. A kies tavacskát ellepd az iszap, felszí- *j.ik5 ,109S.„, Liandaleok * a kék elei bánodon,
!náfÍenkUk’ ' n!”,S°n li,SSU l'S "e"' ÍSm("' vi ' f r l i j f  - " íáL’ S .Í . Í Í  k' T * í k «'• "» W "  U lin c il s gondtalan halig’,:
mAr O U 'Le, előue két megtör, alak, a sze- háf a m a tl^ g b ^ fu j^  maradok
renc9étlen atya és Hans — a boldogtalan vőle- gazda s nincs egy ismerős arez sehol. Tavaly lHÍkAk szerenádját, s csak ha a
gény. Csak könnyeznek, visszafojtják magukba halt inog az utolsó régi ember; ezt is ugv talál- \ *ol̂ nen.1 ia8Vnak élvezni, indulok hazafele, 
mélységes fájdalmuk kínját; nem «.bnd sirniok Iák az mnás kapun 1  felakasztva Nagyon öreg t Č  n „ ÍT Í5
még, hogy ne zavarják álmát a haldoklónak. Az volt már szegény, nem tudott dolgozni * megunta ’ fekel koiiben a 1 askál ma,om*
pedig már jobban van, nincsenek fájdalmai, úgy enni a kegyelernkenyeret. ------- ------

 ̂ /

k



lelkesedés!, mely mindenkor vezércsillaga 
volt pályámnak s kiapadhatatlan reménye 
szivemnek, e földrajzi s nemzetiségi tekin
tetben egyaránt fontos vármegye népoktatás
ijgyének sokszor nehéz, de mindig magasz
tos szolgálatában. A lelki érdekközösség, 
mely ilyképen a nevelésügy fontosságán 
esiiggö társadalom, a megyei tantestület és 
köztem évek során kifejlődött, — késztet 
arra, hogy beszédeimnek e gyűjteményét 
közzétegyen!; hű visszaemlékezésül arra, a- 
iniért együtt küzdöttünk, amiért együtt he- 
vültünk. » B e s z é d e k  a t a n ü g y  és| 
t á r s a d a l o m  k ö r é b ő l «  czimü köny
vem május hó végéig jelenik meg Nagy- 
Kanizsán, Fischel Fülöp könyvnyomdájából. 
Ára két korona. A kiadás jogát magamnak 
fentartván, a nyomtatandó példányok száma 
felől nyerendő tájékozódásom czéljából ké
rem az előfizetést április hó végéig teljesi- j 
teni s a megrendelés összegét ugyancsak 
április hó végéig czimem alatt Zala-Eger- 
szegre küldeni. — Zala-Egerszeg, 1900. ápr. 
hó 14. Hazafiui üdvözlettel! Dr. R u z s i c s k a !  
K á l m á n  kir. tanácsos, tanfelügyelő.

— Visszaélés történik ina minden téren, kü
lönösen a bútoriparnál fordul elő, hogy roppant 
drágán fedezi a n. é. közönség szükségletét és 
rossz, nem tartós bútorok miatt az egész lakás
ban nincs slilszerüség és öröm. — Mint teljesen 
megbízható és olcsó forrás szép, modern bútorok, 
lakásberendezések beszerzésére ajánlható Ehren- 
treu és Fuchs Testvérek gazdag butorraktára (Bu- 
dupest, VI. Teréz-körut 8.) hol olcsón vásárolha
tók úgy készpénzért mint hitelképesek előnyös 
részletfizetés mellett mindennemű bútorok a leg
egyszerűbb és legfinomabb kivitelben. Bővebb 
felvilágosítást és képes árjegyzéket ingyen és bér- 
ménévé kijld az említett czég.

—  A főváros könyvvásárlása. Köztudo
mású, hogy ez évben indul meg b. Eötvös 
József összes munkáinak első végleges tel
jes kiadása, melynek jövedelme b. Eötvös 
Lóránt nagylelkűségéből a »Tanítók Háza« 
javára fordittatik. Budapes székesfőváros ta
nácsa most elhatározta, hogy e kiadást az 
összes fővárosi községi iskolák számára meg
szerzi. így a főváros kilenczvenhat példányra 
fizetett elő iskolái számára. A nemes pél
dát bizonyára követni fogják a megyék és 
vidéki városok is, mert nincs magyar iró, 
kinek művei az ifjúság szellemére és erköl
cseire nemesitöbben halnának, mint épen 
Eötvös munkái. De a kiadás jótékony czélja 
is kívánatossá teszi, hogy a megyék és vá
rosok megszerezzék e munkákat iskoláik 
számára, ilyképen támogatván a nélkülözés
sel küzdő derék magyar tanítóságot. Vajha 
minél több törvényhatóság követné Buda
pest székes-főváros nemes példáját.

Hihetetlen! Pedig az elismerő levelek 
ezrei bizonyítják, hogy a Feller-féle Klsa-FIuid 
minden, de 'még oly betegségeknél is, melyeket 
más gyógyszer nem gyógyít meg, bámulatos ered- 
ménynyel használható. Különösen lázi, köszvényt, 
reumát, mell-, fő-, fogfájást, szúrást, vérszegény
séget, görcsöt, gyomorbajt, szembajt stb. gyógyít 
la tosan és gyorsan. 12 üveg ára 5 korona bér
mentve. Egyedüli készítője Feller V. Jenő gyógy
szeriára Slubica 1.15. szám (Zágráb megye). Egy 
családnál se hiányozzék e kitűnő, az egészségügyi 
hatóság állal megvizsgált és jóváhagyott szer, me
lyet a ki egyszer hozat, sokoldalú hatása miatt 
állandóan használ. — *Vak voltain már, csak a 
Feller-féle Elsa- Fluid mentette meg szemem vilá
gát«, irta Szűcs Péter Budapest, Felsőrakpart 9.

— Halál. Az éleinek és művészetnek örök 
tárgya; örök rejtély az emberi ész előtt. Fordult 
is hozzá gyakrpn minden művészet. A brilish

múzeum felséges szép korinthusi vázájától kezdve, 
melyen Akhilles siralását örökítette meg egy is
meretlen művész keze, el a müncheni kiállítás uj j 
képéig, melyen a kis falusi templomban, fejjel az 
oltárnak, fekszik a fiatal tiszt, sisakja keblén, k ö -1 
pennye lábain szétterítve; mellele a nyitott ajtó ! 
sarkánál, kuporog egy közkatona őr; a nyitott 
ajtón át látszik, a mint bevonulnak a faluba aj 
diadalmas csapatok. Ott van a halál eszméje a 
szobrászaiban a görög Kresilas haldokló amazon
jától Stróbl Deák-ravataláig. A költészetben újult [ 
meg legtöbbször az a bánat, melylyel Achilles állt 
Patroklus holtteste felett; az a gyász, melyet Ábel 
tehetetlenül fekvő teste lehelt ki a természetbe, j 
Ott van a bibliától Byronig. (íoelhe úgy fogja feli 
az életei, hogy az csak die schöue (íevonheit des 
Daseins.« A mi Madáchunk is felséges eszmékkel J 
fordult a halál felé, nemcsak kisebb verseinek egy 
cziklusában. hanem nagy művében is. A fejét bárd 
alá hajtó Miltiades fölött megjelenik a halál fiatal 
nemtője, s elcsendesiti az élet küzdelmeit, kibékít 
mindent. Es a londoni vásár jeleneiében az izga
tottan hullámzó élet tere egyszerre temetővé v á l-! 
tozik, a vigadók egyenkint sírjaikba térnek. A köl
tők költője, Shakespere, Hamlet V felvonásában, 
tette le gondolatait a halálról, ott van az a clas- 
sikus néhány sor is Julius Caesar haláláról: 

Fejedelmi Caesar, ha föld röge lett,
Lyukat töm, hogy kizárja a szelet,
Óh, hogy ki egy világ félelme volt,
E sár most a repedt falon folt.

Shakespere különben többször is visszatért e nagy 
halálhoz, Caesaréhoz, mely megrázta a földet. Egy 
nagy tragédiát is irt róla. — E nagy halál törté 
nelét mondja el a Nagy Képes Világtörténet most 
megjelent 54 füzete, mely Julius Caesar pályájá
nak alkonyát Írja, —  jobban mondva: festi — le. 
A könyv Geréb József műve. A tizenkét köteles 
nagy munka szerkesztője Marczali Henrik, egyete
mi tanár, a rómaiakról szóló kötet szerzője dr. 
Geréb József. Egy-egy kötet ára díszes félbőrkö- 
lésben 8 fit; füzetenként is kapható .‘In krjával. 
Megjelen minden héten egy füzet. Kapható a 
kiadóknál (Révai Testvérek, írod. Int. Rt. Buda
pest, VIII., Üllői ut 18.) s minden hazai könyv- 
kereskedés utján.

A Horgony Pain Expeller igazi, népszerű 
háziszerré lelt, mely számos családban már több 
mint 27 év óta mindig készletben van. Hátfájás
nál, csipfájdalom, fejfájásnál, köszvénynél, csúz- 
nál slb.-nél a Horgor.y-Pain-Expellerrel való be- 
dörzsölések mindig fájdalomcsillapító-hatásunknak 
bizonyullak, sőt járványkórnál, minő: a kolera, 
hunyóhasfolyás, az allestnek Pain-Expellerrel való 
bedörszölése mindig igen hasznosnak bizonyult. 
Ezen kitűnő háziszer jó eredménynyel használta
tott bedörzsöléskér.t az influenza ellen is és 44! 
ki*., 70 kr. és 1 fit üvegenkénti árban a legtöbb 
gyógyszertárban készletben van, hanem bevásár
lás alkalmával mindig határozottan mint »Richter- 
féle Horgony-Pain-Expeller« vagy »Richter-féle 
Horgony-Linimenl kérendő és a »Horgony« véd
jegyre ké’ ünk figyelni.

0 S A R N O K.

Csörgő versek, 
i.

Két urfi egyet gondolt 
És megházasodott;
Egyik csúful megjárta,
Mert rossz anyóst kapott.

A másik, hogy ily módon.
Meg ne járja  szinte:
Az oltárhoz nem a lányt,
|)e a mamát vitte.

II.
Három font husi lopott el 
Az ur szakácsnéja,
És azt mondta az urnák:
— Megette a macska.

Az ur megméré a macskát,
Mely három font vala:
— A három font hús megvan,
De most hol a — macska V!

Dydor.

Fülembe' zsong . . .
Fülembe’ zsong az édes ének 
Mit Inda énekelt.
S dallama fájó, bús szivemben 
Édes visszhangra kelt

S látni vélem még most is őtet 
Szépen rnosolygani;
Láttára ellünének mindig 
Szivemnek kínjai . . .

Csak visszhang az, mely él szivemben 
Soká, örökre tán,
Mig csak emlékezet él bennem 
Sok hosszú év után.

S hol ő, ki e dalt énekelte?
Ki tudja, merre jár ?
Tőlem bucsutlan vált el egykor,
Szivem rég várja már.

De sejteni többé vissza sem jő,
Kiről szivem beszél.
Eltűnt, mint a tavasz virága őszszel,
S csupán emléke él.

S él még az a dal is szivemben,
El nem felejthetém . . .
Csak akkor, ha megszűntem élni, 
Síromnak éjjelén . . .

Saaghy Jenő.

Látogatás egy párisi müasztalosnal.
Lapom igazgatójának megbízásából fölkerestem Mellen 

Krnil mfiasztalosl, a Paul Bert-ulcza 17. szám (Páris) alatt, 
hogy a laphoz néhány nappal ezelőtt irt levelének tárgyá
ban néhány adattal szolgáljon. Miliőn látogatásom ezéliát 
elmondtam neki, boldog mosoly volt Mellen ur és felesége 
ajkán. Boldog család közepette találtam magamat. A férj a 
heti munka után pihent, felesége pedig néhány hónapos 
babát ringatott s egy élénk négyéves fiúcska játszadozott 
mellette.

Most egy éve monda Mellen ur feleségem 
nagyon gyönge volt ég egy barátom tanácsára a Pink-pi- 
InIái kezdte használni. Szinte boldoggá tette az eredmény. 
Én magam is rendkívül beteges voltam, roppant vérszegény 
s majdnem semmit se ettem. Napi munkám bevégeztével 
nagy fáradtságot éreztem, főfájás kinzott és éjjel álmatlan
ság gyötört. Miután láttam az eredményt, melyet a Pink- 
pilula feleségemnél elért, elhatároztam, hogy én is próbát 
teszek vele. Az első doboz visszaadta étvágyamat és később 

lassankinterőm meg
újult, főfájásom el
tűnt s álmom vissza
tért. Ma fáradság és 
gyöngeség nélkül-dol- 
gozhatom s igen jól 
érzem magam. Mi
után azonban meg 
akarok erősödni.foly
tatom még ma is a 
Pink-pilula haszná
latát. Sót mi több. 
feleségem is rend

szeresen szedi a 
Pink-piluíát, mert ez 

úgy neki, mintha 
karján levő falánk 
kis gyereknek egész
ségére válik. Figye
lemnél vizsgáltam 

Mellen ur arezvonásait mialatt velem beszélt s a vérszegény
ség még némely nyomát láttáin rajta. Dicsértem Elhatáro
zását, hogy a Pink-pilula használatát folytatja. A vérszegény
ség, melyet a vér nagyobb vagy csekélvebb elgyengülése 
idéz elő, ha a vért helyreállítják, eltűnik épen úgy, mint 
minden ugyanily eredetű baj, a minő például d sárgaság, 
idegbaj, a reuma, gyermekeknél a vitustánc/., az 'afigotkof, 
mely bajok csakis a Pink-pilula használatával tűnnek el.

A pink-pilula kapható Magyarországon a legtöbb
gyógyszertárban. Kgy doboz ára I frt 75 kr. és hat doboz 
9 frt. Magyarországi főraktár: TÖRÖK JÓZSEP gyógyszertá
rában, Budapest, Király-utcza 12.

Felelős szerkesztő:
HAR GI T AI  J Ó Z S E F

Kiadó és laptulajdonos

FISCHEL FÚLÖP (STRAUSZ SÁNDOR). U
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XVII. tečaj. Vu Čakovcu, 1900. 22-ga. áprilisa Broj 16.

Sve pošiljke se tičuč zadržnjn 
rtovinah, naj se pošiljajo na 

me, Margitai Jožefa urednika 
vu Čakovec.

Izdateljatvo:

K nji žara F is c h e l  l-ilipova, ^  horvat8kom i magjarskom jeziku izlazeči družtveni, znanstveni i povučljivi list za puk
kam se predplate i obznane

pošiljaju. Iz laz i s v a k i t ije d e n  je d e n k ra t  i to : vu  sva k u  n e d e lju .

Predplatna cena je :
Na celo leto . . .  8 kor.

Na pol Ida . . .  4 kor.

Na četveri leta . . 2 kor

Pojedini broj: koStaju 2<> fd|

Obznane se poleg pogodbe 
i fal računnju.

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

Leo X III .
Malo ga Ijudih, koji bi tak jasnu po

vest imali, kak sadašnji Sv. oteč papa. Leo 
XIII. Ovoga Ijela marciuša 2-ga je spunil 
90 Ijet od svojega narodjenja. Takva 
doba je to, — sa kojom se njih malo more 
hvaliti.

Vezda, prilikom putovanja magjarskog 
puka vu Rim, da hodočašče skaže starcu 
Sv. otcu papi, pristojnim držimo jedno-drugo 
povedati iz življenja Njegove Svetosti.

Leo XIII. —  po rodnim imenu Pecci 
Joachim grof — iz stare taljanske familie 
zhadja, koje predji več od 14-og stoletja 
znamenitu ulogu igraju vu povesti Siena 
grada Jeden korenik ove familije se je  vu 
16-lim stoletju vu Carpineto preseljil, iz koje 
grane se je  1810-ga marciuša Ž-ga narodil 
Joachim, sadašnji Leo papa. Joachim je  taki 
vu mladosti bistru pamet izkazival 1818-ga 
novembra l*2-ga ga je  oteč — Pecci Lud
vig grof, častnik papinske vojske — vu vi- 
terbovski kollégium dal, gde je  do 1824-ga 
(dakle šest Ijet) bil. Još tu ga je  1824. au- 
gustusa zastigel žalostni glas, da mu je  mati 
vumrla. Iz viterbovskog kollégiuma je vu 
rimski kollégium ježuitah išel, gde je  taki 
prvo Ijeto iz svakog predmeta nagardu dobil, 
a drugo Ijeto je kod jedne svečanosti on 
držal govora.

Još mladi, lő  Ijet je bil star Pecci, kad

Z  A B A V A

Zverokradica.
Ima posvuda zverokradicah. t. j. tako- 

vih, koji nepovlaščeno, potajno u lov hode 
pak divljač strelaju iliti kradu, ali je  med 
njimi ipak velika razlika, jer med našimi 
zverokradicami i onimi u tirolu, gornjoj i 
dolnjoj austriji, českoj bavarskoj i. t. d, gde 
se ogromne šume i mnogobrojna velika div
ljač nahadja, je  takova razlika, kak med 
soldatom, koj sa svojom dragom u kavani 
sedi i kavu pije i med onim soldatom koj 
kod Sadove med ruženjem kanonah pušku 
i ljude ubija. Naš zverokradica. koj si po 
miesečini jednoga zajca ili racu streli pak 
hilro tim svojim plienom odbeži, za da ga 
nebi tke videl, je  posve nekaj drugo, nego 
on tam u onih velikih bregovitih šumah, 
koj je  pri svojem poslu uviek pripravan na 
život i smrt.

Da vam jedno malo ondešnjega zveio- 
kradicu predočim, kaj ja  tim laglje i istini 
viernije učiniti mogu, pošlo sam kroz tri go- 
dine u takovom predelu živel i nekoje da- 
pače i osobno poznaval, boču u formi pri- 
povesti njihove odnošaje naprama zakonitim 
jagarom i lugarom ovde opisati Nitko nek

je  se odlučil vu duhovnički stališ stopili. 
1829-ga je vu veroznanstveni kollégium iše!, 
a kad je  22  Ijeta bil star je  več i theologiu 
s vršil, kojoj je  on bil najizvrtniji slušatelj. 
Navučitelji su mu več tu veliko i sjajno bu- 
duče proricali. 1832-ga novembra 15-ga je 
stupil vu diplomatičku školu cirkvene drža- 
žave, vu tak zvanu »Akademiu dei nobili« 
Tu je imel jednoga velikoga protektora 
Lamburschini kardinala, gdo je njegovoinu 
otcu veliki prialelj bil. Vu ovoj Akademii 
dei nobili je  do 1837-ga bil pod kojim vre
menu s ije  tak cirkvenu, kak svetsku znanst
venost umnožaval. 183(>-ga gaje tu zasligla 
druga velika nesreča, da mu je  oteč vumrl.

I XVI. Gregor papa je  spoznal vu mla
dim Pecciu bistru pamet. Jedno za drugim 
ga je dal postaviti subdiakonušom, diako- 
šom, a zalim hižnim prelatom. Još 1837-ga 
marciuša je postal prolesorom, zatem jčla- 
nom »Gongregazione del buon governe« a 
još ovog Ijeta decembra 15-ga je bil ime- 
nuvani prisednikom Iridentske sinode (cirk- 
venog sabora.) 1838-ga ga je  papa imenu- 
val ravnateljom Reneventa varaša a 1843- 
ga je poslal nunciušom pri belgijskim kra
ljevskim dvoru. Ali još prije kak bi bil 
vu novu službu stupil, ga je  papa postavil 
nadbiškupom Diametevskim.

Med tem je Pecci prije kak bi iz Rel- 
gie dimo došel prepotoval Nemšku, Englez- 
ku, Francuzku, gde se je iz čutih i v i d j e -

nemisli, da je  zverokradica kakov potuleni 
čoviek, podrapani, bez kuče i kučiš'a. raz
bojnik, tat i, t. d. — Koliko krat sam se 
sa dobro stoječim seljakom iz bližnjega 
Vals-a u pivari kod čaše pive u Solnogradu 
zabavljal, a niti nišam slutil, da je  isti zve
rokradica prve vrsti. A takov dosta imučan 
čoviek i zverokradica je  bil u bližnjoj ba
varskoj, nicki Balzer sa svojim dvadesetgo- 
dišnjem sinom Andrašom. Otac i sin su 
mislili, da bez lova nemogu živeti, akoprem 
im nije bila sila, da divljačimi kradu, pošlo 
su to bili gazdi, koji su svoje gospodarstvo 
dobro vodili. Pri takovoj priliki biva onda 
položaj zverokradice a i zakoniloga jagara 
ili lugara vrlo pogibeljan, jer ako zverokra
dica jagara prije opazi onda je  večinom ja- 
gar zgubljen le ga samo drugi dan najdu 
u šumi streljenoga, a isto tak je pogibeljno 
za zverokradicu, ako ga jagar svojim hilcem 
preteče.

Anda se je dogodilo, da je stari Bal
zer sinom Andrašom niekog dana se potaj
no u lov odpravil i kad su se kroz križa
nje u šumi šulali, pukne puška i Andraž 
padne pogodjen na zemlju •— Sve na okolo 
je bilo tiho, samo se je čula u lom hipu 
izgovorena tvrda klelva olca, dok je  pada- 

ljučega sina u n aru čaj ulovil.

nih vnogo vučil. Kad je  184b-ga na koncu 
maj uda nazad vu Rim doš I, XVI. Gregor je 
več smrtno bolcstan bil, tak da mu je  od 
belgijskog kralja donešenog lista ne mogel 
prek dati. Ali papa s e je  pred smrtjom ipak 
obskrbil za njega, jer ga je na prošnju pe- 
rugijskih Stanovnikov za vremenitog kardi
nala i ove hierarhije biškupom imenuvel. 
Sa tem se je  počela druga doba njegvog 
življenja.

Težko vreme je  došlo na njega od 
18i8-ga do 1854-ga. —  Velike nes
reče su postigle njegvu hierarhiju i vernike. 
Naj prije je velika taljanska buna, pollam 
poplave, glad, potres i kuga pustošila vu 
njegovoj županiji. On je  svigdi pomagal, 
gde je  odprtu ranu videl. Lépu példu lju
ba v i i milosrdja je  izkazal sa tom da je 
gladnim . siromakom varaša Perugie sam 
razdeljaval hranu.

1853-ga Ijeta decembra 19-ga ga IX. 
Pius papa, gdo je  po VI. Gregorom postal 
papom, potvrdil za kardinala. Posvečenje je  
sam papa vršil.

1877-ga je  bil nazvani papinskim ko
mornikom, kaj je  tuliko, kak namestnik 
papé, jer gda papa vumre komornik vrši 
njegove posle.

1878, februara 2-ga je  ta žalost posligla 
celi katoličanski svél, da je  vumrl IX. Pius. 
komu je  Rog dopustil, da vu tak dugim vre
menu ravna krstjanstvo, kak pred njim još

»To je  bil jagar!« —  veli biesneči 
Balzer, a odmah zalim mu se srditost obrne 
na bolnu žalost. Baš je  bilo liepo jutro te 
je  sunce pričelo izlaziti, več je  razsvietljivalo 
najvišje vrhunce šumskih jelvah, kad se je  
to dogodilo i mladi život nenadano pal.

»Japa. gotovo je« — veli Andraš — 
»Moli za me na glas Roga!« —  Suze iz 
očih staroga curele su na njega dole — 
»Neplači se,« — veli ov —  »to još bolje 
boli!«

»Prokleti neka hude on, koj te je  stre
li!!« — veli stari — »Zaklinjem se. da ču 
mu se ovsetiti. Baš hude tak pal, kak ti tu
ležiš!«

»Dragi japa negovori tak,« — veli sin 
na tlu ležeči — »Nečini još večega grieha 
nego je  i bez toga. Kak bude Bog meni od- 
prostil, ako ja  nebudem odpraSčal? Anda mi 
obečaj, da jagaru nebudeš nikaj zla učinil, 
jer drugčije moram grieliom iz ovoga sviela 
projti; Obečaj mi anda! —

Glas umirajučega je  bil tak pun osve- 
dočenja a k lomu je postal tako blied u licu, 
da slari nikaj drugo nije mogel činiti, več 
je samo glavom kimal za znamenje, da če 
umirajučega volju izpuniti te se nad njego
vim ubojicom neče fantili. Zalim su obojica 
pričeli zajed no moliti, a za kratek čas je —



nigdo. Frveši papi su niti 25 Ijet ne mogli 
postiči na papinskim tronu, a on je  33 Ijeta 
ravnal cirkvu.

Celi svet je  sada znatiželjen bil, gdo 
bude papa. Još februara 18-ga su se kardi
nali va konklave zisli i več kod prvog vo- 
tumdavanja je  bilo moči videti, da Fecci Joa- 
chirn bude papa. Kod zadnjeg volu in davanja je 
iz (»1 voturnov na njega 44 upalo, i na bitrom 
se je napunil prazni tron sa novim papom 
Pecci Joachimom, gdo je  »Leo XIII « naziv 
pri mil;

S v e s e je  vezda prarna novomu papi obr- 
nulo, najine pak svaki je  znatiželjan bil, da 
kakvo stanovišče zauzeme novi papa napra- 
ma kralju Taljanske. Da bolje razmemo ovo 
stanovišče spomenimo tu, d a je  taljanski kralj 
još 1870-ga prevzel od Piusa lX-ga papinu 
svetsku državu. samo »Vatikan« palaču su 
mu ostavili i od onda papa neide iz ove 
palače dakle pravi sužanj je. Kralj Taljanske 
je  stanovitu plaču odredil papi, on to ni je 
hotel primiti, jer bi to ravno tuliko bilo. 
kak odpovedanje pravah svojih.

Dakle svaki je znatiželjan bil na sta
nov išče novoga pape. Ali Leo XIII. je vu 
misli sledil Piusa IX. Države svoje se još 
danas nije odpovedal, ali uznerniranje nikak- 
vo još nije činil, jer se ufa, da bude došlo 
vreme, kaj budu táljain prevideli proti papi 
včinjenu nepravičnost.

Leo XIII. mudro ravna katholičansku 
cirkvu. Vnogo mladičah pošle vu stranjske 
zemlje, kakti missionare, koji nove vernike 
pridobiju kath. veri; cirkve da zidati bišku- 
pije postavlja, pak odkud zmore ipak na 
ove stroške potrebni novac siromaški papa? 
Oh, to je  jednostavno, pošleju mu njegovi 
verni katholiki vu tak zvanimi »Fetrofiler«-i.

YTnogo bi mogli pisati još od činov 
Leona XIII.-ga, ali to nam papir nedopusli. 
Spomenimo samo, da je Leo bil on na ko- 
jeg prošnju je  luteranske vére \rilmoš nemški 
c a r je  katolike vu nemškoj proganjal. prestal sa 
gdo proganjanjem ovih. i kaj više Vilmoš je  pria- 
teljom pape postal. Jer kad je  med nemei 
i španjolci svadja vudrila vun zbog nekojih 
dalečnih siskov, Vilmoš je  papu prosil za

stari sam molil. I sad se je sunce več vi
soko diglo te je  šuma stala u svojoj podpu- 
noj čarobnoj liepoti obasula suntačanimi 
traki.

Kad pak se je  stari Balzer od dole le
žečega mrlvoga sina oso vil. nisu njega raz- 
svietljivali sunčani traki, več je u njem 
bila Imurna i mrka biesnoča le jegorep og- 
ledavši kriknul:

»Pak ipak ču se tvojemu vmoritelju 
osvetili!«

Ali zajedno se je  i na svoje obečanje 
zmislil, koje je  zadal umirujčaemu, a lo če 
ipak moreti držati. —

Nekoliko miesecih zalim je  jagar preg- 
li daval svoj revir, bilo je  rano još u zorju 
i nul — začuje u grmlju nieki šum, a kad 
sr za lim glasom po tiho bliže došulja. kaj 
je  tu videl? Baš su nekoliki mužkarci veli- 
koga jelena iz šikarja van vlekli. Bilo je 
očevidno, da su to zverokradice, koji su je 
lena valj da još z-večera strelih, a sad su 
došl ipo njega. Kad je jagar videl, da njih 
petorica, a on sam proti tolikoj premoči nije 
moguči nikaj oba v iti, hotel se je istim pú
iéin natrag odšuljati, ali pod nogami mu 
pucajuče svržje suho ga je odalo.

»Sloj!« zaviknu mu i u jednom

sudea pomirenja i kak je papa sudil, vu tem 
se je zadovoljil i car.

1888-ga je  obslužaval i>0 Ijetni j ubile- 
jum, zlatnu mešu svoga duhovničtva 1893- 
ga se je  spunilo 50 Ijet, kaj je biškup 1898- 
ga je služil diamansku mešu svoga duhov
ničtva i 20 Ijetni jubileum papinslva. Ljotos 
je velikom svečanostjom odprl sveto Ijeto, prili- 
kom koje njih na milione ide vu Rim. da 
hodacašče prama staromu papi izkažu.

Veliku aobu je postigel stari papa, ali 
i sada ima bistru pamet. On istinilo nosi 
naslov »Lumen de coelo« tojest »Nebeška 
svetlost« jer se na sve jasno pamti. Zdravje 
mu je  opel nazad došlo i tak se moremo 
ulati; da bude sa Božjom pemočjom još 
vnogo v réme ravnal svoje ovce!

T a b o r v u A I' r i k i.
(Med englezi i buri.)

Zadnje dane su englezi više velikih 
bitkah i mali sa buri, vu jednoj su englezi ve
liki zgubitek imali, najine 000 mrtvih, 800 
njih je  vu robstvo opalo, i zvun toga su 
zgubili 12 šlukov a vu drugoj jednoj bitki 
(pri Wepeneru) su čeliri dni dugu bitku 
imali englezi i zgubili su 150 ljudi. — 18- 
ga o. m. je Froumann burski zapovednik 
400 englezov prek Oranje vode natiral i više 
englezov prijel; marhe, kolah osvojil.

Akoprem tak stoji cčla stvar na bojištu. 
englezka vlada se ipak ufa vu obladanju 
burov. Fak ipak ako iz daleka gledimo, 
dosta nije najfiniji sadašnji stališ englezov 
na bojnom polju. Nije moči prerazmeti, da 
Roberts (to je glavni vodja englezke vojske. 
Takov je pri buri Botha.) Zakaj nije moguči 
wepenersku vojsku iz težkog položaja? Za 
o v varaš se več od ovog meseca 9-ga bijeju, 
pak Dagety englezki oberslar ipak od nikod 
nedobi pomoč i prisiljen je sam se sa svo
jimi soldati harcuvati O. m. 13-ga su slrela- 
nje čuli od Bloemfonteina na iztok, iz česa 
misliju, da su buri navalili na oslobodjenje 
Vepenera poslane soldate. Več je šest dni 
minulo od onda pak ipak nikaj neinremo 
čuti od ove vojske. Na mesto toga tak ve 
glase čujemo, koji istimli budi za englezka

vojsku i ne samo Wepeneru, nego i vu Ora
nje državi stoječi englezki vojskj hudi sta
liš kažeju. Kak smo več rekli Froumann 
burski zapov. je  jednu englezku vojsku stiral 
prek Oranje vode, kaj bi se težko pripetilo 
drugač, ako bi Brabant englazki general 
tvrdo stal vu Rouxvilleu. Jedna burska vojs
ka hoče sada prevzeti poleg Bloemfonteina 
željeznicu. Mosta jednoga ove željeznice su 
več vu luft pustili Skoro neznamo, kaj bi 
rekli od englezke vojske, gda se njoj tak vi 
žalosjni slučaji pripečaju po hrbtu i po 
krilah? . . .

KAJ JE  NOVOGA?

— Prosimo naše poštuvn ne pred- 
phitnike, nuj nam vu drugim fertnlju 
predpis t ne zn ost u tke cim predi pošleju 
i pvedplnte ponoviju.

Kuna vu Indii.
Kak jedne novine pišeju, vu Indii je 

vu Klapur kolaru strašno pobunenje. Melini 
i štacuni su več vu rukah buntovnikov, 
koji su zaklali 15 ljudi med njimi pet re- 
darov, koje su onda vu ogenj hitili. Treba 
je bilo soldačtvo vun poslati. Red je istina 
na mesto stal, ali nigdo nikaj ne dela. Fuk 
niti vezda nije još miren. Vu Bombay va- 
rašu soldati hodiju sem tam po vulicah i 
stražiju na štacune i fabrike.

I umrl je  od straha.
Müller Károly vu Magyar-Úváru rodje- 

ni 44 Ijeta star kellner je  o. m 13-ga vu 
Budapesti na hitrom vumrl. Najme iz jedne 
hiže iz gornjeg Štoka je  videl jednu pucu 
doli skočiti, na kaj se je  tak prestrašil, da 
je doli opal i omedlel. Kak su ga dimo 
donesli je k sebi došel, ali zatem mu je  opet 
hudo postalo i vumrl je.

izioibn mačkah.
Vu Berlinu sada jako zanimlje občin

stvo jedna izložba mačkah. To nije nikaj 
novoga, jer pred dvema Ijetmi je vu Miin-

hipu su bili svi okolo njega. »Dole s puš- 
kom!« —

I na jedan krat je bilo pet cievih u 
njega naperevo. Njegov pas je  strašnim la
janjem navalil na zlo tvore i odmah ga je 
jedan izmed njih, kakti prvo žrtvu strelil.

»Foinoli se za svoju dušu Bogu, ti ja- 
garski sluga!« — dovikne mu jedan. »Jeli 
se siečaš, kak sam ja  radi tebe moral tri 
mieseca u tamnici čarnih, a moja žena dieca 
su u to vrieme morala okolo prosjačiti, jer 
nisu imala Iko bi za nje bil skrbel? Sad je  
došel plačni dan!«

»Gledi sim, ti jagarsko pseto,» — veli 
drugi — »Ova luknja u mojem reklecu je 
od tvoje kugle, pak ju nišam dal zakrpati, 
dek ti se neosvelim za onu troju hit, po 
kojoj bi sigurno bil zaglavil, da nišam lak 
jake narave te sam sretno prebolel.«

»Sad samo moli oteč naša, jer poginuli 
moraš tak sigurno, kak je  sigurno, da su 
evo na mojoj desnoj ruki samo tri prsta, jer 
mi je tvoja kugla dva odnesla,« — veli 
tretji.

»Čekaj pseto« — veli čet v rti — »jeli 
vidiš evo moj lievi laket, kroz kojega je 
tvoja kugla preletela i kojega sad nemogu I 
spružiti, več je ruka za uvek pregibnuta, —■ 
umrieli moraš, sad si u naših rukah, ali to j

naj misliti, da buš dičnom jagarskom smrlju 
I poginul! Fosve drugčije budeš naplačen za 
sve, kaj si nam zverakradicam od početka 
tvog službovanja učinil.«

Fri lih riečih se je jagar lecnul. jer je  
iz njih jasncT mogel razabrati, da ga ovi 

j kane mučili, onda se je  zmislil na ženu i 
idiecu doma. Fak kaj sad more učiniti? 
I Razoružan jo. puška su mu odmah, čim su 
ga opazili, oduzeli Zar bi se neka tim su
rovim zlotvoroin za svoj život molil? Fak 
koja basen bi iz loga bila pri loj krvožed- 
noj divljoj zveradi? Dok je to ovak promiš- 
I ja val. začuje da se jedan izmed njih za 
njega zauzimlje te nagovara ostale, da ga 
živoga puste. A lo je bil stari Balzer, koj 
sc je takodjer med njimi nahadjal.

»Fak da on tu sad deset prisegah po
loži, tak nesme živ ostati!« — veh jedan 
— »Je, da smo si lica počrnili, kak navad
no činimo! Ah on nas svakoga pozna pak 
zato mora za uviek zanérneti, jer drugčije 
je  za nas zlo.«

Badava im se je  Balzer molil — em 
je on svojemu urnirajučemu sinu obečal, 
da se neče fantih. Toliko samo su mu os
tali dopustiti, da neče morati prisustvovati 
mučenju jagara. Još ga je siromaškog jagara 
za odproščenje [»rosil, jer mu polag najbolje



chenu bila izložba mačkah i kak čujemo 
nedugo, kaj bude i vu Beču. Najbolje za- 
nimlje občinstvo ona fajta mačkah, Koje su 
sa flicami vu jednoj krletki bez da bi nje 
bantuval©. Iz toga vidimo, da je i mačke 
moči vučiti, kak veliju na »poštenje« Ali 
jesu i tak ve mačke tam, koje tak svetlo 
glediju, da nebi bilo dobro poleg njih jed- 
noga miša pustiti. Drugač se svaka cicika 
jako dobro čuti na svilnim vanj košu se sem 
tam pretežeju i najviše njih i pod službe
nimi spi. lzložbu najbolje žensk e pohadjaju.

Smrt vu šumi.

Vu Almásu je  vu šumi više težakov 
drevje podkapalo. Med njimi je delal i Pa
vel József težak, gdo si je  mail delom 
veselo popeval. Več su drevje rezrezali, kad 
se je  na brežnom mestu jeden više meter- 
centov težek trček počel doli koturali i pod se je 
pokopal Pavela Prestrašeni pajdaši su mu 
na pomoč bežali, ali je  več zabada v bilo, 
jer je  nesrečnoga težaka zdrobil trček.

Obnorel Je od strahu.

Žalostna nesreča se je  pripetila o. m.
14-ga vuSzegedinu na dvoru honvédske ka
sarne. Prekopaš Flórián je ne dobro zvrša- 
val muštru, zakaj je  onda Štopetta János 
cugsfürer na njega zakričal: —  »Ne znaš 
paziti« —  i s tem ga je sa banganettom 
vudiil. Slabog srdca dečko s e je  na to straš
no prestrašil. Tak se mu je  vidlo da ga je 
cugsfürer vu prša vpičil i krv mu vun špri- 
ca na zemlju. Zakričal je  i z reda je od- 
bežal, pak je nad odprtim obloku hotel vu 
pivnicu skočiti. Ah pajdaši su ga zgrabili i 
vu Spital odnesli, gde ga je  doktor previzi- 
teral. Prekopaš pod jednim javče. Nesretni 
dečko je  obnorel od straha.

Vljovljeni raubar.

Iz Štrigove nam pišeju, da su raubara, 
gdo je  Kolmanovu Ženu zmrcvaril i peneze

nemre pomoči a onda otide, samo da nikaj 
nevidi.

Ne daleko od tog miesta bila je  jelva, 
koje vrh je  strela raznesla, pod ovom se je 
nahadjal veliki iz onih velikih hrdjavih 
mravlah sastoječi mravljinjak. Simo su. več 
prije svezanoga, jagara dovlekli i tu su mu 
odsudu izrekli: svezan ima biti na to posu
šeno stablo jelve tako. da mu budu noge 
gore svezane a glava dole, baš u mravlinjak 
visela po največoj žegi sunca- Sada se je 
siromaški čoviek prvi krat pustil u molbu 
te je zlotvore molil — ne za svoj život več 
za smiljenu kuglu iz puške, ali oni su ga 
samo izsmehavali i dapače su mu njegovu 
zadnju molbu za jedan napitek vode, uz- 
kratili.

I — sad su strašni čin izveli. Sam, os- 
tavljen, strašnu žedju trpeči, več skoro ob
noreli siromaški čoviek. čutil je, kak su mu 
razoražen/e mravle u zube, nos, uha i oči 
domrvele te ga svojimi jakimi kleščami i 
žarečom kiselinom napadale. Krv, koja je 
za noge obešenotnu svum šilom u glavu — 
u moždjane navrela, onesvestila ga je  tak 
da više za sebe nije znal.

Zlotvorom dalje tu sad nije bilo miesta. 
jer poslie učinjenog zločina ih je  je  zla sa
viest odtuda odtierala i komaj da su iz vi
dike otišli. elo bieži naglo jedan muž na 
miesto strahote, na mieslo zločina i isto lak

odnesel, štrigovski izvrstni žandari prijeli. 
Jug Mátyás se zove iz Vizi-Szt-Györgya (Os
kolahegy) je  i 22 dvč Ijet je  star. Valuval 
je da je on krivec i vkradjene peneze i 
pisma je  nazad dal. I lo je  valuval da ga 
je na rauberiju herb Kolmanove žene koga 
bi dvč treline herbije išlo. pogodil i 1000 frti 
mu obečal, da tak predi dojde k herbiji. Iz
vrstno i za pohvaljiti žandarslvo je  sa iska
njem raubera nečekanu svrhu postiglo, jer 
je i više tatov prijelo i tak Gornje-Medji- 
rnurje izčistilo od smrada.

Novafen je (štel/inj/a).

Vu preločkim kotam hude se novačenje 
aprila 23-ga počelo.

Zbiranji» bi rovov.

Zn birove su zcbrani: vu Hidegfalva 
občini Tzilecz István; na Beliczi Baksza Im
re; vu Örségu Horváth Mátyás; vu Bottor- 
nya-Ferenczfalvi Frankovics Balázs; vu Mura- 
Szilvágyu Vertarics János; vu Mikófa občini 
Novák Pál;vu MuraSzerdahelyu Balogh Fe- 
rencz; vu Édeskulu Trojok István: — Vu 
zvunašnjih farah čakovečkih su ovog m.
12 -ga sledeči zebra ni za birove: vu Dráva- 
Szt-Mihályu Kujál Ferencz: vu Dráva-Szt- 
Ivanu Kranycsecz Ferencz; vu FeJső-Puszla- 
fa občini Maszten Ferencz; vu Felsö-Vidafa 
občini Novak Márton; vu Jánosfalvi Dobro- 
vics Flórián; vu Zala-Ujváru Novák Péter: 
vu Szászkő občini Mosmondor Imre: vu 
Szt-lloni Niku la i Lukács.

Tatbina•

Jursics József poljodelavec iz Korcsé 
občine je okolo Štrigove više tatbine včinil. 
Štrigovsko žandarslvo ga je prijelo i prek 
ga je dalo čakovečkomu kol. sudu.

hitro prereže nožem užeta, kojimi je  nesret- 
na žrlva bila na divo privezana, a vodom 
iz bližnjeg zviranjka mu hladi razžarenu 
glavu te mu ukočene kolrige tiela rible i 
veselo uzdahne. kad opazi, da je  jagar oči 
odprl. Taj osloboditelj jagarov bil je  Balzer.

Jagar ga pogleda i po tiho veh: »Jeli 
si ti Balzer V«

»Je, ja sam!« —  odgovori ov — »Emi 
sam te sam hotel ubiti radi mojega Andra- 
ša, ah kad si tu tak nevoljen ležal, sam 
čul u sebi glas. koj mi je govoril: »Kaj si 
obečal? — Ako je Andraš u nebu, onda ti 
nesmeš u pekel dojti,« — pak zato nišam 
učinil.«

Jagar je  bil izbavljen. ah njegovi črni 
lasi su onog dana pobielili, tak, da je  u 
dva dni posve sied postal, te nikada više 
nije bil onak čvrst kak prije. Poslie su od 
onih zlotvorah dva opala u šumi kod zve- 
rokradje, a dvih je nekam nestalo. Stari 
Balzer pako je  na preporuku jagarovu pos
tal državne šume lugar.

Iz ove pripoviesti si svaki može pred
staviti one odnašaje, koji onuda vladaju med 
jagari i zverokradicami, a lo za pokazati mi 
je bila jedina namera.

Km. Koilay.

Osvedočenje, hoje kole.
Vu Rimu se je  sledeči dogodjaj pripe

til. Gcoffory, rimski dosla poznati doktor je  
jednomu detetu sa nekakvim giflom zme
šano vračtvo prčpisal. Ali vu vračtvo je  
više gifta bilo, kak je  treba i zato je  déle 
vumrlo. Proti doktoru su iztragu podigli i 
zbog toga se jeon sa više doktori vu polemiu 
(pravdu) pustil. On se je  zavadljal, da dva- 
put tuliko vzeme nutri, kak je  detetu dal i 
nikaj mu nebude. Ali komaj je  vzel nutri 
gifta nesrečni doktor, med težkimi mukami 
je vumrl.

Nekaj za kratek čas.

K a j s v e  p i t a  j e d n o  d é l e :

Kaj je  to teca?. pita jeden dečec, kada 
s tecom putuje na željeznici i kaže s prstom 
na jedmi kozlicu sena.

To je  sčno, sinek moj.
Kaj je  sčno, teca?
Sčno? — Sčno je drago dčte m o je —-

sčno.
Iz česa dčlaju sčno ?
Iz trave.
Što dčla travu?
Bober Božek. —
Po dnevu dčla ili v noči ?
Cčli dčn, pak i v noči.
I v nedelj u?
Ej, daj mi mir, budi jedenput tiho, ja  

sam trudna. —
Dečec nekoliko minut tiho sedi, onda 

opel z nova počne pitati:
Teca, iz česa su zvčzde?
Neznam, to nišči nežna.
Mesec je  znese?
Je, — veh nemirno žena.
Pak i mesec zna takše ja jci znesti, 

kak naša čučika?
Tak mislim, sinek dragi, ali ve vre bu 

dosta. budi miren.
Kratek mir. —  Onda opel se počne 

znova pitanje. —
Štefek veli, da su sove ne drugo, kak 

stare babe. —
More biti. —
Ja mislim, da i kit (morska riba) more 

jajce znesti.
Teca, si vre vidla kita na jajcih sedeli, 

v gnjčzdi?
Naravski, — sinek. —
Gdč?
To sem štela reči, da nč, budi jen^dft 

tiho, več mi čez vuha ide.
Zakaj ti čez vuho ide teca zalo ar je  

ljuknjaslo ?
Sinek, čuda govoriš!
Teca! . . . .  Teca! . . . .  Teca! . . . . 

Čuješ?
No, kaj bi rad?
Si vre vidla pavuka, kak muhe lovi?
Jesam.
Ggč?
Miškec, sedi se na mesto, i niti negus- 

ni več. kajti drugač moram obnoreli poleg 
tvojega brbljanja.

H ru9Ó czy E lek.



Dobié žepne i stene vin e za fal 232. tk. 900. Az árverés elrendelése a fent említett
cénu moči dobiti pri Pollak Bernatu vil- t # tjkvekben feljegyzendő.
ram  vu Čakovcu (Pijač, Šparkassa). Pri- A lT O F ési h i r d e t m é n y .  A ki r. jbiróság mint tik vi hatóság.
njem se uzimljeju vure takaj za popra- A , . . . .  .. . . . P e r  lak, 1900. évi jan. hó 19-én.
vke 71 fal rém, A Pe,lakl kl«* Jbíróság mint tlkvi ha- J

' ___________ _______________ lóság közhírré teszi, hogy dr. Tamás János ___ ____________________
.  . . .  . . . .  és Csesznák Józsefné szül. Szádár Mária

Gabona, Á ra k . —  L im a  t i t k a . perlaki lakos és a Csáktornyán székelő Mura- tk 900.
—p — —T ~  ■ . „oll, Z 7 ~  közi Takarékpénztár végrehajtatóknak Kosz ; . . . _ . , .

m.-indzsa. | 1 m.-cent.  ̂ fi1161 frlig György és neje VidovicsFrancziska m.-csányi Á r v e r é s i  h ir d e tm é n y i  k lV O lia t.
i u,17a Pšenica 7 or. lakosok elleni végrehajtási ügyében 282 kor. . .................

Z0K r ;o n — töke, ennek 1899. évi junius hó 24. napjá- . A Csáktornyái kir. jbiróság mint tkvi
r o m  ||iy ' 5 5 0  -  101 járó «V . kamatai, «/.% váltódij, 77 kor. h,,lósáf  közh'rré «**». hogy Zakál Henrik
Kukorica« ui Kúrára nova li 6 00 — 12  f <*><**. 2» kor. 00 f. árverés kérvény! »8>’véd vegrehajtaténak Jagecz Bálint végre-

! ,  U| Kuruzanov. 00 kö,tgég továbbá 40ü kor és u o  kor wkye tast szenvedő ellen, 4o kor. 46  f. tökekö-
Árna Ječmen 5 2 5 -  ! és jár. kielégítése végett a n,kanizsai kil, vetélés és jár. iránti végrehajtási ügyében
Fehér bab ui Grah beli 0 00 'örvszék a perlaki km jbiróság területén fék- » "»gy-kan.zsa. ktr. törvényszék és a csák-
íeh ér bab uj , Grah M i , « 0 0  vö a mura-csányi 1775 szlkvben 320/a. ‘oniyai km jlnrosag területén lévő a csáktor-
Veevcs » » , zméá-mf .5 0 5 _ hrsz. ing. 434 kor.; u. o. 2503. szlkvben n^al 28/. szlkvben A1492- hrsz. ház 7. sz.
Lenmag len  11 0 5 0   ^920. hrsz. ing- ^  kor-5 u- 0 2543. sztkb. ^ var és kerttel Battyanban 257[1 öl 805
Lenmag ben 10 oO 4040/5 }irS7 ;na i n ;  kor n n or,nn frt; u a- tkvben Af/90. hrsz. a. szántó, u.
Hukköny | Crahorka 0 0 0 - _ J  0 1 ^  írt; u. a. tkvben

Odgovorni urednik nők «/« része 170 kor. kikiáltási árban mint "T®24- ' " ’ f  a rel 2 '.() D
m a r c ' I T A I  m 7 k c p  becsárban az tkvben AfJ9.». hrsz. rét u. o. 281 □  ol 201
M A R G I T A I  J Ó Z S E F .  frt; u. a. tkvben Af990. hrsz. a. szántó u.o.

1900. é v i  itn íjns hó ii, n a p já n  1058 □  öl 133 frt; továbbá a Csáktornyái
N y i l t t é r * )  d, e. ÍO  ó r a k o r  029. sztjkvben Af422. hrsz. a. 3 hold 21

E rovat alatt közlőitekért som alaki, som tártál mi Mura-Csánybaii a községházánál dr. Tamás " i ht^Yj * ^  szántónak Jagecz Bálint ne- 
tekintrtbon nem vállal frlelőssógol a Sxcrk. JállOS és Csesznák Józsefné. vagy a Mura- vén ál1? ’/* rf zérc 24(1 frt 50 krban az

közi Takarékpénztár megbízottja közbenjöt- ar' 7 ésl elrendelle és hogy a fennebb meg-Selvem-mennyasszonvi-ruha tével “ ^ ^ ^ e i a d a t n i f o g .  je,eu ,ngaiianokaz
V U IJU III  m U M IIJU U U A U llJl .UMU A mura-csányi 2503 és 2500 s.ztjkv- „ m o  é v i m á ju s  hó ÍO . n a p já n

10  f r t  5 0  k r t o l  ben felvett ingatlanok az özv. Zvonárek Már-
feljobb — 14 méter! póstabér és vámmentesen szállítva! tonné, a 2543. szljkvben felvett ingatlan pe- d e ie io tt  ÍO  ó r a k o r
Minták postafordultával küldetnek; nemkülönben fekete, fe- cJjg a KÓSZ Jakab és ÖZV. Zvotlárek Mál-
hér és színes »Henneberg-selyem« 45 krtói 14 frt 65 krig jonng javára bekebelezett szolgalmi illetve a telekkönyvi hatóságnál megtartandó nyíl-
métoreikint. kikötményi joggal terhelten fognak eladatni, vá,l0s a megállapított kikiáltási
Hennebero G. SelyemOyárOS(Cf.ésHr.#dHrl8Mllití) ha azonban azokért 850 kor illetve 550 ar0" alul 18 eladatn‘ rog.

kor. vételár, mint a Zvonárek Mályásné ki- Árverezni szándékozók tartoznak az in- 
Z ü r i c h b e n .  kölményi jogál megelőző lerhek fedezésére ingatlan hecsárának 10%  vagyis készpénz-

“ szükséges összeg nem ígérteinek, azok nyom- ben, vagy az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ában
■ - # I j  I bán az özv. Zvonárek Mályásné kikötményi jelelt árfolyammal számítolt és az 1881. éviH I r f l Č L & S č k  jógától menten újból árverés alá bocsáttatnak, november 1 -én 3333. sz. a. kelt igazságügy-

Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy min‘szter* rendelet 8. §-ában kijelelt óvadék- 
7870 Ik. 900.. az árverés megkezdése előtt a fenti kikiáltási kéPes értékpapírban a kiküldött kezéhez le-

/ ár 10% -át bánatpénz fejében letenni s a vevő *ennb va8Y az 1381. LX. t.-cz. /0. §-a ér-
A r v e r é s i  h i r d e t m é n y t .  a vételárt 3 egyenlő részletben lefizetni kö- le,mében 51 háníitpénznek a bíróságnál elő-

A perlaki kir. jbiróság, mint telekkönyvi leles és végre az árverési teltételek a biva- l 'j^ s   ̂elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
hatóság közhírré teszi, hogy a Csáktornyái talos órák alatt alulirt llkvi hatóságnál és elsmtrNe,1\ •'>/0 Ka a ni. *
Takarékpénztárnak Molnár István kőszegi, M.-Csány község elöljáróságánál megtekint- K,r* Í,J,rosa8 »»»*■ ,kv* hatóság.
Deutsch Zsigmond páloveczi, Marcsecz Ta- hetők. 570 Csáktornyán, 1900. évi márcz. 22-én.
más páloveczi lakos elleni végrehajtási ügyé- á a  a a

kamata, 21 frt 50 kr. eddigi, I l i i t  50 kr. árverés i3 E £  
kérvényi költség, 72 Irt 04 kr. és 193 frl
tőkék kielégítése végett a nagy-kanizsai kir. M  H I R D E T M É N Y .  f l R
lörvszék, perlaki kir. jbiróság területén fekvő 
a páloveczi 30. szlkvben foglalt 30/b., 128/a., t t w
252/a., 271/a., 384/a., 412 , 440/b.. 450/b, \  C s á k to rn y á i t a k a r é k p é n z t á r  r é s z v é n y - tá r s u la t t a l
519/a., 534 a., 550.. 038/b. hrsz. ingatlanok W  .. , . * W
ahhoz tartozó erdő és legelő illetmény 507 GSÍllt ÖnSGgÓlj/Ó SZONOtlvO/ct
Irt kikiáltási árban mint becsárban az M K

1BOO. évi m ájus hó ÍO.napján S '  fo/fŐV i  / I t l/ í/ l lS  2 8 - Ű r H  
ii. e. ÍO  ó rakor  W K  1 W

Pálovecz községházánál Wollák Rezső, Grész X L  e s {j s z e r d á n  a  m e g le v ő  a la p s z a b á ly o k  a la p já n  IX . C S O -é á É t
Alajos ügyvédek közbenjötlével megtartandó „  •iío  1MáW
árverésen eladatni fog. p o r t j á t  &

»z J ,T rZ  ^ S . m u Wt o S l ! ! S  S  T a g k é n t  b e lé p n i  ó h a jtó k  m é lt ó z t a s s a n a k  s z e m é ly e -  W
ár 10% -ál bánatpénz fejében letenni, s a v e v ő  J 9 K  s e n  V ag y  l e v é l i l e g ,  a l l l l i l ’t  igaZ gatÓ SilgllO Z  fo r d u ln i .  ^ 3 ^
a vételárt 3 egyenlő részletben lefizetni kö- M   ̂ ’  A S
teles és végre az árverési feltételek a hiva- j W
talos órák alatt alulirt Ikvi balóságnál és A Csáktornyái takarékpénztár részvény-társulattal egyesült ^

kültheTők közsél? elöljárósáí!ánál ,n<,gt<’'  W  a 3 önsegélyző szövetkezet igazgatósága. W
A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi I Z f  

hatóság. ^
Perlako^  1899. évi decz. hó 29-én. W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W  W



Hirdetmény.
A Csáktornyán székelő „Villamostelep 

és Gőzmalom Részvénytársaság" íolyó évi 
márczius hó 25-én tartott rendkívüli közgyűlé
sén a társaság felszámolását határozatikig ki
mondta, a mely határozat a nagy-kanizsai kir. 
törvényszék mint kereskedelmi bíróságnak 2392. 
p. 1900. számú végzésével helybenhagyatott.

Alulirt felszámolók a kereskedelmi tör
vény 202. illetve 205. §-aiban foglalt rendelke
zések értelmében felhívják a társaság hitelezőit, 
hogy követeléseiket jelen hirdetmény harmad
szori közzétételétől számított hat hó alatt ér
vényesítsék.

Felszámolás alatt.
Villamostelep és Gőzmalom Részvény- 

társaság Csáktornyán.
Bened ik t Béla, M ayer Á rm in , ifj. Neum ann 

M iksa, Salon Péter, Schw arcz Gyula.
564 2-3

# # # # # # # # # # #
#
® H irdetm ény. jj
rV A t. érdekeltek ezennel értesittetnek. hogy n drávii-szent-miluílyi (miliovlyéni) tégla- -

w  gyárban az építkezési anyagok tetemes t i d m é n y n y e /  adatnak el. %

1. Falazat téglák 1000 dbként 10 frt azaz 20 koronáért V
^  2. - .  préselt _ .  20 - .  40 Á
aVt 3. - .  kutaknak .  - 15 „ -  30 ^
f i  - - egyszerű _ 9 „ „ 18 ,. . ;
N*? 5. Közönséges tetőzet cserép .. „ 12 „ „ 24 „ «
W  6- Préselt tetőzet cserép .. .. 35 ,, .. 70 ,, M
MR 7. Préselt járda cserép ,, ,, 14 ,. 28 „ d
d v  8. Közönséges járda tégla .. .. 12 „ .. 24 ,. A
£  9. Párkánytégla 50 cm. hosszú diliként 5 kr. 10 fillér 2
f i  10. Erkélytégla díszes „ 5 „ „ 10 „ v

11. Közönséges öblös cserép „ 8 „ 1(1 .. «
12. Préselt öblös cserép „ 20 „ „ 40 fl

Nk  13. Csatorna tégla „ .. ., lo á
flw 14. Kiselejtezett anyagok megegyezés szerint.

m  Csáktornyán,  lOOO. áp rilis  lfi-én. á

W  M O R . W D I M  1 J A 1 J N T  £
•>(>(. 2—3 tég lagyá r tu la jdonos. A

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán



M>Méfclet •  „Muraköz" 1900. évi ápril. hó 22. (16-ikl számához.
7877. tik sz. 1900.

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbíróság mint tlkvi ható 

ság közhírré teszi, hogy a Csáktornyái Ta 
karépénztárnak Oroszváry Gyula n.-kanizsai 
özv. Ovcsár Györgyné novákoveezi lakosok 
nak Koczián Ferencz s neje Ovcsár Mária 
Szersán József és neje Ovcsár Czeezilia 
Dervoderics Miklós és neje Gerhavecz Ilona 
Kovács Miklós, Sztrahia Katalin, Telebnil 
András, Tersztenyák Ilona, Fodor Bertalai 
s Ovcsár Erzsébet mint Ovcsár György jog 
utódai novákoveezi lakosok elleni vhajtás 
ügyében 38 frt 01 kr. töke, ennek 1899 
junius hó 2 t-töl járó 8° 0 kamatai, 8° 0 ké 
sedelmi kamata, 10 frt 50 kr. eddigi. 9 fr 
árverési kérvény költség, 147 frt 95 kr.. 2< 
frt kielégítése végett a n.-kanizsai kir. törv 
szék a perlaki kir. jbiróság területén fekvi 
s a novákoveezi 969. sztkvben fogl. 702 1 
hrsz. ing. 23 frt; 970. sztkvben fogl. 6 7 6 fi 
702/a., 774/d, 1351 e., 1356 b., 1994 1
hrsz. ing. 214 frt.
986. sztkvb. fogl. 1930 b. hrsz. ing. 9 4 fr
987. » > 1681. * * 122 fi
988. *» » 1356 a. » » 94 :
996. * » 1235 a. » * 45 j
1004. » » 774/c. > » 32
1010. * > 676 a. * > 17 j
1010. » » 676 b. » * 17
1010 » * 676 c. » » 17 >
kikiáltási árban mint becsárban az

1900. évi május hó II. napjm délelőtt 10 orakor 
Novákovecz községházánál Wollák Kezs«: 
Oroszváry Gyula. Grész Alajos ügyvéde 
közbenjöttével megtartandó árverésen eladai 
ni fog, —  azzal, hogy Oroszváry Gyula é 
özv. Ovcsár Györgyné érdekében csak 
969. 970. sztkvben foglalt ingatlanok adal 
tak el.

Yfenni szándékozók figyelmeztetnek, hog 
az árverés megkezdése előtt a fenti kikiáltó: 
ár 10° 0 bánatpénz fejében letenni kötelesek

A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
Kelt Ferlakon. 1899. decz 28-án.

Poszto sejí.ittlaes esik magánosoknak.
. í  Irt kiért y  ,

frg  3.1Ü m. s • io •
k «w .a , H .ir. nd« í  * * y , . | »«‘0#
1 fi*. H öltöz tre g . :0 . tmorr ■I lo » V' • igen f. “0''
erűmbe kerül. i* • 40 . « « 0  V 13 * *5 . k ;Kf7 rég f*k«U •M.lonólto- ytox 10 frt

FlW tÓUÓvlUI mrterj* 3 frt ti kr . f ’
M.- -» t-r i k v  v . j  fi frt. 1 vég 9 frt k- P fw . **« e  M C-c»t f j .
áHamv. VMUti lN*«UHWkl r»h«MMlO* H ftirO' Ula'MirtO*
61.01 »W t«*)»rnO» M cktv'Ottók. r»U: *
p»(.xftp*rs*C  r .  r»‘ n d ö r .r j ti*n,*r* *tb w .  .0 ' - • •

•ágáról ifrr.ert
K i e s e l  A m h o f ,  B r t i i m .

■ iaU t m lé*»*t»» ■'•tih* ut 'M
F'|T*l»«tt«tM A t kxonsef kú

hux- • t -u  « h* k i z .e e  e * .  » o «  «  »o **1
u  .ta t U *»  * * «*•

«3 «» -•* • • 1 !H* »lAmit Miit ________  '

I M E T A L L I Q U E  L A P O K ,  5
(m intás, többszínű cem entlapok) (!j

a cementtechnika legújabb vívmánya: az úgynevezett mettlachi lapok tökéle- |i[
I I les pótlói; szebbek tartósabbak. s sokkal olcsóbbak, mint ezek. Csarnokok, fo- J i
í  ̂ lyosók. konyhák és előszobák kövezésére kiválóan alkalmasak, s részben a j
j parquettát helyettesitik. ’ ] '
i| Mintakártya szerint szú Hitek, sajtolt négy kupu, s /érzés lapo-  ̂\
« I kát, járdák, istállók, kapualjak kövezésére, jótállás melleit, valamint szak- ]
1 1 szerűen készített, különféle alakú, nagyságú s sziriü közönséges cementlapokat. j
1| Ajánlom magamat gránitö. terrnzö, betonburkolat. /. Trióidat asz- j j
1 1 faltból való aszfalt járdák készítésén1, nedves helyiségek szárazzá j
1 1 tételére, asphalt elszigetelő anyag, aszfalt elszigetelő lemez, s tető- j

lJt‘P szállítására. Szállítok továbbá, különíéle méretű betoncsöveket, kő- J j
S | agyagrsöveket, köagyagkéményeket, kipróbált minőségű 7. román és ] i 
5 . portland-cementet. épitőmeszet, tűzálló téglákat s chamottot 
S I Elvállalok; sz a rvasrnarha etető jászluk, cement s márvány lépcsők, be- ] j
5 | tonvizátereszek, hittak, malomfök. medewzék, furdökádaA'stb készítését. i 
S| Mintalapokat, rajzokat, költségvetéseket kívánatra ingyen küldök

r  I Tisztelettel j I

|j SART0RY OSZKÁR jj
cem en taru ^ y ara  s ép ítő  an y ago k  ra k ta ra  i j

. 570 1—3 N agy-Kanizsán. . j

$ A C s á k to rn y á i já rá s  fő s z o lg a b irá ja . ^
^  39 gy 900. V

k Árverési hirdetmény. 3
r  Zalavárrn^gye árvaszékének 51759 99 sz végzése értelmében ezennel j
^  közhírré tétetik hogy a Zala-L’jvári 590. sztjkvben 1 sor. 7* c br^z. a fel- yá
r vett ng rajta levő épületekkel, úgy a Zala-I'jván 590 sztjkvben (ek j
ík vett erdő és leg< 5 letménynek Czár Mária és Mihály kkoruakat illető rész j f l
r  4 3 i korona kikiáltási ár mellett a Zala-I'jvári 592. sztjkvben 1 sor j
i k704 l d hrsz a - Ivett, szintén nevezett kkoruakat illető ingatlan felerésze %á 
r  222 korona k k óta-; ár mellett, mely árakon alul ezen két ingatlan e la d - ^  
íkható nem lesz — Zala-I'jvár község árósága, a kórgyám. Cseh Kozália. jé  
V izv Czát Mihá zala-ujvái g - vábbá Xovák István és ^
j  zár Teréz így Xovák Feren z és neje .Solja Ag ta z.-uj vári lakos e ls 0 iz » £  
r beni vevők közbejötté mellett /. é. á p r l l ln  hó  SH~ám Zala-Újvár község* 
kk házánál, a Csáktornyái járá^ főszolgabirája által tartandó nyilvános árverésen %j 
P  eladat ni fog j t
wt Csáktornyán. 19«*<' évi április hó 20-án.
?  K O L B E N S C H L A C ,  A
K  5^91 — i főszolgabíró. W

B e o c s in i  C z e m e n tg y á r i  U n ió  . , . . . . .  .
Z a la u jv a r i -u tc za i  h a z a m b a n

Beocsin (Szerem  megye) 3

ajánlja kitűnt minőségű h a z a i  S — B

Beocsini I* román cement, l a K a S

Beocsini f  oortland cement. k ia d a n d ó .

Szakkörökben általánosan m.nt leginegh z: Bővebb felVÍlágOSÍtÍSSal Szolgál
mány elismerve

Föraklár C vetkov ics  A n ta l urnái. fíosenberff L u /o s ,
C sáktornyán.
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874. tk. 99.

Árverési hirdetmény.
Heinrich Miksa végrehajtatnak Pálfi 

Antal dekánoveczi lakos elleni végrehajtási, 
ügyében az 1900. évi január 19-én megtar
tott árverés alkalmával elárverezett és a de-, 
kánoveczi 43. sztjkvben 44. 45, 109, 173. 
és 0496. hrsz. a. felvett ingatlanokra a Csák
tornya vidéki takarékpénztár r.-t az 1881. 
t.-cz. 487. §-a értelmében kellő időben és 
szabályszerű alakban benyújtott utóajánlat 
elfogadtatik és az emlitett árverési cselek
mény hatályon kivül helyezletik.

Minek folytán a dekánoveczi 43. sztj
kvben 44, 45 hrsz. a. felveit ingatlanra s 
az erdő s legelő illetménye 584 korona, u .! 
e. tkvben 109. hrsz. a. lelvett ingatlanra 
403 kor., u. e. tkvben 173. hrsz. a. ingat
lanra 93 kor., u. e. 649. hrsz. a. felvett in
gatlanra 188 korona utóajánlati, mint ki
kiáltási árban már megállapított árverési fel
tételek értelmében az utóbbi árverés elren
deltetik s annak loganatositására határidőül

JhOO. évi áprii. hó 23. napjának ~w 
d. e. ÍO  órája

Dekánovecz községházába kitüzetik. mégis 
azon megjegyzései hogy ezen utóajánlat az utó- 
ajanlattevőremég akkor is kötelező ha az árve
résen meg nem jelennék s ha az utóaján
lati árnál magasabb Ígéret nem tétetnék.

Venni szándékozók figyelmeztetnek,hogy 
az árverés megkezdése előtt a fenti kikiál
tási ár 10 %-át bánatpénz fejében letenni, 
s végre a már megállapított árverési feltéte
lek a hivatalos órák alatt alulirt tlkvi ható
ságnál és Dekánovecz község elöljáróságánál 
megtekinthetők. 568

Egyúttal pedig az utóajánlat tevő által 
bánatpénz tejében betizetett a bírói letét
napló 44. folyó száma alall bevételezett 137 
kor. 60 f. a perlaki kir. adóhivatalba további 
bírói intézkedésig beutalványoztatik s az 
előbbeni vevők által befizetett s a perlaki 
kir. adóhivatalban 7. hsz. elhelyezett 101 k. 
60 f. kiutalnak és utasittalik a kir. adóhi
vatal, hogy ezen összegből 72 k. 60 ft Bla- 
zsekovics Bálint. Hammer Flórián és Andro- 
csecz Iván 10 k. 80 ft Koczián Györgyné 
szül. Mihalicz Mária. 2 k. 40 ft Novák György 
és 15 k. 80 ft Tiszai Kálmán dekánoveczi 
lakosok kezeihez fizesse ki.

Ennek folytán az 5857/99. sz. a. foga
natosított árverési feljegyzése a dekánoveczi 
43. sztkvben törölhetni s az elrendelt ujabbi 
árverés feljegyeztetni rendeltetik.

A kir. jbíróság mint tlkvi hatóság.
Perlakon, 1900. febr. 11-én.

Richler-lde

Horgony - Pain - Expeller
Liniment. Capsici comp.

Ezen hírneves háziszer ellentállt az idő 
megpróbálásának, mert már több mint 30 
év óta megbízható, fájdalomcsillapító be- 
dörzsölésként alkalmaztatik köszvénynél, 
Máznál, tagszaggatásnál la  meghűléseknél 
és az orvosok által bedörzsölósekrc is 
mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi 
Horgony-Pain-Expeller. gyakorta Horgony- 
Liniment. elnevezés alatt, nem titkos szer, 
hanem igazi népszerű háziszer, melynek 
egy háztartásban sem kellene hiányozni. 
40 kr., 70 kr. és 1 írt. üvegenkénti árban 
majdnem minden gyógyszertárban készlet
ben van ; fő ra k tá r: TSrök József gyógy
szerésznél Budapesten. Bevásárlás alkalmá
val î en óvatosak legyünk, mert több kiseb- 
bértekü utánzat van forgalomban.
KI nem akar megkirosodnl, az 
minden egyes üveget „Horgony" 
védjegy és Richter czégjegy zés nél
kül mint nem valódit utasítsa vissza.
RICHTER F. AD. i s  társa. RUOOLSTADT

m  k ir. advarl »»állítok.

PETRITSCH M.
fűszer-, kézm űáru- és vaskereskedésében

Stridón,

egy jó házból való fiú m int

T  A N O N C Z
azonnal felvétetik.
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