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nyilUerok ős liirdotósok.

Hirdetések jutányosán számíttatnak.

M U M K O Z
magyar ás horvát nyelven megjelenő társadalmi ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap.

Hirdetések elfogadtatnak:
ltudapesleii: Goldberger A. V. '4« 
Kckstoin It. liird. Írod Uéc&ben 
Scfialek II., Duke* M , Oppolik A.. 
• Általános Tudósitó« hirdetési ősz 

tálya Itudapest.

M e g je le n ik  h e te n k in t  e g ysze r: v a sá rn a p . Nyilttér potitsora 20 flll.

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

Muraközi tanítók gyűlése.
Komor, borongás időben, daczolva az 

esős időjárással, láttuk május 5-én Muraköz 
laiiilőit az erdős begyekkel körül övezett 
Slridő felé igyekezni, hol évi közgyűlésüket 
tartották meg.

A gyűlést ünnepélyes »Veni Sande« 
előzte meg. A misét Peterka Tódor stridói 
káplán ponlifikálta: oííerloriumra Belecz Ede- 
né lágyan csengő, kellemes hangjával Ker
nem János kántorral a »Miatyánkot« éne
kelte, nagy iskolázottsággal s hatással.

A templomból az állami elemi iskolába 
vonultak Muraköz derék tanítói, hol gyűlé
sük vette kezdetéi.

Elnök: Mencsey Károly, jegyző: Pole- 
sinszky Emil volt. Megjelentek e gyűlésen: 
dr. Buzsicska Kálmán kir. tanácsos, tanfel
ügyelő. Kecskés Ferencz szent-márloni es
peres-plébános. egyházi tanfelügyelő, gróf 
Dunay Hugó Agenor. Csárics Sándor, dr. 
Csillag Dezső. Gállics József, Petrics Jakab, 
Belecz Ede. Forintos Lajos, Brodnyák Antal 
mint vendégek és a tagok közül mintegy 
hatvanad.

Mencsey Károly elnöklő h. elnök, mind
végig magas színvonalon mozgó, magvas e l- ' 
nőki megnyitójában Eötvös József báró szel
lemét idézi fel a hallgatóságban, Eötvös haza
szeretetének tüzet igyekezvén lángra lobban- 
tani. Majd Muraköz hatalmas őseit, a Zrí
nyieket méltatta, nagy kegyelettel elpáren-,

tálva őket. Lendületes beszédben irányítja a 
hallgatók ügyeiméi a munka, a könyv, a 
szorgalom és tudás utáni vágyakozásra, mint 
a haza fennállásának biztosítására szolgaié 
eszközökre Igen találó hasonlatban a mun
ka emberében a tanítót állítja előkelő helyre. 
A tanítók munkáját méltatva, kartársait ha
zafias irányú és czélu munkára buzdítva az 
Isten és hazaszeretet szent nevében az ülést 
megnyitja. Üdvözli dr. Buzsicska Kálmán kir. 
tanfelügyelőt. Kecskés Ferencz egyházi tan- 
felügyelőt. gróf Dunay Hugó Agenort. a többi 
vendégeket s a szép számban megjelent kar
társakat. Dr. Buzsicska Kálmán kir tanácsos 
tanfelügyelő az ö megszokod ékesszólásával 
a Zrínyiek, Állbánok és Festeticsek földjén 
egyhegyült tanügyi apostolokat hazaüas mun
kálkodásra serkenti, azon óhajjal fejezve be 
beszédét, hogy legyen boldog a magyarok 
hazája.

Horváth Csongor perlaki kir. járásbiró 
levele, melyben köszöuelét fejezi ki a szives 
meghivásérL de kivülalu^ xlfoglaltsága uiulü 
legnagyobb sajnálatára nem jelenhetik meg 
a gyűlésen, tudomásul vétetett. Nemkülön
ben dr. Mandel Pál országgyűlési képviselő 
is megköszöni a meghívást, s e figyelem vi
szonzásául 100 koronát küldött a Muraközi 
Tanítókor által a Tanítók Házában alapí
tandó hely költségeire. Dr. Mandel Pál le
vele is örömmel vétetett tudomásul.

Azon indítvány, hogy dr. Wlassics Gyula 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter

a közgyűlés határozatából táviratilag üdvö- 
|/ültessék, közlelkesedéssel fogadtatod s foga
natosíttatod.

A felveendő jegyzőkönyv hitelesítésére 
Polesinszky Einilné és Fischerné Dugovich 
Betti, a számadások felülvizsgálására újból 
Pólyák Mátyás és Fischer Endre jelöltettek i 

j ki a közgyűlés állal.
A nagy gonddal összeállított elnöki je 

lentés szerint a tagok száma 9K.
Határozatikig kimondatott, hogy a köz

gyűlés Jeney Gusztáv, Májhen Ferencz és 
Glád Ferencz tagtársaknak a működő tagok 
sorából való kilépését fájdalommal veszi lu- 

| domásul, érdemeiket jegyzőkönyvben meg- 
j örökíti. Majhen Ferenczet, 24 évig működött 
jalelnökét és 50 évig működött kartársát örö- 
I kös tiszteletbeli elnökének választja meg. 
Elhatároztatod továbbá: hogy a Tanítók Há
zára a gyűjtés addig folytatandó, inig a még 
befolyó s a már befolyt összeg kamataival 
a töke 8000 koronára nem szaporodik, mely 
alap azután a T H. inlernátusában egy fiú 
elhelyezésére jogosítja a kört.

Azon tagoknak a körben való maradá
sára nem rcíleklál. akiktől a tagsági dijat 
csak végrehajtás foganatosításával lehet be- 

j hajtani, s akiknek a körből való esetleges 
kirekesztését illető iskola fentartóikkal is tu
datja annak idején.

A Tanítók Házának menedékházzal kap
csolatos kiépítését proponálja a kör. A vá
lasztmánynak a tanfelügyelőhöz intézett azon

T  Á R C  Z  A.
Pörös atyafiak.

Országra szóló pürüsküdés biz ez és folyik 
százhuszonegy év és két hét óla s föl y ha tik még 
Isten tudja meddig.

Lz a Tezséry-Deméndy hagyalékpöre.
dele van keverve ebbe többé-kevésbbé Ma

gyarország minden nemes családja, csakhogy né
melyiknek a jussa meg nem érné egy instáaczja 
megírását.

Van azonban az örökösök között olyan is, 
a ki a maga jussát világért sem hagyná, holott a 
családi ügyész már krajezárokra kiszámította neki, 
hogy 947 fit 57 kit kap és perköltség fejében 
tizet 728 fit és 20 krajezárt.

És ő még sem hagyja.
Minden időben egyszer összegyülekezik a 

pörös atyafiság — egyezkedni, s akkor rendesen 
úgy összevesznek, hogy százhuszonegy év előtt 
sem jobban, holott akkor miliőkről volt szó. s ma 
már csak ezrekről.

Ilyen családi gyűlés, vagy ahogy ők azt ma
guk között nevezik: sáfárokkali leszámolás volt 
hirdetve a múlt év végére is és minden remény
beli örökös azt képzelte, hogy legalább is egy ta
risznya pénzt hoz haza angyalijának karácsonyra.

A gyűlést akkor l’estv;írmegye házának nagy 
gyüléstermében meg is tartották.

A hagyatéki pör aktáit ekhós parasztszeké
ren szállította oda az ügyész, a nagyteremben 
garmadára rakatta és a pörös atyafiak szörnyü- 
ködve nézték a tengernyi hetüket, elsárgult fo- 
liánsokat.

Lehettek a teremben talán négyszázan. Volt 
köztük báró is és birómándlis szántó-velő kurta
nemes is. Mind derék, jól megtermett emberek, 
jeléül annak, hogy a család másfélszáz év óta 
nem degenerálódott.

Mind úgy ismeri a család történetét, mintha 
gyermekkorától csak azt tanulta volna és úgy ki
tanulták már a corpus juris ide vonatkozó para
grafusait, hogy mindegyikük kész prókátor.

És épen ezért nem tudlak kiegyezni száz
huszonegy év óla.

Az örökösök mindegükében zümmögve dör- 
mög egy dörgedelmes dikezió, s a kitörő zivatart 
megelőző csendet felhasználta a jó öreg S/.ilassy 
bácsi, a kiben összpontosul a pörös atyafiság bi
zalma és megnyitotta az ülést. Még pedig ama 
biztató szavakkal, hogy torkig van az örökös le
számolásokkal. s vén napjaira pihenni óhajt. Azért 
hát leteszi az ő tisztjét, átadja a befolyt pénze
ket az ügyész urnák és végképen visszavonul, de 
— a jussát ő is fenntartja. Punktum !

Nosza, kezdődött a zsivaj! A kinek csak 
dikezió nyomta a mellét, az mind oda tolongott 
az öreg ember mellé a saját jussát magyarázva, 
s a mondatok végére eső pontokat ököllel rakták 
föl a zöld posztos asztalra.

Fogas prókátor legyen, a ki ebben a zajban 
szóhoz tud jutni, csakhogy a ki magára vállalta 
e századokra nyújtható pörnek a befejezését, az 
nem egykönnyen ijed meg egy-kétszáz pörös 
atyafitól.

S ilyen ember Bernát Béla ügyvéd is. Har
sány hangon kiadta a jelszót:

1778. szeptember 15-én . . . (olyan csend 
lett egyszerre, hogy még az udvaron sétáló me

gyei rabok lánczcsörgését is meg lehetett hallani) 
. . . vette kezdetét a pör.

Igen. igen. Ezt szívesen hallják ők mind
annyian.

Mikor aztán szóhoz jutott Bernát Béla, a 
család jelenlegi ügyésze, akkor aztán gondja volt 
rá. hogy az utolsó szó mindig az övé maradjon.

Elmondta röviden azt, a mit mindenki úgyis 
tudott a jelenlevők közül, hogy a milliókat érő 
vagyon Tezséry László püspöktől származik, aki 
azt valami csodakuráért kapta adományba isten
ben boldogult III. Károly császár és királytól, a 
ki szegény nem is álmodta, hogy ily inonslre-pör- 
nek veti meg alapját ez adományával.

1778. szeptember 15-én vesztek össze elő
ször a hagyaték felett az örökösök, s azóta hú
zódik a pör is.

A család ügyésze első és főkötelességéi.ek 
tartotta megállapítani a család leszármazását, ro
konságát és összeköttetéseit. Ezt sikerült is meg
oldania négy évi szakadatlan munka után. mely 
idő alatt más ügyekben nem is dolgozott és 15 
leszármazási táblán kívül 192 ivén vagyon az 
megírva. Ebből kifolyólag megemlítette, hogy oly 
esetben, ha minden igénytartó jelentkeznék, nem 
volna elegendő a vármegyeház nagyterme, hanem 
a városháztéren kellene tan ácskoz niok.

Hétezer forint dijat kért e táblázatos össze
állításért, hanem erre már a báró is közbeszólt, 
hogy mégis csak sok lessz ez annak a kideríté
séért. hogy ő, hogy hot s mikor született. Meg
mondta volna ő azt maga is ingyen.

Egy kis vihar után megszavazták.
A táblázatok alapján kimutatta, hogy a vér 

szerinti rokonság kizáratott a pürből és jussát





dobra je voda, vezda bi imel svili devet 
melinov.«

Ako hočeš znati, kaj su vredni penezi. 
idi samo pak probaj na posud prositi; ku- 
liko spotov budeš Cul. Ravno tak je  i s 
onim, koj terjal hodi. A bez penez je čovek 
lakov, kak slépi bez batine. —

— F. —

KAJ JE  NOVOGA?
O sob ni g  in s.

Presvetli gospodin Festetics Jenő grof tol
na liski je o. m. 8-ga došel po pragerhofs- 
kim cugu vu zalaujvarski kaštelj.

Vuniri je.
Zernecz Ferencz sluga pri čakovečki 

občinski pučki školi je  vumrl vu 76 letnoj 
dobi. Naj počiva vu miru!

Odprenje vrt n.
Raumkack Frigyes oštcrijaš' denes drži 

odprenje vrta sa posreduvanjem bande og- 
njogascov.

M it jašku pobožnost.
Vu čakovečkoj, (rannoj cirkvi se je  

majuška pobožnost prošlog tjedna započela 
i obdržavala bude se svaku subolu ob 6. vuri.

Zn h vni jenje.
Tóth Karolin ml. g. vu Szobotici pošta- 

rica. koja je  ovu službu vršila, se je zahva
lila na službi. Tak praznil službu budu o.
m. 25-ga napunili.

Aovi okrožni doktor.
Dr. Sztanovszky Nándor doktorski vež- 

benik vu Za la-Lövő je  vu Mura-Csányu za 
okružnog doktora zebrani.

Vumrl je.
Kalchbrener Ferencz v lastnik »Nemzeti 

vendéglő« ošterije iz šliigove, gdo je več 
pelnajst Ijcl bil član školskoga večja je  o. m.

bil je  imenovan za čuvara otoka Malte, ali 
tam je  ostal samo tri godine.

Poslie trih godinab prijel je taj od važni 
i hrabri sóidat miesto mača križ u ruke tej 
je bil u Nyilri u Magjarskoj zaredjen za | 
svečenika. Godine 1068 poslal je  biskup 
Nyilri. a godine 1070 biskupom bečkog 
Novog miesta (Wiener Neustadt) — za on- 
da je  bečko Novo miesto bila biskupija, sa
da spada pod bičku biskupiju. — Ovde je 
biskup Kolonits pričel svoja dieta milosrd- 
nosti, koja su ga neumrlim za sva vrietnena 
učinila.

Godine 1079. je harala u Austriji, a 
najine u Reču kuga a to tak strašno, da su 
ljudi na hrpe mrtvi ležali. U toj strašnoj 
nevolji i nesreči pokazal se je biskup Kolo- 
nils pružanjem pomoči nevoljnim u podpu- 
noj svietlosti požrtvovanog katoličkog sve
čenika i apostola ljubavi bližnjega. On je  u 
lom strašilom vriemenu takove k cilju vo
deči* odredbe učinil, da je svojega biškups- 
koga varaša občuval od te strašne pošasti, 
za kaj si je i neizmerni! zahvalu gradjanah 
i osobito poči tanje mierodavnili višjih kru- 
govah pribavil Poslie ove strašne kuge, nas
tal je  ne manje strašni turski ral godine 
1088 i drugo obsednulje Beča.

Biskup Kolonits je sada liitril u Reč, 
za da sa uevoljnici njihove težkoče bratinski

6-ga na hitrom vumrl vu M  letni dobi svo- 
ga života. Lahka mu zemlja!

x Nesreča.

Turk Bálint iz Hemusovccz je  sa gno- 
jom nakladjenimi kolami prek išel Šekutor 
Matyasa Flek zvanim lépim 22 dnevnim 
detetom. Samo prvi kotač je  isel prek nje
ga, ali za h— 10 minutah je  ipak vumrl. 
Evo i to nam kaže, kak potrebno je  vu se- 
lah dadilišča postaviti!

Nesreča.
lljlaki István poljodelavec iz Kottori občine 

je  med pelanjein pod preplašene konje opal, 
koji su mu desnu nogu i levu ruku potrli, 
tak, da su ga morali vu kanižki špital od
peljati.

Zbiranje.
Zabirove su zebrani: vu BányavátfuSzeije 

Mátyás; vu Cseresnyésu Golubovecz István; 
vu Dráva-Mogyoródu Kákuszter Miklós; vu 
Mura Szí. Mártonu Koprivecz Márton: vu 
Felső-Király fal vi Fodor J.

Ogenj.
Vu Bottornya občini se je o. m. 5-ga 

zažgala Stala i Skedenj Horváth Antala ina 
pepel je zgorela. Zrok ognja je nepoznat.

Troje ubojstvo.

Vu Méderu, poleg Feldkirch-a (Voral- 
herg) su o. m. 8-ga tri ljudi ubili. Jeden je 
Aberer Xavér Ferencz pek, gdo je betežen 
bil, drugi je žena, i tretji njihov kvarternik 
Gibeli. Ubojniki su 600 forintov odnesli. 
Peka, ženu i kvarternika su sa nečemurno 
zcepanimi glavami našli mrtve.

Tragédia.
Žalostni slučaj se je dogodil vu Marto- 

nosu. Kamočay Eržiku si je  zaručil Balta 
Mihály, gdo nju je ljubil, ali još bolje je 
ljubil to. da je bogata i ne dojde k njemu 
s praznom rukom. Več je  blizo bilo venča- 
nje, kad je zeznal. da je  oteč Erzsiké na

dieli. Najprije je dal puno živeža u Beč do
vesti a onda se je postavil uz bok vrlomu 
varoškomu komandantu grofu Riidigeru 
Starhembergu na pomoč. Pošlo bivši sóidat 
bil je pun soldačkog duha, bodril je  dano- 
mice več od ranog jutra braneče soldate 
na hrabrost a ovi su ga rado slušali, jer 
on njim hrabrost nije samo riečmi prode- 
kuval nego im je osobno činom daval do
hár primer, jer on je uviek stal u prvih re
dovih vojujučih. a kasno u večer još je 
dvoril ranjene i bolestne u špitalih te im je 
pružal zadnje utiehe svete viere.

Kada pak su krščeniki nadvladali i lur- 
ke razpršili, onda je i biskup Kolonits sa os
talimi išel van u turski logor. za da i on 
kakov plien najde.

Pak kakovoga je našel V
Na dugiin nizu kolah je  biskup Kolo

nits pelal svoj plien u varaš Reč; više od 
pet sto na pol gole i ranjene i krvareče 
diece. Turci, koji su u zadnjoj bitki preko 
dvadeset i pet jezer svojih zgubili, sposekli 
su u svojoj srditosti nad sramotnim biedom, 
do trideset hiljad zarobljenih krščenikah.

Na tom krvavom polju polag zaklanih 
roditeljah je  biskup Kolonits sa još nekojmi 
svečenici poiskal njihovu diecu, sada osla vo
ljene sirote, koja su sad bez roditeljah bili 
piavoj nevolji izloženi. Ove je  on na kolih

borzi (na peneznoj igri) prepái. Na to je  si
rota devojka obnorela. Po ovoj dvostrukoj 
nevolji se je oteč tak razžalostil, da jeodišel 
na grob žene i streli! se je.

Samotibojstvo vu kasarni.

Vu Reichenbergu je  o. m. 7-ga na 
dvoru kasarnah med vežbanjem jeden sol
dat vkraj hitil pušku i sa bangančtom se 
je vu prša vpičil. Banganetu je  još mogel 
vun zeti i pred kaplara hititi, zatem pak se 
je doli zrušil i vumrl. Za Navoti Józsefa 
zoveju samoubojnika soldata. Med četirimi 
tjedni je  to več četvrto samoubojslvo vu 
rei< henbergskih kasarnah.

Zgoreti theater.

Vu Anlwerpenu je  o. m. 8-ga vu noči 
taki po igri ogenj vudril vun vu jednim 
theatru. —  Géli theater, —  koj je  jeden 
bil z med najlepših theatrov vu Europi. je 
na pepel zgorel. Zgorela je  i ravnateljska 
kancellárija, vu kojoj je 70 jezer frank (po 
priliki 80 jezer frtov) papernatih penezov 
bilo. Jeli ogenj ima čovečju žrtvu to se još 
ne zna. Ali vu susednih zidinali se je  zbog 
velike larme više nesreče pripetilo. Vnogo 
ženah se je tak prestrašilo, kaj su iz víáe- 
šdi Štokov na vulicu doli skočile. Kvar je 
više millionov.

Svečanost.

Ovoga meseca 2-ga je 25 Ijet bilo tó
mű. da si je Ilirschler Lipót, sadašnji alsó- 
domborui Zalán Lipót János za ženu vzel 
lépu Königsberg Hermina Srečnoga skup 
življenja 25 Ijetni jubilej su na ovaj den 
sa lépőm svečanostjom obslužili vu Alsó- 
Domboru. Vu rimo-kath. cirkvi je svečana 
meša bila, na kojoj je zvun rodbine tuliko 
ljudi bilo. da njih je  vnogo vuni moralo 
stati. Mešu su tri popi služili. Po meši je  
za 200 gospodskih gostov bilo pripravljeno 
goščenje koje je sa velikom zabavom do 
drugi dan jutra trajalo. Svečanost ilirschler la- 
milic je  svigdar i svečanost puka bila, pak 
zato se njih je  vnogo zišlo, né samo iz

odpelal u Beč pak ih je  nastanil u židovs
kem kotaru (sada Leopoldstadl) i na svoj 
trošak ih dal obskrbljivali, a za nekoje 
opel je poiskal dobre ljude, koji su je  k- 
sebi primili.

Ova čela diece bil je  samo žalostni os- 
tatak od onih šest jezer mužev, jedanajst 
jezer ženah, četirinajsl jezer dievojkah i t. d. 
koje su turci još pred bitkom u robslvo od- 
pelali.

Zadnja kola pliena biskupovoga su bili 
ranjeni, koje su turci za mrtve držeči pos
lie bitke na bojištu ostavili ležeče. I ove 
je biskup Kolonits, kakti svoj plien skupa 
spobral te ih je  na svoj trošak dal vračili 
i njegovati. Ovo, skoro bez kraja i konca, 
čislo kolah, natovarenih diecom i ranjenimi, 
bil je sigurno najliepši vlak ljubavi bližnje
ga u životu biskupa Kolonitsa.

Cesar Leopold I-i je  podielil plemeni- 
tomu hiskupu začastni liluluš »Skrbnik si- 
slrolah*.«

Kolonits je  umro godine 1707 kakti 
nadbiskup Oštrogonski i primaš Magjarske.

Hasnovita kašti^a.
Putnik Machling pripoveda u svojem 

»Pu to vanju po Mexiki« sliedeči slučaj:



Alsó-Domború, nogo i iz susedne okolico, padal. Željimo da so mu nobi spunilo pro- N e k a j Za k r a t e k  CilS.
da sc veseliju sa njihovimi dobročinitelji. ricanje, koje je sledeče: Od majuša 1 (> na # _ .
Kakti 4000 ljudi se je zišlo i niti jeden je  meslj deždj, toplina menjka; od 7— 13 na- <)(| h u m o r is t ič n ih  p r o d o c t v a h .
né odišel,. kaj nebi čutil dobrolu svečanih, vadna toplina i suša; od 14— 20 toplina j
kojih jubilej je sa jednim svetek puka bil. menjki,, május 14. je  triredni kritični . , .. . . . .
Celiri ciganske bande su pazile na to. da J J deždja j Ako čitamo strajnske knjige, videti mo-
taneč nigdi neprestane. Ne menje, kak 50 dén a tak za tr. dn. poti. v nogo deta a i ^  djj za ono vreme bili su lakodjer 
hektolitrov vina se je zpilo na zdravje med bregi snega bude, od -u  ói vinr . g|agovili sveCeniki. koji osobito izkazali su 
svečanih. 28-ga sa pomrčanjem sunca drugoredm kri- 8VOj u bjstru znan0st v prodečtvu, koji ne

lični dan. -  Od juniuša 1— 5 suša, topli- samo od svetih i bogoljubnih činov, nego 
Soldačkn veibe rezervistov. med srednj om menjaša 5 — 13 veliki dež- šalno predavanje takaj predložili jesu vu
Vnogi su se tužili zbog toga. da poljo- djj poplave, vnogo vihrov, 13. drugoredni cirkvi puku svojemu.

delavce vu takvim vremenu pozoveju nutri kri’tjčni datr od 14._19 pod jednim vnogo Dogodilo se pred stotinima letmi, kada m
na vežbu. gda je  največ dela. Ako pak re- naj’me k na zapadu; od 2 0 - 2 «  je  *ivel po imenu Abraham a Santa Klara
zervisti ovo vréme pri soldačiji vršiju, tak i ’ .. augustinus pater rodjeni iz Haden hcrce-
si nemreju nikaj priskrbeti. Minister poljo- vnogo vihrov, popla\e, toplina J ’ govine. koj je jednoč med ostalemi vu
delavskih poslov je vu pozor zel ovc i naz- 2 7 — 30 curenja bude još više i toplina još gv0j 0j prodeki ovo pitanje predpostavil 
nanil je svim sudbenim oblastjam i gospo- menjša. — Od juliuša 1— 15 se bude vrčme Zakaj ima tak malo svetih vu nebeško m 
darstvenim diužtvam. da je zajednički mi- podjedr,im menjalo. Vu drugoj polovici me- raju španjolskoga naroda? 
nister soidačije sa magjarskim honvédskim geca vn0g0 vdirov i d eždja. velike vode. —  Pobožni pater a Santa Klara vu svo- 
ministrom držal razprave i ustanovili su,da augustuSu jc jako mala toplina; jem prodečtvu tak je  razložil odgovora:
gazde i pri njili služeče težake samo vu . . . . vnogo vjbrov Vu Pred nekolikim vremenu stupili su nekoji
takvim vremenu naj pozoveju nuli i na vez- l i l  španjolci vu nebesku diku isti na, nego ovi
be, gda su pri oranju setvi i žetvi na drugoj lakov snčg, da lurišti dobro c.inju, £  lu|jkQ cigaretah p0pušili, da su drugi
silnom nč potrebni. ako ne idejű med brege Vu septembru bude pobožn| svetci od Velikoga dima kihali i

vnogo deždja i samo gde-de dva-tri lépi kašlali morali.
Žrtva z la t ne vure. dnevi. — Kavno tak za célú jesen i za po- Sveti Peter si je dugo vremena prc-

tz Kaposvára nam pišeju: Szállárszky Cetek zime nevugodno prorica Falb. Vu ok- misljaval, kak bi se mogel rešiti od ovili
József gimnazialski školski sluga se je  lobru bude vnogo deždja sa vihri, vu no- Čudovitih španjolskih sveteov? Napokon 
pod cug hitil, koj ga je na falaté razdrobil, vembru deždj. ravno lak i vu decembru, došla mu je jedna jako pr.l.čna misel na

Zrok samoubojslva bil je, da je  jedno- najnie pak vu Francuskoj. Pa m e Rak °,vak ve Danas bu<lc prcd
mu gimnazišti negdo zlatnu vuru vkral i J ' nebeškim, vrat, izvrstno gledanje napn e
krivnja je njega težila. Sud ga je odsudil. S trd «,.J e  p ro t! obiakon,. brvanje bikah. na ovu reč. sv, španjolsk,
Samoubojnik sluga je  več od zdavnja bil vu . . .  iv , svab s ve8®Uem pobegli su iz ne e? og.i
službi i vezda bi nju zgubil. — Že- Vu gornje mMedjimurju, v IX Dištnktu- ruja, ovu komediu gledati, znavsi dobro 
nu i decu je ostavil. šu su goričanci spravišče držali (>-ga o. m. sveti 1’eter, da Spanjolcom je  ovo najvek-

zbog strelanja proti tuči. Došlo je tam skup ša zat>ava, Sveti Peter s veseljem nje \an 
K «J  ven Fan, mm létme u.esece? ^  k#k 3()0 |ju(Ji Spravišee vodili su gosp pusti al, nuler više n,kada. .

. . . .  .  ̂ . , , Ovak su se rešili ostali sveli duhovi
Falb Rudolf glasovih vrč,nemo prorok, velik, sudec čakovečki, a gosp. inšpektor spanjo|cov i njihovoga od duhana zloUu.

kpiega luliki izsmehavaju je več dal vun goricah4su raztolmačili temelj i zrok strélanja van0ga velikoga dima.
svojega kolendara, kojemu najznameniteša vu oblake, pokazali su staroga i novoga šluka. *
slran je  vremeno prorokuvanje. Vnogo tak- Na pitanje gosp. velikoga sudea spravišče je pred stotinima letmi bila je  ta moda
voga obečuje Falb. kaj je ravno né naj izreklo, da se hoče braniti proti tuči i to s ilili, nošnja da ženske glave na prsah svo-
vugodneše. Veli da bude célo leto nevugod- novimi štuki. Na to se je  jedna komišija jega tela preko mere izrezani! opravo no-
noj vu juliuš i augustuš mesecu bude i snég izebarla, koja bude one vrhe pregledala, g d e sde jesu. ovo se tak zianomu patru Abra-
___________________________________________  hudu štuki postavljanj, i plačenje stroškah I *iam a Santu Klara nikak i nikak videlo

, . . , ... XT , .... nije, vu svojem prodečtvu je uje ovak ob-. i , • strelama bude odlučila. \ru koinišnu su . J J /  , , , ,»Cudnovah načinkaštigovanja sam videl pri . J . šanil: »Takova ženska glava, koja svojo le-
indijanskih dobrovoljcih. Jednoga indijanca,'zebram. Iz strani štrigovskog notariuštva. |0 ,ia tuliko golo kaže, nije vredna, da se
koj je  bil nepopravljivi pijanec su exemp- Knezevich Viktor baron, Sostarics Daniel i Mj 0j vu oči pluhne.«
lamo kaštigovali. U to ime su soldati stali Belec Ede. Iz I. Dišlriktuša Makovecz Jakab. Ov njegov govor je  strahovito zbanlu-
u okrug a u sredinu bil je dopeljani med \z n. Dišlriktuša Kerman Ferencz. Iz lil. vanje zrokuval vu bečkom dvoru tak, od 
strašnom halabukom delikvent. Tri kaproli |)i§iriktuša Sajnovics András. Iz IV. Dištrik- kojega je Pater opomenu dobil, da i e a

v e l i k i h  pLnJr Pl i c í  aa0StaVdnva\,ribču0 luša Lebar ^  ' a Vizi-Szt.-Györgya kak-
debele šibe. Sad počmu bubnji i trombete, ll IZ v Dišlriktuša Perkó István Novak gj| n dojduču nedelju je još oštreše po
da bi čoviek moral iz kože skočiti, a na to László, Horváth János iz Kerekhegy -a, Hor- veda, vu SV0j 0j prodeki rekuCj pr0§aslnu 
pričme komandant na soldate govor držati váth András iz Oskolahegya i Pintarics Mi- nedelju rekel sam. da takove žene, kője 
i konačno obsudi delikventa, da mora ov hály iz Gyümölcshegya. íz Mura-Szl-Mártona, bezmere svoje lelő odkrito derže, nisu 
vrč sopumee popiti. kakti iz VI. Dišlriktuša Novicsek Alajos, Ha- vredne, da se njim vu oči pluhne. Sad iz-

Siromaški dclik\ent, koj je, kak se ono zsics József i Földes Imre. Íz Mura-Szerda- nimljcm svoju réc nazad. pak odprto valu- 
veli, još včerašnji, stoji tu sa strašnim kat- he, kakti iz Vll j Vlll |)i§lriklu§ov Hor- êm prc Vsemi’ da paČL* vredne Jesu  ̂ da se 
zenjammerem te mu se želudac obrača, ali \ . , . . njim vu oči pluhne. —
dvie u vis dignjene debele šibe učine da on valb Anlal’ Hula' ̂ renež, Silec«, Kora, Isl-
pošteno potegne iz nesretnog vrča. I sad je  van’ Králics Bálint, Besnyák Károly. 1 Hl ivti ere néz.
išlo premence: piti, bubnjanje, trubentanje, z  n  !
hluvanje i bijenje, dok vrč nije bil do dna (!H Jv VUU' Dobre žepne i  stene vine  za fal
prazen « q m 10 -ga vu zorji su med 40. i 41. ^cénu ill0Č' dobiti pri Pollak Bernntn vu

Putnik na koncu pripovieda, da je taj brojorn vahtarnicami blizu preparandije med rani vu Čakovcu (Pijač, Šparkassa). Pri- 
indijanski sóidat poslie ove strašne kaštige šinah našli sa združnjenom glavom telo njem se uzirnljeiu vure taka/ za nonra- 
bil najtrezmji čoviek. Trebiczky Ferencz 13 lét starog iz Letenye Ve za fal cénu

Makar da je kašliga i liasnela, ja  ju vučenika II. purgarske škole vu Čakovcu, 
ipak nepreporučam. 10 vurni cug na večer je pogazil dečeca,

Em. h o lla  v. koJ >e svojevoljno del glavu pod cug. koj Odgovorni urednik
mu je glavu odrezal od téla. M A R G I T A I  J Ó Z S E F .



rülctből: Makovecz Jakab. II. hegykerülelhől: Ker- 
man Ferenez. III. hegykerülelhől: Sajnovics András. 
IV. hegy kerületből: Lehár Ferenez. Vizi-Szent- 
györgyi körjegyzőség mint V. begykerület részéről: 
Perkó István, Novak László. Horváth János kerek- 
hegyi, Horváth András oskolahegyi és Pintarics 
Mihály gyümöleshegyi. Mura-Szent-Márton jegyző- 
ség mint VI. hegykerület részéről: Novicsek Ala
jos. Ilazsics József és Földes Imre. Mura-Szerda
helyi mint VII. és Vili. hegykerület részéről: Hor
váth Antal, Pulai Ferenez, Silecz István. Korai 
István, Králics Bálint, Besnyák Károly.

Felhivatott a most említett bizottság, hogy el
járásának eredményéről jelentését annak idejében 
a járás főszolgabírójánál benyújtsa.

K Ü L ö N F É L É K.
— Személyi hir Tolnai gróf Festetics 

Jenő Ö Méltósága f. hó 8-án este a práger- 
hofi postavonattal Csáktornyára érkezett s 
innen zala-ujvári kastélyába hajtatott.

— Dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanfel
ügyelőnek a inuraközi és vendvidéki tanítók 
és tanulók 1898/99-iki jutalmazásáról szóló 
elszámolását vettük. Az elszámolás nyomdai 
okokból lapunk jelen számából — sajnála- 
lunksa — kiszorult. A m. évben kiosztott 
jutalompénz összege 620 írt.

—  Előléptetések. A vallás- és közok- 
latásügyi miniszter Margitai József Csáktor
nyái áll. tanitóképző-intézeti igazgatót a VIII. 
íiz. osztály 2. lokozatából az 1. fokozatba, 
Dékány Mihály és Tömör Boldizsár képző- 
inl. tanárokat a X. íiz. osztály 2. fokozatá
ból az 1. fokozatba. Révfy Géza képzőint. 
tanárt a X. fiz. osztály 8. fokozatából a 2. 
fokozatba léptette elő.

—  Kinevezés és áthelyezés. Dr.VVurdák 
Ede varazsdi dsidás főorvos Csáktornyára 
ezredorvossá neveztetett ki, — dr. Barbach 
Bernát Csáktornyái ezredorvos Tarnopolba 
helyeztetett át.

—  Májusi ájtatosság. A Csáktornyái 
Ferenczrcndiek templomában a májusi áj
tatosság a múlt héten kezdetét vette, s min
den szombaton d. u. 6 órakor tartatik meg.

Esküvő. Eaufer Mór csurgói takarék
pénztári pénztárnok, ki Csáktornyán is liosz- 
szabb ideig működött, a múlt hó 29-én tar
totta egybekelését Friedfeld Miksa légrádi 
kereskedő kedves leányával. C I e m e n I i n 
kisasszonynyal.

— Flórián napkor a Csáktornyái tűz
oltók zenekaruk által kisérve a templomba 
vonullak és szent misét hallgatlak.

Kinevezés. A belügyminiszter Plichta 
Lajos mura-királyi jegyzői Írnokot az anya
könyvvezetéssel bízta meg.

—  Áthelyezés. Az igazságügy miniszter 
Meyer Károly perlaki járásbirósági aljegyzőt 
Kapuvárra helyezte át

— Névmagyarosítás. Makovecz Péter 
légrádi lakos vezetéknevét Zalai-ra, — Iler- 
sics János inura-szent-kereszli tanító vezeték
nevét Hajnal-ra magyarosította.

— Beválasztások. Bányaváron Szeije 
Mátyás, Cseresnyésen Golubovecz István, 
Iháva-Mogyoródon Kákuszter Miklós, Mura- 
Szent-Mártonban Koprivecz Márton. Felső- 
Királyfalván Fodor J. községi birákká lőnek 
megválasztva.

—  Uj körorvos. I)r Sztanovszky Nán
dor zala-lövöi gyakorló orvos Mura-Csány- 
ba körorvossá Ion megválasztva.

—  Lemondás. Tóth Karolina k. a. kis- 
szabadkai postamesternő, ki e hivatalát sok 
éven át viselte, állásáról leköszönt. Az igy 
üresedésbe jött postamesternői állásra május 
25-ki határidővel pályázat vau kiírva.

— Megbízás. A zala-ujvári menedékház 
vezetésével özv. Kopsza Ferenczné bíza
tott meg.

—  Halálozás. Idősb. Kalchbrenner Fe- 
rencz, a stridói »Nemzeti vendéglő« tulaj
donosa, vagy lő  év óta az áll. iskola gond
nokságának munkás tagja, folyó hó 6-án 
szélhüdés kövelkeztében hirtelen meghalt 47 
éves korában. Telemét nagy közönség rész
véte mellett 8-án délelőtt helyezték nyuga
lomra az ottani sirkertben. Béke poraira!

A Muraközi Tanitókörnek a közgyű
lésen megjelent áll. isk. tanító tagjait tiszte
lettel kérem, szíveskedjenek utiszámláikat 8 
napon belül hozzám beküldeni, hogy azokat 
a kir. tanfelügyelőséghez egyszerre terjeszt
hessem be. — Csáktornyán, 1900. május 
hő 9-én. Mencsey Károly elnök.

— Köszönetnyilvánítás. A Muraközi Ta
nítókor a F. J. Tanítók Háza internátusában 
egy főiskolai tanuló elhelyezési jogát bizto
sítandó alapítvány gyűjt: e gyűjtés gyarapí
tásához Nagyságos dr. Mandel Pál ur or
szággyűlési képviselő száz koronával járult. 
Ezen nagylelkű adományért a Muraközi Ta
nítókor nevében hálás köszönetét mond 
Mencsey Károly elnök.

—  Áthelyezés. Némethy Lajos Csáktor
nyái pénzügyőri vigyázó Letenyére helyez
tetett át.

— Iskolai kirándulás. A Csáktornyái áll. 
tanítóképző-intézet növendékei a tanári tes
tület kíséretében folyó hó 8-án érdekes ta
nulmányi kirándulást tettek a farkashegyi 
állami szőlőtelepre. A szölőtelepen, hol azon 
nap is löO munkás foglalkozott, Ulicsny Ká
roly m. kir. szőlészeti és borászati felügyelő 
tanulságos előadást tartott a növendékeknek 
az okszerű szőlőmivelés különböző ágiiból, 
majd bemutatta a régi és az újonnan fel
állított gyorstüzelő viharágyukat. Délután a 
növendékek a prekopai szőlőtelephez rán- 
dultak el. ulánna pedig hazagyalogoltak, ma
gukkal hozván egy tanulságosan és kelle
mesen eltöltött kirándulás édes emlékét.

—  Halálozások. Nagy Olivér megyei fő
jegyző. Nagy Elemér Csáktornyái urad. gazda
tiszt fivére, 52 éves korában Tordán elhunyt. 
— Zernecz Ferenez Csáktornyái közs. nép
iskolai szolga 76 éves korában meghall. I 
Nyugodjanak békével !

—  Kertmegnyitás. Baumhack Frigyes | 
vendéglői kerlmegnyilását ma tartja meg a j 
tűzoltók zenekarának közreműködésével.

—  Elgázolta a vonat. Folyó hó 10-én 
hajnalban a 40 és 41 számú őrház közölt, 
az állami tanítóképző-intézet közelében, össze
roncsolt fejjel és tagokkal, halva lelték a 
vasúti sinek mellett Trebiczky Ferenez lete- 
nyei illetőségű, 18 éves Csáktornyái polgári 
iskolai II. oszt. tanulót. Az esti 10 órai vonat! 
gázolta el a gyermeket, ki öngyilkossági 
szándékból hajtotta fejét a sínekre, mely el
vágta fejét a test törzsétől.

—  Szerencsétlenség. Ujlaky István kot- 
torii földmives kocsizás közben a megvadult 
lovak közé esett, a lovak keresztül gázoltak 
rajta úgy, hogy a szerencsétlen fuvarosnak 
a jobb lába és a bal keze eltörölt, s a nagy- 
kanizsai kórházba szállították.

— Kertmegnyitás. Krausz Pál a »Köz
ponti« kávéház tulajdonosa folyó hó 12-én 
tartotta kertmegnyitás tt Sárközy testvérek 
zenekarának közreműködése mellett.

—  Tűzvész. Bottornya községben folyó 
hó ő-én Horváth Antal ottani földmives 
istállója és pajtája kigyulladt és porrá égett. 
A tűz keletkezésének oka ismeretlen.

— Elgázolt gyermek. Turk Bálint hernu- 
soveczi lakos trágyával megrakott szekérrel

keresztülment Sekutor Mátyásnak Elek nevű 
22 hónapos kis gyermekén. A kocsinak csak 
első kereke ment ál a csecsemő fején, de 
az okozott zuződásoklól 5 — 10 perez alatt 
meghall. Íme egy hatalmas ok a falusi — 
bármily egyszerű — gyermekmenhely fel
állítására.

— Az élet és a vagyon. Kgyik a másikat ki
egészíti, mert az éíelbcn rászorulunk a vagyonra, 
vagyon nélkül pedig nem ér az élet sokat, amit 
az is bizonyít, hogy mindenki vagyonszerzésre tö
rekszik. Csakhogy kevés azoknak a száma, akik 
erre képesek a mindennapi keserves munka mel
lett. Lnnék oka az, hogy a legtöbben figyelmen 
kívül hagyják a sors által nyújtott szerencsés vé
letlenek eredményét. Mert aki ezzel foglalkozik, az 
nagyon jól tudja, hogy minő sokan vannak, akik 
jólétüket csak annak köszönhetik, hogy nem mu
lasztották el kiaknázni azt a páratlan alkalmat 
melyet az osztály sorsjáték nyújt az ahhan részt
vevőknek. Maga e sorsjáték az életet és pedig a 
vagyonos életet jelenti a nyerőre nézve, akiknek 
eddig se szeri, se száma. Különösen a T ö r ö k  
A. é s T s a b a n k h á z  (Buda|>est, Váczi-körut 
4.) jutott abba a szerencsés helyzetbe, hogy vevői
nek rövid idő alatt több mint három millió koro
nát fizetett ki, ennélfogva a sorsjegy vásárló kö
zönség figyelmébe ajánljuk Török A. és Tsa bank
házát, mely megbízhatósága, pontossága és szeren
cséje folytán amúgy is kiérdemelte a közbizalmat.

— A Horgony Pain Expeller igazi, népszerű 
háziszerré lett. mely számos családban már több 
mint 27 év óta mindig készletben van. Hátfájás
nál. csipfájdalom, fejfájásnál, köszvénynól, csúz- 
nál stb.-nél a Horgor.y-Pain-Kxpellerrel való be- 
dörzsölések mindig fájdalomcsillapitó-hatásuaknak 
bizonyultak, sőt járványkórnál, minő: a kolera, 
hanyóhasfolyás. az altestnek Pain-Kxpellerrel való 
bedörszölése mindig igen hasznosnak bizonyult. 
Kzen kitűnő háziszer jó eredménynyel használta
tott bedörzsöl éskér. t az influenza ellen is és 40  
kr., 70 kr. és I fit livegenkénli árban a legtöbb 
gyógyszertárban készletben van, hanem bevásár
lás alkalmával mindig határozottan mint »Hiehler- 
féle Horgony-Pain-Kxpeller« vagy »Bichter-féle 
llorgony-lJniment kérendő és a »Horgony« véd
jegyre ké’ ünk figyelni.

A vér megmérgezése-
Valamely csekély esemény, pl. egy egyszerű szúrás 

még a legszilárdabb egészségei is tönkreteheti. De mi is tar
taná fönn az egészséget, ha nem a vér tisztasága, a vér 
bősége és rendszeres keringése; sokféle ok zavarhatja meg 
a vér épségét és gyakran csökkenését idézheti elő. Vágás 
vagy csak karczolás is a véri megmérgezheli. lassan-lassan 
megrontliatja s igy ulal nyit különféle behatásnak, mely az

Példát nyújt erre I)u- 
racier kisasszony, ki 19 
éves La Varenneben 
Ghamptoceaux mellett 
(Maine-et-Loirei) lakik.

— Leányom — írja 
Duracicr Mátyás ur -  
három évvel ezelőtt űz 
leiben volt alkalmazva.
I .ábaszárát megsesesitet - 
te és a sebet elhanya
golta, meri jelentékte
lennek tartotta. Azon
ban lassankint aggodal
mat okozó daganat ke
letkezett. nagy vérhólya- 
gok támadtak s kényte
len volt munkásságát 
megszakítani. Sebei fel

szakadlak s oly gyenge lett, hogy alig tudott a lábán állni. 
Nem volt se étvágya, se álma s heves csipőfájdalmat érzett 
és szúrást meg szívdobogást a legcsekélyebb mozdulatra is. 
Vérszegény lelt; állapota rohamosan rosszabbodott és ha egy 
a Pink-piluláról szóló irat nem kerül szemünk elé, tönkre
megy szegény leányom. Szerencsére rögtön használni kezdte 
a pilulát s ereje kezdett visszatérni. Jó kedvével, mely tel
jesen eltűnt volt, visszatéri ereje, étvágya és álma.

Minden bajt a vér tisztátlansága idézett elő s a Pink- 
pilula a vért újra helyreállítva, eltüntetvén az okokat, egy 
csapásra eltüntette az eredményt is. Minden körülmény kö
zött ilyen a hatása, s mindig jó hatással van az egészségre 
a Pink-pilula, ha a bajt a vér elgyengülése idézte elő. A 
vérszegénységet, a sárgaságot, a reumát és sok más bajt le
győzhetünk a Pink-pilula használatával.

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

Felelős szerkesztő:
MARGI T AI  J Ó Z S E F

Kiadó és laptulajdonos:
FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR).



, , Predplatna cena je:
Sve pošiljke se tičuc znuržnjn

pošiljajo M  K P fe  I  I  I  I  I  I  ‘N' <lMFui MUKJt
S  V  I  H H  I V  V  I  I V I  H i  H H  broj; koStajuIzdateljstvo:

Knjižara F is c h e l  Filipova, na horvatskom j magjar8kom jeziku izlazeči družtveni, znanstveni i povučljivi list za puk obzn.mo se poleg pogodi,« 
kam se predplate i obznane r h . h

pošiljaju. Izlazi svaki tijeden je d e n k ra t i to: vu svaku nedelju. 1 ,al raounnJu- ,

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

^  . Kušrn prije, kak vun daš krajcara. I volju, ako nam se sveti pred očmi. —  Safcparanje. j fillér je  penez. Kratka požderljivost, duga gla- takvom cifrastom nevoljom sam oto postig- 
Nad sito mer mo vodu. ako šparavno vobol. Na put veselja i žalost stupi. — Ako nemo. kaj nas drugi izsmehavaju. jer se 

ne bavimo s onim. kaj smo si priskrbeli, ove pred očmi držite,tak se nigdar nebudele pred drugim naklanjamo, nanižimo se pred 
Vnogo razsipnih sinov jejeden klin vu laki lugovali zbog lereta vremena poreza i t. d, onimi za posud, koje smo predi niti gori né 
svojega otca. Sa rukom séjaj seme ne sa jer vino i hujehaje, igre i drugo kaj tak- vzeli; ali koje je  delo gori pomoglo. Pak da 
dežicom. Kaj je Peter žnjel, ako Pavel poje, voga su zrok velikoj nevolji.| je  jeden na nogah delavni čovek više, kak
tak hude parma prazna. I samo jednoj krpi Ali morti mislite, jedno malo iašniku- jeden nevaljani gospon, to svaki veruje. Pak
je  težko povedati, kaj je  vredna. vanje, velike zabave morti nikaj ne i od takvoga človeka se niti pes ne hoji.

Više danov kak klobasov. koštaju. Najte pozabili., da hude iz maloga More biti. da herbije vnogo dobiš i pečeni
Gdo v Ijetu ne bere šibje, on v zimi veliki kup, iz malih potokov zviraju velike golub ti je  letel vu zube. pak vezda do ši

ne kuri peč. vode. Pazite, jer samo mala luknja je pot- njaka se hočeš najesti, niti si nepreinisliš
Kak postelju popravljaš, tak onda na rebna, kaj se vtopi ladja. kak je  skupa spravljeno,

njoj spavaš. Vnogoput se veselite, da morete kaj Jer kak vcIij u jz grešlie prisk|.be ne
Ob poldan ostavljena brana, je vnogo- lal i pod cčnom kupiti, ali ako vam je  né doj de ldkaj Iia berbe. Ti samo misliš, da 

put dobra večera. potrebno, pak né dugó budete morali prodati ako vezda sunce Svöti, nigdar ne bude ob-
Vu siromaškoj kubnji, je svaki falat i potrebno. Pri takvoj hiži je  na bitrom čut.: ,aCno ali j iz pune žitnice se odnosi poma_ 

bolši. Potreboča je  najbolši kuliač. Zuliko je Niti soli, niti dieva lem. ^ ega takvoga zdenca, kojega nebi bdo
trpljenje, ali dober mu je sad. Gdo zelje ne Moja hiža denes nema. moči pregrabili, a kaj pak ako samo iz kadi
poje. on ni je vreden niti mesa. Gdo na stran Dobro si premisli anda, ako kaj faloga grabj§ j vu nj u njgdar ne vleješ, na bitrom 
nikaj ne dévlje, vu starosti nosi torbe. kupiš, jer tal mesa j.* ne fina juha. Vnogo j e videlj dn0 gamo kad je Z(|enec prazen

I za isto vnogo imetka se tak razide, put se samo vidi za fal ono, kaj je  jako onda znarnokaj j e vrčdna voda Xuk je lo
kak je došel. drago, di je  drago zato da nam volju zpum ravn0 j sa iinetkom. Bolest daje tečnost

Od kad žene na mestu šivanja, prede- i tak nas vu velike stroške zapelja; anda na zdravos(j 
nja kavu pržiju, na mesto farbane oprave vodu nas pelja i ipak nas žedne oslavi.
cifrastu opravu nosiju. i muži pozabiju za Vnogi su tak došli doli; i jeli né je  be- . Vnogoput sam se smejal nad slučajom 
kosu. motiku, žagu, pak vu krčmi célé dne- darija nevoiju za peneze kupiti. Pak ipak .Mnoga mliuara, koj je  mislil, da mu nje-
ve sprevadjaju, od onda ga vnogo više ne- lakve bedarije su svakdašnje. Vnogi su glad- «ov ža Ûĉ ec ne M ' V0(̂ u’ 1 kad mu je  voda
voljah. Ima on, koj nezapije, je navadna ni, samo. da imaju cifrastu opravu. devet melinov jedno za drugim popila i on
réé. — Ako si onda kaj hočete priskr- Kaj nam nije potrebno, nam je  samo ^akti siromak je  vodu moral piti je  zakričal:
beti, denite i nekaj na stran. na putu. Pak ipak si za peneze kupimo ne- »Bože moj! ako bi bil predi znal. kak

1 - ■
Z A B A V A  j stolu ili na nočnom ormariču zaboravi, pak su mu bečani za taj početak i danas zab-

su bečani boleli videti, jeli su turci u onoj válni i kak sam prije napomenul, nad ka- 
n i  i /. . \ . t , i naglosti gde kaj u logoru zaboravili, te su vinskem plienom veseli, jer lomu imadu
oK rD lllK  (tiltor; Sirotall. izišli Pievajuči, nekoji i plačuči van u logor, zahvaliti, da se od onda več kava pri

Večer dana lž-a Septembra 1683 je  izbi|j a< ol,i su 1,1 neizmeran plien našli, njih pije.
nastupil, krščanska polnočna vojska je Beča iialor vezira ^ lra ‘' Iustale sa 9' im Godine 1683. se je  u Beču govorilo:
od obsiedanja turske vojske oslobodila. ne- njegovim zlatom i drugim kamenjem oblo- »llorccg Lothringen i «rof Starhembcrg su 
prijatelj turčin je biežal prama magjarskoj zenlm orudjem. vnednosl. koja je  bila na |jeCa svoj j ,n j unacivom, a biskup Kolonils
granici: križ je obladal polumieseca. ^va l" lllJ una lorilllll> procien|ena zaton do p.lko svoj om |jubavju oslobodili. Mozbit je

Beč, starodrevna residencija. štil krš- šest st0 vrečah sa piasteri ( urski novac) lzme(| mojjh  čitateljah u vriemenu do go-
čanstva, straža Niemačke, opet je stal osov- natrpanih je zapalo polskog kralja Sobies- djne ^ 9 9  bjl koj u g ečn pak ;e y/ Yzjedo.
Ijeni tu, turski neprijatelj bi! je  do kraja koga Jo« je  toga dosta ostalo, kaj su si u Karnthner Strasse išel kroz do onda
pogažen i poražen. To je  bila ruka božja, oočam vzeli, množmu novac, sukna. platna obstoječi Elizabetin most. isti je  na lom
koja je  ohologa turčina kaštigovala, krščans- "a »ale odieča. Inljade volovah. ovacali i mostu vjde| viSe pj|;ov j|j(i slatujh mod 
ka vojska je  bila šiba, kojom ga je Bog arabskih plemenitili konjah stotine gamilah, nj j mj j e bila i stalna biskupa Kolonitsa I
šibral. Junaki su bili svi, Starhemberg i nje- bezbrojmh puranah i druge mladine. Ktomu „ Imenškom predvorju eirkve sv Štefana
govi vierni bečani, koji su u varošu voje- su napravili plien, koj ib još danas veseli: stojj sp0menik turski sa štatuum biskupa
vali, zatim kralj polski Ivan Sobieški 111. stotine vrečah kave. Vierni tolnačnik Koltšitz- Kolonitsa.
herceg Karol V. od Lothringena, kurfűrst ba- ky, koj se je opetovano u pogibelj stavlal. 1 1 1 1
varski Max Emanuel, kurfűrst saksonski1 te je  kroz turski logor preoldečeni se prev- 1 k0 “'^ u p  KolonitsV
Ivan Gjuro III., princ badenski, jednom rieč- lačil i od polskog kralja Sobieškia u grad Leopold grof Kolonils bil je  plemenilog 
ju svi, kojisu pod svojimi zastavami iz va-|glas donesel, da je pomoč blizu, kak takaj vetežkog roda. a bil je  rodjen godine l(>;tl. 
na došli na pomoč, te zajedničkom šilom opet onda iz grada Sobieški-u glase odne- u Komaromu u Magjarskoj. Iz početka je
smrvili neprijatelja. sel, kakovo je opel stanje vojske u gradu, pokazal volju za soldački stališ te je  kalili

Iste pobiedne večeri anda je bečanom zaprosil je poslie Starhemberga, da bi mu mladič stupil u red »Malthezerah.« vojn val
bilo prvo iza svojih zidinah i barikadah dozvolil prvu kavanu u Beču otvoriti. Za je godine 16Ő0 kakti malthezerski vitez u
van iziti te vani pred varošom ostavljeni one velike zasluge za obsednulja Beča bilo Kandiji, gde se je  junački boril proti lurči-
turski logor jedno malo, iz bliža si pogled- mu je  to dozvoljeno i on nije nikaj falel, nu te je u jednoj pomorskoj bilki zarobil
nuti. jer pri takovom naglem biegu se veči- bečanom je  do onda bila kava nepoznata lursku zastavu a lo je  bilo u Dardanellah.
nom u naglosti gde kaj u ormaru ili na stvar, a kavana, — lo pak posve, pako zato Badi svoje hrabrosti i razboritosti u ratu,

XVII. tečaj. Vu Čakovcu, 1900. 13-ga. majušn________________________ f>,l'°.i *



l«h«UWÓ tM tl, hogy a t io b ik  a másolás alatt 1 haaináltatta* 
aanak, m isei a k e lle m e t le n  szag ás a laaaú, ragadó, száradás, 
moly aa olajfeatékook ó . aa ol^jUkknak sajátja, e lk e r t t l t r t ik .
Kmnllett a bassnálata olyan egysserü, hogy kiki maga yégeahetl 
a miauikat. A palló nedvet tirgygyal feltürttlbetö, ará iku l. b«gy 
elToaatooé fén yit Meg kall különböztetni:

szín ezett szobapalló - fénymázv, v
eárs tasb arn á t éa m a h a g o n lb a rn a t, mely akár csak aa óla)- 
festek födi be a pallót a egyúttal fényt la ad. E a irt egyaránt 
all almazható régi vagy uj pallóra T f l J * ‘ »n  betAd m ind en  

f o l to t ,  k o r á b b i m á s o lá s t  atb; van aaután
*lszta fén ym is (színezetten;

u j p a lló k ra  éa p a r k e tr e . moly csupán fényt ad. Kiilonöaen 
parkéira a olajfeatékkel mar bomázolt ngé.zen uj pallókra való. 

Caak fényt ad, ennélfogva nem födi el a famuatrát. 
P o stacso m ag , kö rü lb elü li négy.zög mtr. (két középna

gyságú esobára való) 6 frt. 90 kr., vagy 9'/, márka.
A k ö z v e tlen  m e g ren d eltn ek  m ind en  varo ab an , ah ol 

r a k tá r a k  v a n n a k . Ide k ü ld e n d ő k . Míniainázolá.ok ásprosp-

Hektuaok Ingven és bérmentve küldetnek. A bevásárlásnál tos-ék 
Jöl vlgyátní a cégre • a gyári jegyre, mivel ezt a több mint 
IS IO  éve lé tező  g y á r tm á n y t sokfelé u tán o zzák  és hamisítják, 
s sokkal resazabb, s gyakran a célnak meg nem felelő minőség
ben hozzák forgalomba.

Chrlstoph Ferenc,
á  valódi iiobapalló lé n y la t t  (ellalálóia és w e d ti l i  gyártója,

Prága. K. Berlin.
Z ü r ic h .

Csáktornyán: Gráner Testvéreknél.

722. tk. 900.

Árverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái kir. jbiróság mint tkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy a Csáktornyá
vá léki takarékpénztár végrehajtatóknak Mi- 
hálkovics Imre és Kozják Fülöp végrehajtást 
szenvedők elleni 218 kor. tőkekövetelés s 
jár. iránti végrehajtási ügyében a ».-kanizsai 
kir. törvszék és a Csáktornyái kir. jbiróság te
rületén lévő a zala-ujvári 171. tk. 10. hrsz. 
a. belsőség udvar, kert 51. számú házzal és 
tartozékaival 915 □  öl területben 521 kor.; 
a zala-ujvári 219. tk. Hl6. hrsz. a. rét és 
erdő 2 h. 121 □  ölből Kozják Fülöpöt il
lető Vio része 30 korona (>2* 4 fíll.; a zala- 
ujvári ölti. tk. 337/a. hrsz. a. rét és szántó

313 □  öl területű egészben (>1 korona; a 
zala-ujvári 756. Ik. 301/1. hrsz. a. rét és 
erdő 520 □  területű egészben 98 korona, 
és a zala-ujvári 581. tk. 350/b. hrsz. a. 110 
□  öl területű szántóföld egészben 1(5 koro
nában az árverést ezennel megállapított ki
kiállási árban elrendelte és hogy a lennehb 
megjelelt ingatlan az
1900. évi Május hó 14. napján 

fit1 ir Hitt ÍO  óm k or
a Zala-Uj vár község biróházánál meg
tartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alul is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
ingatlan becsárának 10%  vagyis készpénz
ben. vagy az 1881. LX. t.-cz. 12. §-áhan 
jelelt árfolyammal számított és nz 1881. évi 
november l-én 3333. sz. a. kelt igazságügy
miniszteri rendelet 8. §-ában kijelelt óvadék
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez le
tenni. vagy az 1881 LX. t.-cz. 70. §-a ér
telmében a bánatpénznek a bíróságnál elő- 
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni. 593

Kir. jbiróság mint tkvi hatóság.

Csáktornyán. 1900. évi márcz 0-án.
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