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XVIII. évfolyam. Csáktornya, 1901. julius 28-án. 30. szám.
A lap szellemi részére vonatkozó 

minden közlemény 
M a r g i t a i  J ó z s e f  szerkesztő 

nevére küldendő.

K ia d ó h iv a ta l:
Kischel Fülöp könyvkereskedése. 
Ide küldendők az előfizetési dijak 

nyiltterek és hirdetések.

M U R A K Ö Z
magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap.

Hirdetések elfogadtatnak :
Budapesten : Goldberger A. V. és 
Eckstein B. hird. írod. Bécsben: 
Schalek H., Dukes M., Oppelik A. 
»Általános Tudósító« hirdetési osz

tálya Budapest.

Hirdetések jutányosán számíttatnak. M eg je len ik  h eten k in t  e g y s z e r :  v a s á rn a p . Nyilttér petitsora 20 áll.

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

A szeretetről.
Szeretve lenni az megbecsülhetlen 

ajándék; szeretni tudni: az erény.

A szeretet az életnek világossága és 
napfénye. Úgy vagyunk teremtve, hogy sem
minek sem tudunk örülni, mig azt velünk 
nem közli valaki, a kit szeretünk. Sőt, ha 
magunk vagyunk, örömünket mintegy félre 
teszszük, vele takarékoskodunk azon édes 
reményben, hogy azt később teljes mérvben j 
élvezni fogjuk azokkal, a kikel szeretünk ! 
Ez tény! S az főleg azon szeretetről, vagy 
ha tetszik szerelemről, mely vezet a házas
sághoz. Ezen szeretet zenéje az életnek, csen
des melódiája édesebb bármily más szer 
hangjainál; ez elnyomja ellenséges indula
taikat, kölcsönöz mérsékletet, távol tartja a 
kíméletlenséget és nyerseséget, létrehoz ba
rátságokat. elfeledteti az ellenségeskedést, ala
pítja a boldogságot. Nagyrabecsülik, a kik 
benne részesek, óhajtják, vágyódnak utána, 
a kik benne nem részesülnek. Ez a szereteti 
anyja a gyengédségnek, a tiszta gyönyörnek, I 
kedvességnek, kellemnek és jóindulatnak; 
kormányzó és hű társ minden szóban, tett
ben, ö segítő és üdvözítő: d'csősége az em
bereknek, legszebb és legbiztosabb vezér, 
melyet mindenkinek követnie kellene. — 
Ez az igazi szeretet!

És ezen szeretetnek minden szent, a 
mit az imádott akár kezével, szemével, vagy 
csak gondolatban is érintett. Egy eszményi 
lény szeretete utáni sóvárgásnak mindig az 
őszinte vonzalom és rokonszenv megnyilat
kozása. Törekvése együtt érezni, együt örül
ni s együtt búsulni, szenvedni, együtt töké
letesedni egy rokon lélekkel.

Hogy a szerelem valóban szerelem le
gyen, azaz hogy egy férfi egy nőt minden 
másnál jobban szeressen, vagy hogy egy nő 
egy férfit jobban szeressen minden más fér
fiúnál: ahhoz szükséges, hogy az olyan nő 
vagy az olyan férfi a nagy tömegből ki
emelkedjék.

Főleg a nőről áll az: »Bewundern und 
lieben isi eins beim Weibe.« A tiszta önzet
len szeretet csak a legnemesebb lelkek tu
lajdona. Csak a tiszta szeretet magasztos; 
azért is olyan ritka! S itt is lehet mondani 
azt, hogy sokan vannak a hivatottak, de ke
vesen a választottak!

A boldogság ősszüleinkkel együtt kiüze- 
tett a paradicsomból s azóta mint bolygó 
jár közöttünk: néha hosszabb, néha rövidebb 
időre be-betér hozzánk, újra távozik, örömet, 
bút, bánatot, boldogságot, szenvedés!, fájdal
mat hozva magával.

Minden nemes s z ív  szomjazik a neme
sebb után: a szép lélek áhítozik szebb után. 
Eszményét nem önmagában, de saját énjen 
kívül megdicsőült avagy felvett testben látni 
törekszik, hogy azt könnyebben elérhesse;

mert nemes, emberséges ember csak magá
hoz hasonló lényhez csatlakozni törekszik. 
Ez a nagy érteke, kincse a nemes, gyöngéd 
szívnek.

Mit is érne az élet minden kényelem 
boldogság nélkül, a jólét tiszta öröm nél
kül, a tekintély és rang szeretet nélkül ? mit 
érne az éhezőnek a drágakő V

Ismétlem, mit érnek mindezek, a világ 
minden kincsei szeretet nélkül ? Azon igazi, 
önzetlen szeretet nélkül, a mely mindent 
pótol, de’ a melyet nem pótolhat semmi V 
Ez a szeretet azon rejtély, mely elölt ölbe
rakott fegyverekkel áll meg minden emberi 
tudomány. Ez nem engedi elveszni a gyen
gét és megmenti az elhagyottat.

A nő szeretete mindig feláldozás, mert 
mindig szenvedés. A szeretet a nőnek üdve 
s átka, ereje és gyengesége, erénye, bűne és 
bünhödése. De neki jutott a legszebb osztály
rész is; ő simíthatja el lágy kezével a gond 
és bánat redöit szeretettéi homlokáról; ö va
rázsolhatja Övéinek otíbonát kedélyessé, ő 
enyhíthet, békitbet, vigasztalhat gondos, szor
galmas kezével minden körülmények között.

Az igazi nő, az igazán szerető hit vés 
készíti a megáldott otthont; besugározza azt 
szeretettel és melegséggel. Oda vonul vissza 
fárasztó munka után a férfi, mint a madár 
a vihar elöl a fészkébe s felüdül a gyermek- 
arczok verőfényében.

Az olyan nő gyöngéden lecsókolja a 
férj szeméről a könyet. letörli porlepte hom
lokáról a verejtéket és nem dicsőségének 
akar osztályosa lenni, hanem örömének és 
boldogságának munkása. Szeretete önzetlen
ségével ó.vja őt még a szellőtől is; aggoda
lommal lesi, mikor vonhatná félre a kime
rítő, emésztő munkától s őrzi mint a leg
drágább kincset, mert üdülni akar a fényé
ben és nem ragyogni.

A igazi nő s annak szeretete, a mely 
önmagát törekszik kimeríteni az önfeláldo
zásban, a mely nem ragyogni, hanem bol
dogítani akar. s a mely a silány dicsőségért 
dicső kárpótlást nyújt a lérj agyongyötöri 
lelkének a családi élet nyugalmában.

Ez a szeretet, mely nem keres jutal
mat, mely soha se szűnik meg, még ha a 
Ilit is veszne és tűnnék a remény. Sokszor 
azonban egészen más valami tartatik szere
tetnek. Hiúság, élvbajbászat, önzés, hatalom
vágy és gyakran még gonoszabb vendégek 
is könnyen veszik fel a szerelem öltönyét, 
kikölcsönzik díszének, ékességének egy ré
szét s oda lépnek a szívhez, követelvén és 
— sajnos! — gyakran nyervén is bebo
csátást.

Oh, hányszor tartunk szeretetnek vala
mit, a mi egészen annak ellentéte. Vagy ta
lán a szeretet az, a mi a nő szivét eltölti, 
hatalomvágy, önfejűség és keményszivüség

helyt találnak a szeretet mellett s jogaikat
érvényesítik.

Türelmes a szeretet, szelíd és barátsá
gos; magát elkeseríteni nem hagyja; nem 
keresi csak az övét; nem törekszik kár után; 
elhisz mindent, tűr mindent és remél! És 
csak az a nő, a ki igy fogja fel a szerele
tet: ismeri egyúttal magasztos hivatását is, 
a mely nem egyéb, mint a boldog, tiszta 
családi élet lentartása!

Ez a szeretet, a mely megdicsőiti a vi
lágot; a hová sugara behatol, ott van fény 
és világosság, élet és virágzás ideje; a hová 
sugara behatol, ott a földi nyomor sötét éj
jele. ha csak egy perezre is, világos, fényes 
napallá lesz: ő a szükséget, a hiányt kime- 
rilhetlen bőséggé válloztalja át, s átalakítja 
a legszegényebb kunyhót is fényes palotává; 
ö a csúnyát széppé, a közönségest nemessé, 
az alacsonyt magasztossá teszi.

Azért igaz: »Szeretve lenni: az meg- 
osülhetlen ajándék; szeretni tudni: az erény.«

C se lk ó  József.

A Zrinyi-einlék ügye.
Lapunk jelen számában folytaljuk a 

perlaki járáshoz tarlozó több községben be
gyült adományok közléséi. Névszerint az 
alsó-pusztákoveczi. tüske-szent-györgyi. hodo- 
sáni és alsó-hráslyáni adakozók nevét, kik
nek a Zrinyi-emlék nevében hálás köszöne- 
tünket nyilvánítjuk.

Ma mutatjuk ki a Zrinvi emlékre össze
gyűlt összeg második ezer koronáját. Meg
ragadjuk az alkalmat, hogy a második ezer 
koronának nyugtázásakor mindazoknak, a- 
kik oly szép tanujelét adták az emlékoszlop 
iráni tanusitott érdeklődésüknek s ezzel ha
zafias érzelmeiknek, ismételten köszönetét 
mondjunk. A második ezer koronának a leg
nagyobb részét is muraköziek adták, vagy 
itt született gyűjtők hozták össze. A munká
nak a közepén már túl vagyunk. Hisszük 
és reméljük, hogy a még szükséges másik 
kétezer korona is a gyűjtők ügybuzgósága 
és az adakozók kegyeletes és hazafias kész
sége folytán mielőbb össze fog gyűlni !

Kérjük tehát az emlék-oszlop barátait, 
ragadjanak meg minden alkalmat a gyűj
tésre és adakozásra, hogy nagynevű fülűink
nek, -Zrínyi Miklósnak az ő dicső életét és 
munkálkodását méltóan hirdető emléket ál
líthasson Muraköz közönsége.

Huszonegyedik kimutatás.

Szabó Imre földbirtokos Alsó-Pusz- 
lákovecz 2 k.

Farkas Katicza A.-Pusztákovecz 60 f.
Perkoviča Autal bíró Tüske-Szent- 

Cyörgy 40 f.



Kerovecz Antal T.-Szt.-György 40 I
Kolonics Iván * £0 f.
Zadravecz György » 40 í
Matics Kajetán » 40 f.
Kisfaludy Gyula körjegyző Hódosán 2 k 
Purics Menyhért biró » I k.
Vlahek Iván esküdt » 1 k
Purics L. » » 1 k
Vadla András > 20 f.
Purics István közgyáni * l k.
Jurcsecz Mátyás » 20 f.
Szermek Mihály Alsó-Hráslyán 10 f
Zerna Tamás » 10 f.
Kollarics József » 20 f.
Zerna Balázs * 20 f.
Kollarics Mátyás  20 f.

K Ü L Ö N  F É  L É K.
—  Kérelem. Lapunk f. hó 1-ével a XVili. 

évfolyam harmadik negyedébe lépett; ez alka
lommal tisztelettel kérjük azon I. előfizetőin
ket, kiknek előfizetésük lejárt, azt megújí
tani, a kik pedig előíizetési díjjal hátra
lékban vannak, azt mielőbb beküldeni szí
veskedjenek, nehogy a lap szétküldésében 
fennakadás történjék. Tisztelettel

a kiadóhivatal.
— Áthelyezés. A vallás- és közoktatás- 

ügyi miniszter Bencsák Rikhárd zay-ugróczy 
áll. polg. isk. rendes tanítót hasonló minő
ségben a helybeli áll. polg. fiúiskolához he
lyezte át.

—  A Csáktornyái általános ipartestület 
elöljárósága Godina Miklós elnöklete alatt 
1901. évi julius hó 21-én a Csáktornyái ke
reskedők és iparosokkal nyilvános értekez

T  Á R C z  A.

Fürdői levél.
Feketehegyi vizgyógyintézet.

A százbérczü Szepes vármegyében, hol igy 
nyaranta a számos fürdő és üdülő helyen ezer és 
ezer ember fordul meg, Iglótól két óra járásnyira 
szerény városka mellett 000 rnéler magasságban 
fekszik a feketehegyi vizgyógyintézet, meg legré
gibb ily nemű fürdő hazánkban.

A három oldalról hegyek által védett déli 
fekvésű és Marillához hasonló gyógyintézet ózon
dús, pormentes fenyőillatos levegőjével nemcsak 
rendkívül kedves tartózkodási hely, hanem hatal
mas gyógyító erővel is rendelkezik különösen ideg
betegségeknél, vérkeringési zavaroknál stb.

Különösen az idegbetegek keresik fel nagy 
előszeretettel és az okszerű gyógyítás mellett szem
látomást javulnak, kedélyük pár heti tartózkodás 
után is előnyösen megváltozik, a sápadt arczok 
szint nyernek s a búskomor idegbeteg elfelejti 
világfájdalmát.

A kinek csendre, nyugalomra, elvonultságra 
van szüksége, jobb, alkalmasabb nyári tartózko
dási helyet alig találhat. A szép árnyas fenyves 
erdők pedig a lakóházak mellett kezdődnek, s ké
nyelmes utakon órák hosszáig árnyékban bolyong
hat az ember. A vidék rendkívül gazdag foná
sokban, melyeknek hőfoka 5—8 fok R. közt vál
takozik.

A fürdőközönség, melynek száma évenként 
400—600 közt változik, majdnem kizárólag *la- 
tainer« elemekből áll. Bírák, ügyvédek, tanárok, 
mérnökök, papok, hivatalnokok, különösen tanító
nők keresik fel nagyobb számban e helyet, mely 
a felvidéki fürdőhelyek közt talán a legolcsóbb. A

letet tartott, a melyen általánosságban öröm
mel elfogadtatott azon indítvány, hogy Csák
tornyán az ipartestúlet kebelében betegse- 
gélyző pénztár létesittessék. s az eljárás meg- 
indittassék; a kellő intézkedések megtételé
vel az ipartestület elöljárósága, úgy Bene
dikt Béla, Bachrach Győző és Mayer Her
mán urak kérettek fel.

—  Lelkész-belgtatás. Folyó hó 21-én 
volt Nagy-Kanizsán Murányi János a nagy- 
kanizsai ev. ref. missiő-egyház uj lelkészé
nek ünnepélyes beigtatása. A beigtatást Kör- 
mendy Sándor ref. lelkész és egyházkerületi 
főjegyző végezte.

—  Áthelyezések. A cs. kir. szab. déli 
vaspálya társaság igazgatósága Kotzig Károly 
székesfehérvári hivatalnokot a helybeli állo
másra, — Pátkai Jakab volt Csáktornyái, je
lenleg kanizsai alfőnököt Boglár állomásra 
állomásfőnöki minőségben áthelyezte. — A 
vallás- és közoktatásügyi miniszter Náday 
Ferencz szent-adorjáni áll. el. iskolai tanítót 
a perlaki áll. el. népiskolához helyezte át.

Zászlószentelési ünnepély. A perlaki 
önk. tüzoltó-testület elhatározta, hogy a ha
zaszeretet szent tüzének ápolása, a bajtársi 
szellem fejlesztése és erősítése, a szeretet és 
testvériség érzetének fentartása, az összetar
tozásnak külső jel által való megszilárdítása 
czéljából, 26 éves fennállásának emlékére 
zászlószentelési ünnepélyt rendez s ezt 190í. 
évi auguazlus hó 15-én tartja meg.

—- A vármegye házából. A megyei köz
ponti választmány Cserián Károly alispán
nak. mint a központi választmány elnöké
nek elnöklésével f. hó 17-én ülést tartott, 
amelynek egyetlen tárgyát a központi vá
lasztmány által megválasztott bizottságok ál
tal az 1902-ik évre egy beállított képviselő
választók lajstromának kiigazítása tárgyában 
beérkezett felszólamlásoknak egyénenkénti 
elbírálása képezte. A központi bizottság a 
íelszólamlók közöl — a kérvényben felho
zott indokok alapján — Molnár János Csák
tornyái és Horváth István királylaki lako

teljes ellátás, beleszámítva mindent, személyenkinl 
nem kerül többe 20—22 írtnál helenkint. A ke
vesebb igényűek, szegényebb hivatalnokok, taní
tók 12—14 frtból is megélnek, mivel a lakás rend
kívül olcsó. (Vannak 20—30 kros szobák is.)

A más fürdőhelyeken szokásos fényűzésnek, 
az úgynevezett »Klikkek« alkotásának itt nincs se 
hire se nyoma. Az étkezés kizárólag »table d'hote« 
szerint történik, e tekintetben Feketehegy meg
előzte az összes hazai fürdő intézeteket, mert itt 
a »pensio« rendszert 42 év óta gyakorolják.

Az étkezés, reggeli, ebéd és vacsora napon
ként 1 fi t 30 krba kerül. Az egész közönség óriási 
nagy asztaloknál azon sorrendben ül, mint a hogy 
a gyógyintézetbe érkezik, a méltóságos ur mellé 
oda kerül a szerény paedagógus, ez is ugyanazon 
ételből eszik. Egyenlő elbánásban részesül, a sze
mélyválogatásnak nincs helye. A felszolgálást ki
zárólag női személyzet (pinezér leányok) végzi.

Az étkezés reggel tej (vagy kávé), vaj, túró, 
méz; — délben főzelék fölzettel, pecsenye és tészta; 
— este különféle fajta meleg kásák, tej. vaj, méz 
stb. Nagy divatban van a szamócza és málna 
evés, 5—ti krajezárért egy jó nagy tányérral kap
hatók.

Mint már e sorok elején is említettük, a fe
ketehegyi vizgyógyintézet a legrégibb ily intézmény 
hazánkban. 1840-ban alapította Kornidcs, ki hu
zamosabb időt töltött Gráfenbergben.

A szabadságharcz idején azonban a fürdő 
részvénytársaság igazgatója és vezetője beállt a 
honvédek közé s karddal védelmezte hazája sza
badságát és felvette a bujdosók útját. A gyógyin
tézet vezető nélkül maradt, inig 1853-ban bérbe 
adták néhai Loinniczi Vilmosnak, ki Gráfenberg- 
ben gyakorlatilag is kiképezte magát és 1854-ben 
megvette a fürdőt, nagy szakértelemmel vezetve 
felvirágoztatta. Az öreg Lomnicziról érdekes dol
gokat beszél a fürdői fáma; közmondásossá vált 
az a mód, melylyel a betegeket a kúra és a ház

sokat a szavazók lajstromába pótlólag fel
vette.

—  Áthelyezés. A vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter Szittner Mária lupényi áll. el. 
isk. tanítónőt a perlaki áll. elemi iskolához 
helyezte ál.

—  Óvoda megnyitás. A helybeli kisded- 
ovoda — mely a fellépett kanyarójárvány 
miatt 2 hónapig zárva volt — augusztus 
hó 5-én újból megnyílik a kisdedek számá
ra. E lapok utján felhívjuk a t. szülőkéi, 
hogy a fennti naptól kezdve kisdedeiket ren
desen küldjék az óvodába.

—  A kotori önk. tüzoltó-testület saját 
pénztára javára 1901. évi julius hó 28-án 
»Germje« nevű községi erdőben juxtombo- 
lával egybekötött zártkörű tánozvigalmat ren
dez. Belépti-dij személyenkinl 60 fillér, csa
ládjegy 1 kor. Kezdete délután 2 órakor. 
Kedvezőtlen idő esetén Vlasics Jeromos ven
déglőjében tartatik meg Felülfizetések kö
szönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáz- 
tatnak.

—  Népünnepély. A helybeli Szépitő-Egye- 
sület augusztus hó 4-én (jövő vasárnap) a 
városligetben az önk. tüzoltó-egyesület zene
karának közreműködése mellett változatos 
progiammal népünnepélyt rendez. Az ünne
pély kezdete délután 2 órakor. Lesz világ
posta, confetti, léggömb, körhinta, fényes tűzi
játék stb. A belépti-dij személyenkinl 40 fiit 
Jó ételekről és italokról gondoskodva lesz 
Tekintettel arra, hogy a tiszta jövedelem a 
város szépítésére fordittatik, az egyesület ez 
utón kéri a nagyközönség szives pártfogá
sát és támogatását.

—  Uj vizitársulat. Alsó-Lendván uj vizi- 
társulat van alakulóban, mely a Lendva és 
mellékvizeinek rendezésére lészen hivatva. 
Minthogy az érdekelt birtokosság 73 száza
léka a vizek rendezése mellett foglalt állást, 
illetve a vizitársulat megalakítására nézve 
igennel szavazott, az alispán aug l()-ére 
Alsó-Lendvára értekezletet hivott egybe, mely
nek színén a társulat meg fog alakulni.

szabályok pontos betartására kényszeri tette. Ha 
valamelyik betege nem engedelmeskedett, annak 
a holmiját bepakoltatla: — »Tessék más helyre 
távozni.« — 1898. óta a fürdő özv. Lomniczné tu
lajdona. ki ki azt rendkívüli erélylyel és tapintat
tal vezeti, kinek veje dr. Barlsch Gusztáv (segédje 
dr. Borszéky) a vizgyógyászat terén egyik első te
kintély e hazában, bámulatos gyógyeredményeket 
mutathat fel.

A mi a feketehegyi fürdőt a hasonló gyógy
intézetektől még előnyösen megkülönbözteti, az 
abban áll, hogy itt az eredeti Gráfénbergi rend
szer van behozva, s nem az úgynevezett hotelek
ben lakik a közönség, hanem gyógyházakban.

Minden épületben van teljesen felszerelt, kü- 
lün álló férfi és női fürdő, begyakorolt személy
zettel. A betegek lakásaikból zárt folyosókon, min
den különösebb öltözködés nélkül léphetnek a 
fürdő helyiségekbe. Fontos ezen körülmény külö
nösen a nagyobb betegeknek, kik a vízkára után 
azonnal lakásaikba térhetnek.

A fürdő közönség szinte családias életet él, 
s nemes szórakozásokkal tölti idejét. Gyakran ren
dez ünnepélyeket, hangversenyeket, felolvasásokat, 
mindig akad köztük művész ember is.

Összefoglalva mindent elmondhatjuk, hogy 
ezen hazai vizgyógyintézelünk, bár nem oly fé
nyes mint a külföldiek, és nem oly nagyobb sza 
básu, mint az újonnan felállítottak, teljesen meg
felel a *lateiner«-ek igényeinek, kiknek becses fi
gyelmébe már nagy olcsóságánál fogva is legme
legebben ajánlhatom.

P e r jé s s y  La jos .
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— A miniszter a fazekas iparért. A
budapesti iparművészeti társulat a fazekas
ipar érdekében feliratot intézett Hegedűs Sán
dor kereskedelemügyi miniszterhez. A mi
niszter leiratában megígérte, hogy tőle tel
hetőig mindent meg fog tenni a fazekasok 
szakszerű kiképzésére, eszközük és kemen- 
czéik tökéletesítésére. Egyben két iparművé
szeti tanárt bizott meg. hogy az ország két 
különböző vidékén kiválóbb fazekas iparo
sokat vagy házi iparosokat tetszetős, tökéle
tesebb formák készítésére, Ízléses ékítmények 
alkalmazására tanítsák s őket ebből a őzéi
ből megfelelő tervrajzokkal lássák el. A két 
tanár egyike, Horti Pál vasmegye déli részén 
fog oktatást adni. Igen üdvös volna, ha Horti 
tanár ellátogatna Csáktornya vidékére is és 
itt tartana előadást. Az itteni fazekasok jól 
tennék, ha e czélból egy kérvényt intézné
nek a szolgabiróság utján az illetékes hegy
re, ami valószínűig eredményre vezetne.

—  A perlaki Önk. tüzoltó-testület julius 
hó 7-én az »oltoki csárdában« nyári mulat
ságot rendezett, a mely meglehetősen sike
rült. Felülfizetni szívesek voltak: Verly Ernő. 
Füzesy Gusztáv 4 —4 k., Leitner Ferencz, 
Schramel Györgyné 3 —3 k., Varga Jakab, 
Sípos Károly 2— 2 k., Babits Nándor, Kra- 
marics Victor, Sípos Elek. Takács Konrád, 
Kovács Kozsö, dr. Szabó Zsigmond, dr. Ke
mény Fülöp, Habus Mihály, Hermán János 
1 — 1 k., Pintarics Pál 40 fill., kik ez utón 
fogadják a tüzoltó-testület hálás köszönetét.

—  Országos vásár. Csáktornyán a jövő 
hónap 3-án, szombati napon tartatik meg a 
porczinkulai országos vásár. Ezen kívül a
I. évben még két vásár lesz Csáktornyán és 
pedig október hó 14-én és november hó 
25-én.

— Felrándulás az Iváncsiczára. Földes 
Imre mura-szent-mártoni körjegyző és Bér
iek Győző szöpötki községi tanító f hó 23-án 
Iváueez községből felrándullak az 1061 mé
ter magas Iváncsiczára. A felmenés 3 óra 
hosszal tartott. A lejövetel Belecz felé tör
tént déli irányban és 2 óra hosszat tartott. 
Az északi oldalon kitünően kezelt ut van, 
hét helyen asztalokkal és padokkal felsze
reli pihenő és kilátó hely van. Fent a csú
cson a rozoga menházat ide nem értve, van 
egy 25—30 méter magas íatoror.y. Enélkül 
előbb kénytelen volt az ember valamely la 
csúcsára mászni, ha kilátást akart élvezni, 
mert az egész hegyet buja növésű erdő bo
rítja. A torony létezését a zágrábi »Plemin- 
sko družtvo«-nak köszöni. A felfelé vezető 
utat Ivanecz községben vezető társulat gon
dozza. mely egyúttal megbízható vezetőről 
is gondoskodik. Déli oldalon az ősi vadsá
got még nem háborgatta meg az emberi kéz

— Meleg időszakban majdnem nélkülözhe
tetlen egy jégszekrény. Az 1873. óta fennálló 
STII.LER JÓZSEF cs. és kir. szab. jégszekrény
gyár (Budapest, Nagydiófa-utcza 22.) törvényesen 
védett hűtőkészülékei, sör, viz, vaj, nyershus stb. 
hűtésére elismert legjobb szerkezetűek, miért is 
nagy kedveltségnek örvendeznek és több kitünte
tést nyertek. E megbízható ezég egyéb készítmé
nyei is, mint fagylalt, uj szabad, sörkiinérő-készü- 
lékek bormérési berendezései, csapjai, fürdőkádai 
stb. mind tartósak és a mellett olcsóak. Képes 
árjegyzéket ingyen és bérirtentve küld.

— A Murába fűlt. Volár Tamás kotori 
fiit, a Hirschler czég iroda szolgája, f. hó 
21-én délután fürdés közben a Murába fűlt. 
Holttestét még ezidáig, daczára a nagy ke
resésnek. nem sikerült megtalálni.

— Baleset. Fazsuly Miksa perlaki ille
tőségű 21 éves kovácslegény a mull héten

Zala-Apátiban Kovács Gyula földbirtokosnál 
a cséplési munkálatoknál mint etető dolgo
zott. Munka közben a szerencsétlen legény 
ballábát a gép elkapta és annyira összezúzta, 
hogy a nagy-kanizsai kórházban, a hová be
szállították, lábát amputálni kellett.

—  Kecskemét-vidéki kiállítás. Folyó év 
augusztus hó 11-én nyílik meg a »Kecs
kemét-vidéki ipar kiállítás« és tart auguszt. 
hó 25-éig. Az ipar kiállításban részt vesz
nek a szomszédos Czegléd, Nagy-Kőrös, K-
K.-Felegyháza és Halas városok ipar termé
keikkel. Folyó hó 20-án nyílik meg a »Gaz
dasági kiállítás« és tart 25-ig. A gazdasági 
kiállítást a Pestmegyei Gazd. Egyesület ren
dezi. Mindkét kiállítás Kecskeméten a kis- 
templom-téri tágas iskola termeiben, az is
kola udvaraiban, a szomszédos lovardában, 
ezen épületek előtt e czélra bekerített kb.
3.000 □  méter és az épületek mögött kb.
5.000 □  méter szabad területen és az is
kola és lovarda közti utczán lesz, s be lesz 
kerítve az egész terület s a kiállítás czél- 
jaira alkalmassá téve. Az ipar-kiállitáson lesz 
a Pestmegyei Duna-Tisza közén űzött ipar 
együttesen az országnak méltóan bemutatva. 
A kiállítók száma megközelíti a 000-at több 
mint 2.500 □  méter területen. Az ipar-ki- 
állitás magában foglalja a fa- és bútor-, fém-, 
kő- és agyag, ruházati-, bőr- és sörte-, sok
szorosító- és papir, valamint a többi vegyes 
ipar czikkeit. Ezeken kívül be lesznek mu
tatva iparművészeti tárgyak és a haziipar; 
élelmezési iparczikkek, műszaki és vegyé
szeti ipar, járművek, szőlöszeti-, borászati-, 
gazdasági- és kertészeti eszközök, iparokta
tás, segéd és tanoncz munka kiállítás. Nem
különben működésben lesznek bemutatva a 
kisipar czéljaira alkalmas gépek és eszkö
zök. Végül a hazai gyári féltermékek. A fel
sorolt csoportokból láthatjuk, hogy a kiállí
tás magában foglalja az ipar összes fakto
rait. Oly iparágak, melyek a Duna-Tisza kö
zön nincsenek, az ország más részéről is 
elfogadtatnak. A gazdasági kiállítás magába 
öleli egész Pestmegye területét. Kiállításra 
kerülnek a gazdasági kisebb és nagyobb gé
pek és eszközök, verseny! rendez peronos
pora permetezők és viharágyukból, kapcso
latosan baromfi kiállítással és Bugacz-Mo- 
nostorról csikó felhajtással. A bizottság gon
doskodott, hogy a kiállításról kimeritó »ka
lauz« adassék ki (>0 fillér árban. A kiállí
tásba a belépti-dij 40 fillér. Nemkülönben 
gondoskodva van. hogy az iskola árnyas 
udvaraiban tisztességes áron vendéglő nyit
tassák, hol étkezni is lehet. Csoportos láto
gatóknak társas ebéd vagy vacsora is ren
dezhető Gondoskodva van, hogy a kecske
méti bor méltóan a borkóstolóban hideg 
buflel-vel kapcsolatosan bemutattassék. Sors
jegy ára 40 fill., melyen a kiállításon részt 
vett iparczikkek kisorsoltatnak. E sorokban 
röviden vázoltuk a »kecsKemél-vidéki kiál
lítás« terjedelmét, mely nem szerény keret
ben mozog, hanem úgy terjedelmében, mint 
a kiállítók nagy száma biztosítja a látvá
nyosság érdekességét. Miután Kecskemétnek 
az egész országgal kedvező vasúti összeköt
tetése van, e szerint a kiállítás látogatása 
nagyon meg van könnyítve. Mindennemű 
kérdezősködésre, sőt elszállásolásról is a 
végrehajtó bizottság ád telvilágositást.

— Kerti lugasokból a szúnyogot elűzni. Meg
kell izzóvá melegíteni a vassaló-vasat és arra erős 
boreczetet kell önteni; hogy reánk ne szálljon egy 
darab kámfort kell a zsebkendőben tartani vagy 
azt bekámforozni és a szúnyog távol fog ma
radni.

S ze rkesz tő i üzenetek :
Csáktornya. H. Igen szép, hogy a kereske

delmi ifjak egyik tagjának eltávozása alkalmával 
rendezett buesueslélyen is gondoltak Zrinyi-emlék- 
oszlopjára s gyűjtöttek. A gyűjtést köszönetiink 
kifejezése mellett egyelőre itt nyugtatjuk.

Zsolna. Cs. A mint méltóztalik látni, lapunk 
mai számában közöljük, a nélkül, hogy személyes 
vonatkozással bírna. így jobb; a szives figyelmet 
nagyon köszönjük és további nagybecsű támoga
tását kérjük.

V. Sz. György. A gyűjtés szép eredményéért 
fogadják a t. gyűjtők és adakozók köszönetünket! 
A kimutatás annak idején jönni fog.

Légrád. H. Köszönjük a Zrínyi-emlék ügyé
ben tanúsított figyelmet s a küldeményt!

N -Kanizsa. M. F. Sikeres gyűjtésének nagyon 
megörültünk. Szükebb hazájára való visszaemlé
kezés tiszteletet érdemel és azért hálás elisme
réssel vagyunk nekünk küldött szives soraiért.

Csáktornya. »Magyar ipar.« A közlemény sok 
jó eszmét tartalmaz. Az alaphang és a kidolgozás 
okai annak, hogy nem közölhetjük jelenlegi for
májában. Sokat olvasgasson s akkor majd a szük
séges irói ügyességek birtokába juthat.

Felelős szerkesztő:

H A R G I T A I  J Ó Z S E F .
Kiadó és laptulajdonos:

FISCHEL FÜLŐR (STRAUSZ SÁN00R).



Vu Čakovcu, 1901. 28-ga juliuša. Broj.XVIII. tečaj
Sve pošiljke se tičuč zadržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 
me, Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:
Knjižara F is c h e l  Filipova, 
kam se predplate i obznane 

poSiljau.

MEDJIMURIE
Predplatna cena je:

Na celo leto . . .  S kor. 
Na pol leta . . .  4 kor.
Na četvert leta . . 2 kor.

Pojedini l>roj: koštaju 20 fill.

na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeči družtveni, znanstveni i povučljivi list za puk

Izlazi svak i t i jeden  j e d e n k r a t  i to: vu s v a k u  nede lju .

Obznane se poleg pogodbe 
i fal računaju.

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

Škola.
S čim više je školah vu jednim orsa- 

gu i s čim su vu vekšim redu ove. stem je 
izobražnesi tam puk. Ako anda samo i jed- 
ne občine hočemo poznati puka, poglednimo 
njenu školu.

»Škola jecirkva malih« tak veli jedno 
staro prirečje. 1 to je istina. Brižljivi oteč 
iti mati koji na srd nosi blaženstvo svoje
ga deteta, i to zna. Sa poniznostjom pokaže 
svojemu detetu školu. sa poniznostjom se 
približava i sam prama školi. im se je tu 
vučil i on, morti je ravno i njega starec na- 
vučitelj vučil na poštenje, lépotu i dobroto, 
na ljubav Boga i ljudih. Naj ide dakle sem 
i njegovo déte, naj bude i iz njega pošten 
čovek, dober sin domovine.

Naši zakoni na vnogo štujeju školu 
Oštro kaštiguje takove roditelje, koji se za 
odgajanje svojega deteta redovito ne skrbijo 
Žalostno je, da ga njih je vnogo takvih, na 
koje je taj zakon treba hasnuvati, jer orsag 
nemre trpeti, da bi gdo, kak evét na polju, 
bez škole zrasel gori. Takov čovek je terk 
čovečanstva, smet, kojega pošteni ljudi ne 
trpiju med sobom. Dakle potrebno je, da se 
svaki naj vuči.

Dobro znamo, da iz svakoga pop, na- 
vučitelj ili doktor nemre biti, i da najviše 
ljudem samo kvake pluga i motika dojdeju 
vu dél, ali niti to ne znamenuje to, da bi 
isti bedak moral biti. Vučiti se mora dakle 
svaki. Citati, pisati, računati gdo nežna, nje
mu je nevoljno življenje, akoprem bi od to-

____ Z A B A V A
Iz pučke garde.

Kad je godine 1848-e buknul rat za 
slobodu u Magjarskoj, onda su se sa svili 
stranah vrbuvali dečki za soldate, koji so 
onda izmuštrani otišli u vojsko, a doma su 
ostali samo sriednje dobe ljudi i starci, ali i 
ovi su prijeli oružje u ruke, da domovinu 
od neprijatelja brane, samo tum razlikum. 
da su oni doma pod oružjem stali i kakli 
posada čuvali dom, a niso morali izmarši- 
rati pred neprijatelja te na njega napadati, 
l ova domača vrst soldatah se je zvala »puč- 
ka garda.«

Jedan sóidat od ovakove pučke garde 
u Prelogu, drugač vriedni i pošteni čižmars- 
ki mešter, je imal jedne noči velikoga šlu- 
ka stražiti, kojega im je general Perczel pos
lal, jer ga on sam nije trebuvati mogel. — 
Ovoga štuka je pučka garda odmah zvesel- 
jem prijela, te ga je odmah naperila proti 
hrvatskomu selu tik preko Drave ležečemu, 
Hrženici. Kak sani več rekel, jedne noči — 
a bilo je u zimi zapalo je toga ogrom- 
noga štuka stražili jednog gardistu, inače

ga još više moral znali svaki. Vreme cop- 
rijah je minulo, šatrenja nega više, dénes 
samo tak more živeli svaki, ako po svojih 
nogah hodi.

Pisati, čilati se zato vučimo, da si sa 
ovom dvojstrukom znanosljom priskrbimo 
druge. Gdo pisali, čilati zna. pred njim su 
odprle tajnosti knjigah. Navči se povest do
movine. hude znal. da su preddedi naši sa 
krvjom osvojili ovaj dom. krv su žrtvovali 
za nju, te kad su krike boja minule, su 
nas navčili na mirni posel. Narav, kakti jed- 
na odprta knjiga stoji pred nami, i prepoz
namo božje modrosti, skrblj i vosi. le se  nam 

; na hvalu odpreju vosta.
Molimo, jer znamo, zakaj molimo. Oh, 

naj nigdo nemisli. da je znanost nepriatelj 
véie; ali to naj veruje, da samo izobražen 
čovek zna sa pravom dušom i sa vručom 
pobožnostjom molili.

Magjarski orsag je izobrazili orsag, jer 
skoro svako malo selo ima svoju školu. Sva
ki Stanovnik toga orsaga se more vučiti vu 
višeših školah. i more biti iz koga god i 

j mndroznanec. Škole su vnoge forme, kak je 
to vu življenju potrebno. Ove izračunati je 
né lehko. ali zalo. bodemo ipak probali. Gle- 
dimo vu kakvih školah se more vučiti ma 

jgjarski mladič.
Najmenjša škola je dadilišče, ili kak nju 

navadno zoveju: ovoda. To je na svčlu naj- 
rnileša škola. Mala dečica lu sa igranjem 
sprovadjaju dneve i ako su več črleni od 

i vnogog skakanja, vu kolo se primeju, pak

popévaju. Njihove pesme su lepše od žvr- 
gulenja ptičicah, sladkeše su od meda i on
da prva reč, koja se tu čuje, je magjarska.

Iz ovode vu pučku školu slupi déle. 
Tu več vekše delo čeka na njega. Vu prvim 
letu se mora navčili pisali, čilati i vu dva
najstim letu več tuliko mora znali, kuliko 
mu je na céli život potrebno. Siromaškog 
čoveka déle se najvišepul steni zadovolji. Po 
pučkoj školi poljodelavca déle gospodarstve- 
na opelovna, lojest nedeljna škola čeka, gde 
se na tjeden nekoliko vurah vuči sa svoji- 

| mi pajdaši, tu si nabere, kaj mu je još pol- 
| rebno duši.

Mešterski inoš vu meštersku školu, a 
trgovični inoš vu trgovičnu školu dojde. I tu 
se Iri Ijela vučiju, opeluvaju. da budu slem 
bolje mogli vu živlenju napre iti. Dobroga 

j  dijaka, koj osobilu pamet ima, roditelji na 
; višešu školu daju. Takove su purgarske i 
višeše pučke škole za mladiče i za devojke; 
nadalje realne škole gimnazije trgovačke ško
le i t. d. K ovim se računaju svakojačke vrsti 
slrojue škole: gozpodarstvene akademije, pre
parandije, škole za sviranje i. t. d. i zvrhu 
svili školah lam stojijo sveučilišlne škole.

Kvo tuliko fele su škole za svakoga ma 
gjarskoga mladiča. More si izebrati i gde ho
če Samo marljivost i uzdrežanje je treba 
pamet je Bog dal, pak more biti vu svaki 
službi pošten čovek. Magjarski zakoni né sa
mo. da nepriprečiju to. nego i pomažeju 
Sada prinas svaki čovek samo tuliko je vre
den, kuliko zaslužbah ima. Zaslužbe pak nig-

vriednoga maj sto ra ljudske obuče. Ali naš 
gardista je za dobro i hasnovito pronašel, da 
bi takove zimske noči ipak bolje bilo doma 
u toploj postelji spavati, nego tu po sniegu, 
okolo toga niemoga strašila copkati. pak kaj 
si je mislil, to je i učinil: otišel je domov, 
legnul se je u toplu postelju, svieču je spuh- 
nul pak — amen — zbogom sviel! —

Kad je došla patrola, koja bi našega 
pošlovanoga gardistu imata izmieniti, ovomu 
nije niti traga vidla. štuk je tu sam samcat 
stal te je iz dugoga časa zieval proti Hrže- 
nici, kam je bil svojimi lampami obrnjen.

To je naravski, da se je ta strašna fa
li nga od slrane gardiste, koja se pri redo- 
vitih soldatih pod okolnostjami i smilju kaš- 
liguje, odmah u jutro gospodinu garde obers- 
taru prijavila. Oberstar pako je lakaj pri ta- 
kovili gardah bil domači čoviek, večinom 
gospodin sudac ili zemeljski gospodin iz bli
žine — čini mi se, da je u ovom slučaju 
bil garde oberstar blage uspomene pokojni 
gospodin stari Tkalcsics iz Hodošan. — An
da prijava je bila učinjena i naš čižmarski 
gardista je bil pod strogom stražom garde 
dopeljan na sud pred gospodina oberstara, 
koj ga je grmljavinom i strielami prijel, ve

leči mu: »Cujeti vi gardista, vi nemate ni- 
kakvoga dušnoga spoznanja, jeli vi znate, da 
sle se o vašu dužnost neizmerno ogriešili, 
kad ste stražil pri štuku ostavili? Jeli vi zna
te. da kad bi to general Perczel zeznal, da 
bi nam odmah toga štuka natrag vzel, pak 
bi ga dal kottoribčanom i dubravčanom, a 
čim bi se onda mi proti hržeuičarom tam 
iz hrvatske zemlje branili? — Čim morete 
ovo vaše lahkoumje opravdali? Jeli ste prije 
na to mislili, nego sle taj »crimen laesorum 
armorum« počinili?«

Medjutim je naš gardista polag sve te 
halabuke, koja se je iz ustali gospodina o- 
berstara na njega zasipala, ostal posve mi
ra n i hladnokrvan. te je tu stal, kak da je 
najpravičniji i kak da se taj njegov čin sam 
po sebi razme. A kad mu je konačno gos- 

i podin oberstar srdito kriknul: »Anda kakov 
izgovor imate za vaš kriminalni čin? — Bra
nite se!« — je naš gardista posve spokoj- 

I no odgovoril:
»Ne tak, gospodin oberstar. Baš zato, 

jer sam si dobro premislil, sam domov oti
šel, pak se hoču i sad tu braniti, da se bu
de sviel nad mojom mudrostjum čudil. Vi- 
diju gospodin oberstar, ja sam one noči stal



do nemre herbati, to si svaki sam mora pri
skrbeti.

Dobrih roditeljah déle pak bude samo 
onda vrédno k njim, ako na njihovu sédu 
glavu sa marljivosljom veselje i slavu do- 
nese. Težki posel navučitelja je lakaj samo 
tak moči naplatiti. 1 njemu je samo to bla
ženo, ako budu njegovi vučeniki pošteni i 
dobri ljudi.

Dakle napre na boj! Vrata živlenja su 
odprta pred vami deca, idite čez nje. Ne gle- 
dite, ako jeden put je pun svila a vi mora
te proštu opravu nositi. Poštenje i delo iš
čite, im več znate, da samo »delo nas ple
menitimi čini.«

-  F. -

Spomenik Zrinyiev.
Vu denešnjim broju dalje izkažemo da- 

re više občinah preločkoga kotara. Po ime
nu: Alsd-pusztakovečkih, tüske-szent-györgy- 
skih, hodosanskih i alsó-hrástyánskih da- 
rovnikov imena, kojim naj bude vu imenu 
Zrínyi spomenika vruča hvalja!

Denes izkažemo na Zrinyi-spomenik se 
skup nabrane šume druga jezeru. Poprime- 
ino priliku, da sa izkazanjem druge jezere 
svim onim, knji su tak lépu példu dali svo
jih čustvah sa zanimanjem prama spomeni
ku, opet h valju rečemo! I druge jezere naj- 
vekšu stran su medjimurci dali, ili pak su 
tu rodjeni medjimurski sini nabrali skup.

Črez sredinu dela smo več preišli. Ver- 
jemo i ufamo se, da i druge dve jezere bu
du se skup nabrale poleg domoljubnog žrt
vovanja darovnikov!

Molimo dakle priatelje spomenika, naj 
poprimeju svaku priliku na nabiranje i da- 
ruvanje, da bude našemu velikomu domo
rodcu njegovomu dičnomu živlenju i poslo
vanju pristojni spomenik moglo postaviti ob
činstvo Medjimurja.

Dvadeset i prvi izkaz:
Szabó Imre zemeljski gosp. Alsó-

Pusztákovecz 2 k.
Farkas Kalicza Alsó-Pusztákovecz 60 f. 
Perkovics Antal bir. Tüske-Szent-György 40 f. 
Kerovecz Antal * 40 f.
Kolonics Iván » 40 f.
Zadravecz György » 4 0 1.

posve sam pri štuku, pak sam ga od svih 
stranah pregledaval — onda sam si mislil — 
takov štuk, to je ipák vragometna mašina! 
To mašinu ti jeden nikam nemre odnesti — 
ah kaj velim, jeden, — niti dva, a niti tri 
ga neodnesu, — čeliri? No to bi več moz- 
bit išlo — no, pak kaj sem ja sam proti 
četirim, ako dojdu ! — Anda vidiju, a k to- 
mu je još bila zima, kak u ledvenici a još 
ktomu i truden sam bil — no, pak sem on
da otišel domov spat.

Proti ovoj logiki se dakako nije nikaj 
dalo učiniti i tak je naš junački gardista 
čižmar bil odpuščen domov bez kaštige.

Razloženi oberstar.
Pripovieda se u jednih amerikanskih 

novinah o slanovitom oberstaru, kojega je 
bilo moguče na komade razložiti, osobiti ve
seli i zanimivi dogodjaj:

Colonel Parker, jedan izmed prvih ame
rikanskih junakah, čije junačtvo i hrabrost 
na Philipinskih otokih se spieva, kak kod 
nas n. pr. junačtvo Zrinyievo, Hunyadievo, 
Rákóczyevo i drugih, je otišel posve zdrav 
u rat, te ga je onde bilo uviek u prvih re
dovih videli, gde se za slobodu svoje domo

vine kakti oroslan bori, niti nepazeči na 
krugle, koje su ga obletale.

Takovomu vratolomnomu poduzetju bi
le su naravski posliedice, da mu je jedna 
takova krugla iz neprijateljskoga štuka od
nesla desnu ruku a druga lievu nogu i ovak 
je on osakačen došel u svoj dom natrag Ali 
za kratko vrieme, poklamkam bi mu rane 
bile zacielile, nije na njem nikakove falinge 
bilo moči opaziti, jer je za to umietnost skr
bita. On si je najme dal načiniti umietnu 
ruku i umietnu nogu tak. da nije bilo mo
guče razpoznati, da ta ruka i noga nije pra
va, |er ruka i noga su bile tak umietno na- 
činjene, da su se gibale i prigibale kak je 
to on sam hotel. — 1 danas ima takovih 
umietnih rukah i nogah, pak na koliko mi 
je poznato, je bivši veliki župan varaždins
ke varmegjije Simunčič takodjer takovu umi
etnu nogu nosil, koja je šest sto forintih 
koštala. —

Jednoč je oberstar Parker na svojem 
putovanju došel u New-York te je odšel u 
ondešnjoj jednoj velikoj ošteriji; tusi je od- 
mah pri ošterijašu odredil, da mu se dade 
jedan sluga, koj ga bude ovo nekoliko dni 
njegovog boravljenja dvoril, i ošterijaš mu

je za dvorbu odredil jednoga mladoga crnca, 
za koje se pripovieda, da su najvierniji dvor- 
janiki.

U večer, kad je oberstar hotel spavat 
ili, pozvoni svomu podvorniku i crnac stu- 
pi u sobu.

Obersiar, inače veliki šalivdjija, zapove 
zrezno: »Odšrajfimi desnu ruku!«

Ves začudjen, približi mu se mladi cr
nac te prime obestarovu desnu ruku. »Nap- 
red!« — veli strogo oberstar — »obračaj 
na lievo i odšrajfi, osel!«

Kad je prvo gotovo bilo, sedne se naš 
junak na stolac te mu opet oštrimi riečmi 
zapove: »Odšrajfi mi lievu nogu!«

Črnca je pričel pot pošikavati, jer o kaj 
takovom još nikada nije nikaj niti čul a ka- 
mo li videl, pak si je mislil: kakov je to 
čudnovati putnik, kojemu je moči kotrige tie- 
la odšrajflivati kak na igračkah? Jeli je to 
biela ili črna umietnost. 1 on onak u strahu 
odšrajfi oberstaru i lievu nogu te si duboko 
zdehne.

»Dobro si napravil!« — veli oberstar —  
»položi tu nogu lam na stolac.« — A sada 
kakti pravi šaljivdjija, jer je videl, da je cr
nac ves osupnjen i zmelen, zagrmi: »A sad



odbežali nazad vu šumu. Kak su vandravci 
otišli, mladici su se požurili vu Pancsovu, 
gde su taki javili pri redarstvu, kaj se je 
dogodilo. Redari i žandari su taki poCeli is
kati i prijeli su tri dobre ftičke ravno onda, 
kad su najednim vkradjenim čuueku prek 
hoteli iti Cez Dunav vu Slavoniu. Tri vand
ravci, po imenu Purschel Jakab. Künn Adolf, 
i Löschl Antal kője su i zbog drugih tatbi- 
nah iskali su več prek dani sudu

S o li tb j t  vu A m er ik u .
Minister znulrašnjih poslov pozivlje sve 

sudbene oblasti, da naj strogo paziju, kaj 
nebi i vu Magjarsku došli oni agenti, koji 
sada za Ameriku ljudi iščeju. Ovakve je ta
ki treba »per sub» odegnati i od slučaja ja
viti ministru znutrašnih poslov.

S m rtn n  š irn i u lju .
Vu Ogonitz varašu vu Ameriki Jay Co

oke zvanog millionera Laura kči je jako lé- 
pa, da ga lakve dalko vu okolici néga. Prošle 
dane bi skorom smrt podnesla. Sigurno, da 
njoj je smrt takova hotela zročiti. koja se 
ima zakaj srditi nanju. Dobila je najine jed- 
'nU škatulju po pošti, Njeni komornik, kak je 
škatulju odmotal se mu je čalarno vidlo. da 
iz ove k puškinomu spodobni prah vun cu- 
ri, taki je zval kcoj frajlicu, pak su poma- 
len odprli škatulju. 1 na svoju sreču. jer a- 
ko bi nju hitro odprli, bi se mašina sproži
la, koja je vu škatulji bila. pak bi obedva 
osmrtila. Laura je sada vu zaruki i sigur
no je, da njoj je na taj stališ nekoja druga 
jako jalna. Redarstvo išče, gdo je poslal 
škatulju.

l ln iš te n o  s e lo .
Iz Praga pišeju jednim budapeštanskim 

novinam, da je vu Neubydzov selo veliki o- 
genj vudril vun, koj se je vu vetru jako ši
ril. Odraščeni mužki nisu bili doma Dvade- 
set i dve hiže su zgorele. Kvar je više (»0 
jezer korun. Jednoga potepuha barbéra su 
prijeli, jer je sumnja, da je on vužgal selo.

O š o b i ta  r i b a r i  j a ,
Vu orsagu kinezerov, kraj Žute-rčke, vu 

kojoj vodi prave zlatne ribiče plivaju, — na 
osobiti način loviju ribe. Oni se nečeju vno- 
go sa tem mučiti, nego jednu ptiču kormo-

mi odšrajfi glavu, ali . . . .  pazljivo, jeli 
čuješ?«

Ali siromašnomu crncu, koj je več do 
sad nad tum tobožnjom vražjom igrom na 
cielom tielu drhtal, je to sad ipak več od- 
više bilo, pak kad je začul, da mu ima i 
glavu odšrajfiti, stal je jedno vrieme tu u- 
kočen, a onda je sa dva koraka skočil do 
vratah, koja je skoro porušil i zadnjim zdvoj- 
nim pogledom na pol razloženoga oberstara 
je po štengah, svaku tretju štengu preska- 
čuči, kak da ga je »Bog budi znami« lieral, 
odletel dole te ga več nitko nebi spravil na 
to, da i nadalje toga tajinstvenoga gospodi- 
na dvori.

Sretni slučaj.
Pokojni gospodin plebanuš goričanski 

si je več duže vriemena daval truda, da i- 
nače čestitoga mesara Baksu od toga vieč- 
noga pohadjanja i onde do kesne noči osta
janja krčmah oduči. Komično mu je Raksa 
obečal, da se hoče popraviti i nikada više u 
krčmu iti.

Jednog dana ga gospodin plebanuš sas- 
tane na ulici te ga liepo prijateljski zapita:

ran zvanu, pohasnujeju na to. Znano je, da 
je kormoran jako lakovna ptica, pak zato 
nju kinezeri navčku na lovnju. Jeden-jeden 
kinezer po 10— 15 'takvih pticah drži. Na 
čuneku je odnese vu vodu, ali, da ova ne
bi prije za svoj žaludec skrbela, kak za nje
ga, njoj na šinjak jednu kariku potegne, ko
ja ju tišči. Sada se nekoliko pticah vu vo
du hiti, koje skaliju vodu, nato i druge do- 
letiju tam, pak loviju ribe. Vnogoput, akoje 
riba velika, onda dvé ptice neseju jednu 
Znamenito je, da ove ptice, akoprem ga vi
še lovcov na vodi, svaka pozna svojega 
gazdu.

M in is te r  z a  lo n č a r s k u  m e  š t  riJu,

Minister trgovičnih poslov je obečal, aa 
bude po mogučnosti svikak pomagal, da bu- 
du se lončari sčim bolje mogli zvučili i da 
budeju njim se bolša sredstva napravila k 
meštriji. Minister je dva profesore poslal vun, 
koji budu navuk držali* i za nakinčenje po- 
sudah kaj kakove rise vučili. Jeden zmed 
proíessorov, llorty Pál bude vu Vas vár me 
gjiji vučil. Dobro bi bilo, ako bi k nam do- 
šel te i tu držal navuke. Naši lončari bi 
dobro včinili. da bi zbog toga jednu molbe- 
nicu dali nutri po velikim sudcu. kaj bi si
gurno k svrhi vodilo.

Š a r e d b a  vu  s t v a r i  to l i š n o g  v in a .

Minister znutrašnjih poslov je rekel, da 
on trgovec vina, vu kojega pivnici je dela
no vino, je i onda krivec, ako je ovo zalo
ženo bilo pri njem Nadalje, pri kim najde- 
ju delano vino. on je za vizitaciju svega vi
na dužen stroške platiti.

S t a r i  k r a j c á r t .

Minister peneznih poslov je vun dal 
jednu naredbu, vu kojoj podugša termin, 
kad se stari krajcaii i pol krajcari več ne- 
budu nigde mogli zameniti.

R e  g o le  v a n je  „ Leadva** z v  n ne  vo d e.

Vu Alsó-Lendavi bude se jedno družtvo 
napravilo, koje bude reguliralo Lendva vo
du i njene struge. Varmegjinski podžupan je 
toga se ticajuč na augustus 10 vu Alsó- 
Lendavu spravijište skup zezval, kad bude 
se sa jednim i družtvo napravilo.

»No moj dragi Baksa, jeli ste vi vaše obe- 
čanje, da nebi išli u krčmu k Balliju držali?

Baksa: »Niti jedan korak nisem tam 
napravil, gospodin plebanuš!«

Plebanuš: Niti vas pri Jurmiču nije bi
lo?«

Baksa: »Niti gledal nišam tam, gos
podin plebanuš!«

Plebanuš: No. a pri Glavaku? Niste ni
ti tam bili?«

Bakša: »Niti u njegovu blizinu nišam 
došel, gospodin plebanuš!«

Plebanuš: »No anda to je liepo i hva
le vriedno od vas! Ovak i nadalje činite pak 
čete se liepo te strasti pijančevanja odučiti a 
i mnogi groš vam liepo u žepu ostane.«

Baksa sad pun veselja gledi za dalje 
idučem gospodinom plebanušem, počose se 
konačno onak znamenito za uhom te zmrm- 
la sam sebi: »Ala sad mi je samo drago, da 
me nije zapital, jeli meniti pri Medvaru nije 
bilo; tam sem baš prek včera pijan pod stol 
opal.«

h o i ia y  hm .

Széli Kálmán ministarski predsednik, 
kakti minister znutrašnjih poslov, je pozval 
sudbene oblasti, da mu naj predstaviju svo
je smisle, kak bi bilo moči cigane nastaniti 
na stalno mesto. To bi jako dobro bilo, ako 
bi cigane na jedno mesto nastanili, jer tak 
bi se vnoga občina oslobodila od tak zvane 
ciganjske nevolje.

O d b u r o v .

Englezka vlada se sada jako brini sa 
tém pitanjem, koga bude nastanila po zak- 
lučenju tabora na ona mesta, gde su Stanov
nike ili uništili, ili pak su je odegnali.

Vu Londonu se je več napravilo jedno 
družtvo, koje se trsi sadašnjeg puka odrinu- 
ti i na mesto engleze nastaniti. Najvažnije 
je to, da bude Južna Afrika s čim više eng- 

1 lezov imala. Ali od kud budu zeli ove^.ju- 
di? Iz Englezke nje nemreju vzeti, to bi iz 
gospodarstvene i iz soldačke strani gleda- 
juč nemoguče bilo. Australia ili Kanada opet 
ne bude privoljila, da od onud vzemeju lju
di. Ali kaj bude sa onimi buri, koje na Svetoj 
Heleni otoku ina Ceylonu vljovljene držiju 
englezi. Od toga jako muči vlada. Sigurno, 
da tak hoče, kaj oni više nebudu došli na
zad nigdar vu svoju domovinu.

Još je prerano englezom na to misliti 
Kaj pak ako bude tak došlo, kaj budu buri 
diktérali englezom — kaj je moguče — kaj 
hočeju i kaj né — ?

S in  O tto  n a d h e r c e g a  m e d  p  ukom .

Sin Otto nadhercega Károly nadherceg 
je o. m. 18-ga vu Doboz občinu došel, gde 
je pri VVenkheim Dénes grofu bil. Po poldan 
je žetvena svečanost bila. Jedennajst kolah 
i više petsto težakov je išlo čez selo sa mu- 
žikom i popévanjem. Pred kašteljom su pos
tali i »živili« su Károly nadhercega, gdo je iz 
jednoga obloka gledal puka. Na večer ob 
šesti vuri je vu šumi pečenje vola bilo, a 
zatem pak su pili i tancali. Nadherceg je vu 
kmičnim večeru išče med pukom bil i pe- 
neze njim delil pak vino.

O g ilta !  s l  j e  t/e c u .

Sa strašnim činom teršiju Laskai Tiva
dar trgovca vu Keszthelyu. Kak nam od- 
onud pišeju, Laskaija pet Ijet stara pucka, a 
potlam pak jedennajst Ijet star dečec su 
vumrli po dugšim betegu. Laskaija je negdo 
vu jednim nepodpisanim listu prijavil sudu, 
da je decu ogiftal i da je gifta vu lekvaru 
dal deci. Decu su vun odkopali i po rezpa- 
ranju su znašli, da su deca sa arzenikom 
ogiftana. Veliju, da se je Laskai drugoč ho
tel oženiti, pak su mu deca na putu bila. 
Vu Keszthelyu je lo  velika novina, stem više 
jer je Laskaija do vezda svaki jako poštuval.

V ru čin a  vu A m e r ik i  i  vu L o n d o n u .

Vu Ameriki, kak smo več pisali je ve
lika vručina. Sada je vu Londonu stupila 
gori velika vručina. Vnogo njih je od žar
kih sunčenili trahov vumrlo jeden sudec, pri- 
likom sudjenja je taki vumrl. Suša je tak 
velika, da se žilo od onih iskrah vužgc, ko
je vun opadneju iz rorov cugovih. Konji na 
stotine poginjavljeiu od vručine. Zvun toga 
su na okolicu Londona moskite muhe doš- 
le. lak  se vidi, da Amerikanska vručina sa
da dohaja vu Europu.

Odgovorni urednik 
M A R G I T A I  J Ó Z S E F .

Saredba za cigane.
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A perlaki kir. jbtfóság mint tikvi ható
ig közhírré teszi, hogy Csesznék József 
^yvéd puszta-magyaródi lakos végrehajta
nak Zvonarecz Ilona férj. Sliber Antalné 
iukoveczi lakos elleni végrehajt, ügyében
04 k. 50 t. tőke, ennek 1899. évi február
5 5-től járó 5% kamatai, 104 kor 50 f 

őke, ennek 1899. febr. 5-től járó 5% ka- 
natai 104 k. 36 f. eddigi. 16 k 30 f árve
rési kérvényi költség kielégítése végeit a 
lagy-kanizsai kir. törvszék a perlaki kir. 
bíróság területén fekvő a csukoveczi 179. 
ztjkvben 173. hrsz. a. felvett ing tlan 303 

Kor.; az u. o. 60. sztjkvben 170 hrsz. a. fel
vett ingatlan 406 k. s az u. o. 283. szljkv- 
ben felvett 172. hrsz. ingatlan 303 kor. ki
kiáltási árban mint becsárban az

1901• év i au ff, hő 12, napján  
d. e .  ÍO órakor

Csukovecz községházánál dr. Tamás János 
ügyvéd közbejöttével megtartandó árve
résen eladatni fog és pedig a 7614/tk. 900. 
j., végzéssel bekebelezett szolgalmi jog fen- 
•rtásával.

Venni szándékozók figyelmeztetnek, 
logy az árverés megkezdése előtt a fenti 

dáltási ár 10%-át bánatpénz fejében le
mi kötelesek. 503

A kir. jbiróság mint llkvi hatóság. 
Perlakon, 1901. május 16-án.

Csak akkor valódi 
ha az üveg ezen 

védjegygyei van ellátva.

T ö rv é n y e se n  véd ve .

megakarja szabadítani, az használja

„100 arany roVarpor“-ižt
mely 50 év óta a legnagyobb sikerrel használtatik.

Bolhák, kon v ha hóira ni k. legyek stb. 
férgek kiirtására legbiztosab szer a

üvegekben és szórólapdában.

g  Főraktár: Strahia Testvéreknél Csáktornyán. ^



odbežali nazad vu šumu. Kak su vandravci 
otišli, mladiči su se požurili vu Pancsovu, 
gde su taki javili pri redarstvu, kaj se je 
dogodilo. Redari i žandari su taki počeli is
kati i prijeli su tri dobre ftičke ravno onda, 
kad su na jednim vkradjenim čuneku prek 
hoteli iti čez Dunav vu Slavoniu. Tri vand
ravci, po imenu Purschel Jakab. Kurm Adolf, 
i Löschl Anlal koje su i zbog drugih tatbi- 
nah iskali su več prek dani sudu

S e l l t b a  vu A m er ik u .
Minister znutrašojih poslov pozivlje sve 

sudbene oblasti, da naj strogo paziju, kaj 
nebi i vu Magjarsku došli oni agenti, koji 
sada za Ameriku ljudi iščeju. Ovakve je ta
ki treba »per sub» odegnati i od slučaja ja
viti ministru znutrašnih poslov.

S m r tn a  s k a t  u lja .

Vu Ogonitz varašu vu Ameriki Jay Co
oke zvanog millionera Laura kči je jako lé- 
pa, da ga takve dalko vu okolici néga. Prošle 
dane bi skorom smrt podnesla. Sigurno, da 
njoj je smrt takova hotela zročiti. koja se 
ima zakaj srditi nanju. Dobila je najme jed- 
'nU škatulju po pošti, Njeni komornik, kak je 
škatulju odmotal se mu je čalarno vidlo, da 
iz ove k puškinoniu spodobni prah vun cu- 
ri, taki je zval kcoj frajlicu, pak su poma- 
len odprli škatulju. I na svoju sreču. jer a- 
ko bi nju hitro odprli, bi se mašina sproži
la, koja je vu škatulji bila. pak bi obedva 
osmrtila. Laura je sada vu zaruki i sigur
no je, da njoj je na taj stališ nekoja druga 
jako jalna. Redarstvo išče, gdo je poslal 
škatulju.

U n lš ten o  s e lo .
Iz Praga pišeju jednim budapeštanskim 

novinam, da je vu Neubydzov selo veliki o- 
genj vudril vun, koj se je vu vetru jako ši
ril. Odraščeni mužki nisu bili doma. Dvade- 
set i dve hiže su zgorele. Kvar je više (>() 
jezer korun. Jednoga potepuha barbéra su 
prijeli, jer je sumnja, da je on vužgal selo.

O s o b ita  r lb a r l ja .
Vu orsagu kinezerov, kraj Žute-rčke, vu 

kojoj vodi prave zlatne ribiče plivaju, — na 
osobiti način loviju ribe. Oni se nečeju vno- 
go sa tem mučiti, nego jednu ptiču kormo-

mi odšrajfi glavu, ali . . . .  pazljivo, jeli 
čuješ?«

Ali siromašnomu crncu, koj je več do 
sad nad tum tobožnjom vražjom igrom na 
cielom tielu drhtal, je to sad ipak več od- 
više bilo, pak kad je začul, da mu ima i 
glavu odšrajfiti, stal je jedno vrieme tu u- 
kočen, a onda je sa dva koraka skočil do 
vratah, koja je skoro porušil i zadnjim zdvoj- 
nim pogledom na pol razloženoga oberstara 
je po štengah, svaku tretju štengu preska- 
čuči, kak da gaje »Bog budi znami« tieral, 
odletel dole te ga več nitko nebi spravil na 
to, da i nadalje toga lajinstvenoga gospodi- 
na dvori.

Sretni slučaj.
Pokojni gospodin plebanuš goričanski 

si je več duže vriemena daval truda, da i- 
nače čestitoga mesara Haksu od toga vieč- 
noga pohadjanja i onde do kesne noči osta
janja krčmah oduči. Konačno mu je Baksa 
obečal, da se hoče popraviti i nikada više u 
krčmu iti.

Jednog dana ga gospodin plebanuš sas- 
tane na ulici te ga liepo prijateljski zapita:

ran zvanu, pohasnujeju na to. Znano je, da 
je kormoran jako lakovna ptica, pak zato 
nju kinezeri navčiju na lov nju. Jeden-jeden 
kinezer po 10— 15 ‘takvih pticah drži. Na 
čuneku je odnese vu vodu, ali, da ova ne
bi prije za svoj žaludec. skrbela, kak za nje
ga, njoj na šinjak jednu kariku potegne, ko
ja ju tišči. Sada se nekoliko pticah vu vo
du hiti, koje skaliju vodu. nato i druge do- 
letiju tam, pak loviju ribe. Vnogoput, akoje 
riba velika, onda dvč ptice neseju jednu 
Znamenito je, da ove ptice, akopreni ga vi
še lovcov na vodi, svaka pozna svojega 
gazdu.

M in is te r  z a  lo n č a r s k a  m e š tr i ju .

Minister trgovičnih poslov je obečal, aa 
bude po mogučnosti svikak pomagal, da bu- 
du se lončari sčim bolje mogli zvučili i da 
budeju njim se bolša sredstva napravila k 
meštriji. Minister je dva profesore poslal vun, 
koji budu navuk držali i za nakinčenje po- 
sudah kaj kakove rise vučili. Jeden zmed 
proí'essorov, llorty Fái bude vu Vasvárme 
gjiji vučil. Dobro bi bilo. ako bi k nam do- 
šel te i tu držal navuke. Naši lončari bi 
dobro včinili. da bi zbog toga jednu molbe- 
nicu dali nutri po velikim sudcu. kaj bi si
gurno k svrhi vodilo.

N a r e d b a  vu s t v a r i  t o l l  š  n o g  v in a .

Minister znutrašnjih poslov je rekel, da 
on trgovec vina, vu kojega pivnici je dela
no vino, je i onda krivec, ako je ovo zalo
ženo bilo pri njem Nadalje, pri kini najde- 
ju delano vino. on je za vizitaciju svega vi
na dužen stroške platiti.

S t a r i  k  r a j e  a r i .

Minister peneznih poslov je vun dal 
jedr.u naredbu, vu kojoj podugša termin, 
kad se stari krajcaii i pol krajcari več ne- 
budu nigde mogli zameniti.

R e g o le  v a n je  , ,L e a d v a “  z i  a ne vo tle ,

Vu Alsó-Lendavi bude se jedno družtvo 
napravilo, koje bude reguliralo Lendva vo
du i njene struge. Varmegjinski podžupan je 
toga se ticajuč na augustus 10 vu Alső- 
Lendavu spravljište skup zezval, kad bude 
se sa jednim i družtvo napravilo.

»No moj dragi Baksa, jeli ste vi vaše obe- 
čanje, da nebi išli u krčmu k Balliju držali?

Baksa: »Niti jedan korak nisem tam 
napravil, gospodin plebanuš!«

Plebanuš: Niti vas pri Jurmiču nije bi
lo?«

Baksa: »Niti gledal nišam tam, gos
podin plebanuš!«

Plebanuš: No. a pri Glavaku? Niste ni
ti lam bili?«

Bakša: »Niti u njegovu blizinu nišam 
došel, gospodin plebanuš!«

Plebanuš: »No anda to je liepo i hva
le vriedno od vas! Ovak i nadalje činite pak 
čete se liepo te strasti pijančevanja odučiti a 
i mnogi groš vam liepo u žepu ostane.«

Baksa sad pun veselja gledi za dalje 
idučem gospodinom plebanušem, počose se 
konačno onak znamenito za uliorn te zinrm- 
la sam sebi: »Ala sad mi je samo drago, da 
me nije zapital, jeli me niti pri Medvaru nije 
bilo; tam sem baš prek včera pijan pod stol 
opal.«

h o l /a y  h m .

Széli Kálmán ministarski predsednik, 
kakti minister znutrašnjih poslov, je pozval 
sudbene oblasti, da mu naj predstaviju svo
je smisle, kak bi bilo moči cigane nastaniti 
na stalno mesto. To bi jako dobro bilo, ako 
bi cigane na jedno mesto nastanili, jer tak 
bi se vnoga občina oslobodila od tak zvane 
ciganjske nevolje.

O d b u r o v .

Englezka vlada se sada jako brini sa 
tém pitanjem, koga bude nastanila po zak- 
lučenju tabora na ona mesta, gde su Stanov
nike ili uništili, ili pak su je odegnali.

Vu Londonu se je več napravilo jedno 
družtvo, koje se trsi sadašnjeg puka odrinu- 
ti i na mesto engleze nastaniti. Najvažnije 
je to, da bude Južna Afrika s čim više eng- 
lezov imala. Ali od kud budu zeli ove lju
di? Iz Englezke nje nemreju vzeti, to bi iz 
gospodarstvene i iz soldačke strani gleda- 
juč nemoguče bilo. Australia ili Kanada opel 
ne bude privoljila, da od onud vzemeju lju
di. Ali kaj bude sa onimi buri, koje na Svetoj 
Heleni otoku i na Ceylonu vljovljene držiju 
englezi. Od toga jako muči vlada. Sigurno, 
da tak hoče, kaj oni više nebudu došli na
zad nigdar vu svoju domovinu.

Još je prerano englezom na to misliti 
Kaj pak ako bude tak došlo, kaj budu buri 
diktérali englezom — kaj je moguče — kaj 
hočeju i kaj né — ?

S in  O tto  n n d h e r c e g n  m e d  p  u k o m .

Sin Otto nadhercega Károly nadherceg 
je o. m. 18-ga vu Doboz občinu došel, gde 
je pri Wenkheim Dénes grofu bil Po poldan 
je žetvena svtčanost bila. Jedennajst kolah 
i više petsto težakov je išlo čez selo sa mu- 
žikom i popévanjem. Pred kašteljom su pos
tali i »živili« su Károly nadhercega, gdo je iz 
jednoga obloka gledal puka. Na večer ob 
šesti vuri je vu šumi pečenje vola bilo, a 
zatem pak su pili i tancali. Nadherceg je vu 
kmičnim večeru išče med pukom bil i pe- 
neze njim delil pak vino.

O g l t ta l  s i  Je d e c u .

Sa strašnim činom leršiju Laskai Tiva
dar trgovca vu Keszthelyu. Kak nam od- 
onud pišeju, Laskaija pel Ijet stara puckd, a 
potlam pak jedennajst Ijet star dečec su 
vumrli po dugšim betegu. Laskaija je negdo 
vu jednim nepodpisanim listu prijavil sudu, 
da je decu ogiftal i da je gifta vu lekvaru 
dal deci. Decu su vun odkopali i po rezpa- 
ranju su znašli, da su deca sa arzenikom 
ogiftana. Veliju, da se je Laskai drugoč ho
tel oženiti, pak su mu deca na putu bila. 
Vu Keszthelyu je to velika novina, stem više 
jer je Laskaija do vezda svaki jako poštuval.

V ru č in a  vu A m e r ik i  / vu JLondonu.

Vu Ameriki, kak smo več pisali je ve
lika vručina. Sada je vu Londonu stupila 
gori velika vručina. Vnogo njih je od žar
kih sunčenih Irahov vumrlo jeden sudec, pri- 
likom sudjenja je taki vumrl. Suša je tak 
velika, da se žito od onih iskrah vužge, ko
je vun opadneju iz rorov cugovih. Konji na 
stotine poginjavljeju od vručine. Zvun toga 
su na okolicu Londona moskile muhe doš* 
le. lak  se vidi, da Amerikanska vručina sa
da dohaja vu Europu.

Odgovorni urednik 
M A R G I T A I  J Ó Z S E F .

Navedba za cigane.
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Árverési hirdetmény.
#

A perlaki kir. jbiróság mint tlkvi ható
ig közhírré teszi, hogy Csesznák József 
^yvéd puszta-magyaródi lakos végrehajta
tnak Zvonarecz Ilona férj. Sliber Antalné 
jukoveczi lakos elleni végrehajt, ügyében
04 k. 50 f. tőke, ennek 1899. évi február
5 5-től járó 5% kamatai, 104 kor 50 I 
őke. ennek 1899. febr. 5-től járó 5% ka
matai 104 k. 36 f. eddigi, 16 k 30 f árve
rési kérvényi költség kielégítése végett a 
lagy-kanizsai kir. törvszék a perlaki kir. 
bíróság területén fekvő a csukoveczi 179. 
ztjkvben 173. hrsz. a. felvett ing tlan 303 

tor.; az u. o. 60. sztjkvben 170 hrsz. a. fel
vett ingatlan 406 k. s az u. o. 283. szljkv- 
ben felvett 172. hrsz. ingatlan 303 kor. ki
kiáltási árban mint becsárban az

1901 •  év i aug, hó 12, napján  
d. c .  ÍO  órakor

Csukovecz községházánál dr. Tamás János 
ügyvéd közbejöttével megtartandó árve
résen eladatni fog és pedig a 7614/tk. 900. 
t. végzéssel bekebelezett szolgalmi jog fen- 
•rtásával.

Venni szándékozók figyelmeztetnek, 
logy az árverés megkezdése előtt a fenti 

dáltási ár 10%-ál bánatpénz fejében le
mi kötelesek. 503

A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
Perlakon, 1901. május 16-án.

127. tk. 901.

árverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái kir. jbiróság mint tkvi 

atóság közhírré teszi, hogy a Zalamegyei 
azdasági tkpénztár r.-t. végrehajtatónak Lo- 
»arics Józsefné szül. Prelozsnyák Anna végre- 
íajtást szenvedő elleni 2400 k. tőkekövetelés 
*s jár. iránti vhajtási ügyében a n.-kanizsai 
:ir. törvszék és a Csáktornyái kir. jbiróság 
erületén levő dráva-vásárhelyi 3. sztkvben 
U. 428, 438, 461, 483, 757, 801,937,956, 
706, 2297, 2398, 2459. hrsz a. felvett in
atlanok 3137 k ; az o. sztkvben Aj-429/1. 
írsz. ing. 511 k.; az u. o. 642. sztjkvben 

; if496/10. hrsz. ingatl. 202 k becsárban az 
rverést ezennel megállapított kikiáltási ár- 
tan elrendelte és hogy a fennebb megjelelt 
ngatlan az

1901. évi aug. hó 28. napján délelőtt 10 órakor
Iráva-Vasárhely község házánál megtar- 
mdó nyilvános árverésen a megállapított 
ikiáltási áron alul is eladatni fognak.

Árverezni kívánók tartoznak az ingatla- 
ok becsárának 10%-át készpénzben, vagy az 
881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam- 

. iái számított és az 1881. évi november 
fo 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminisz- 
m  rendelet 8. §-ban kijelelt ovadékképes 
rtékpapirban a kiküdött kezéhez letenni, 

j vagy az 1881. LX. t.-cz. 70. §-a értelmé- 
j en a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
I Ihelyezéséről kiállitott szabályszerű elismer- 
I ényt átszolgáltatni. 506

A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
Csáktornyán, 1901. junius hó 5-én.

Ki lakását pólójától Fűkéletesen s biztosan I
megakarja szabadítani, az használja

JOQ arany roVarpor“-iát
mely 50 év óta a legnagyobb sikerrel használtatik.

Bolhák, lvonvhaboiranik. legyek stb. 
férgek kiirtására legbiztosab szer a

Sní.tIm W üíH K
üvegekben és szórólapdában.

g  Főraktár: Strahia Testvéreknél Csáktornyán. ^

G y ü m ö l c s -  é s  s z ö lö - b o r  k é s z í t é s i  g é p e k ,

Gyümölcs- és s z ő l ő - s a j t ó k
lolytonosan ható kellős szerkezettel, és nyomerö szabályzó1

A tnunKaHépesség 20 ' „ nagyobb mint bármely más sajtinál.

Hydraulikus sajtók.
S z ő l ő -  és g y ő m ö l c s - z ú z ó

é s  b o g y ó  m o r z s o lo k .

Teljesen felszerelt szüretelő készüljek.

^ Árverési hirdetmény. ^
Szoboticza község elöljárósága ezennel közhírré teszi, %

^hogy a községi haszonvételek, ngymint: ^
c.  / .  S zo b o tie zn i nngykorcsnm  ü ú
P  2. Bükkös!korcsum ii é v re  j
P1901. évi agusztus hó 18. napján délután 2 órakor^ 
Eoa jegyzői irodában nyilvános árverésen haszonbérbe adatni 
P  fognak. ^
ijf Az árverési feltételek a hivatalos órák alatt a jegyzői 
í*irodában megtekinthetők. jj
p  Kelt Szoboticzán, Ittül. évi julius 14-én. ^
- Bartal György Goricsánecz István \
w jegyző. 999 2—2 b i r ó. x
r  ▲▲ AA ^  AA AA AA AA AA AA A

Szőlő és gyümölcs őrlők. Aszaló-készülékek gyümölcs és főzelék aszalásra, 
gyümölcs-vágó és hámozó gépek, legújabb szerkezetű szabad, önműködő 
„Syphonia" gyümölcs és szőlővessző permetezők, gyártatnak és szállíttatnak 

jólálás mellett a legjobb kivitelben

M A Y F A R T H  P H .  é s  T Á R S A
cs. és kir. kizár, szabad, gazdasági gépgyárak, vasöntöde és gözham or.

BECS, II. Taborstrasse 71.
------- K i t ü n t e t v e  4 5 0  a r a n y ,  e z ü s t  é s  b r o n z  é r e m m e l .  ^ -----------------

Árjegyzék ingyen és bérmentve.
979 4 ío Képviselők és v iszontárusitók fe lvé te tn ek.



Melléklet a „Muraköz" 1901. évi julius 28 iki (30.) s zá m á h o z._______________________ _________________________________
Uflnq ,k 19(71--------------------------------------- a (Ickánoveczi 684. s szljkvekhen fel- helyi lakos javára Rranilovics Ferencz : <

Á rv e ré s i l l i r d e tm é u v  veti 72/a. és 72/b. hisz. ingatlan hozzátar- lakos ellen 200 M a r  ere,e.g 1901 <
Á rv e ré s t  n m i w t l l i u i .  ! és cldőilietmény s az u. o. 0«. április 2 /-en foganatosított kielégítési vt

A perlaki kir. jbirósag mint tlkvi ható- ,jkv|)e|) fe|vett j.98. hrsz. ingatlanok együt- hajtás utján lefoglalt és 040 kor. hecsü 
ság közhírré teszi, hogy a kir. kincstár végre- j ko|. . dekánoveczi 886. szíjkv- vaslengelyü kocsi, I könnyű kocsi, 2 k
hajlaténak Fischl Sándor végrehajtást szén- feU'et, ;t()9.’ hrsz. ing. 340 k. kikiáltási riczakas, 1 pajta és 2 kanczalóból álló
vedö mura-királyi lakos elleni vegreli ugye- tnin, becsirban az göságok nyilvános árverésen eladatnak
ben 112 k. 29 I toké, ebből UM> k su i. <'• \ i a u f/u s z l . hó 21, n a p já n  Mely árverésnek a Csáktornyái kir.
toke után 1900. május 20-tól járó ;>° 0 ka- f/a €». t o  ó r a k o r  róság 1901. V. 330. sz. végzésé lói
matai, lő  k. 90 f. eddigi, lő k. 30 í‘. árve- i)ekánovecz községházánál dr. Tuboly Gyula 200°kor. tőkekövetelés, ennek 1899. évi 
rés kérvényi költség kielégítése végeit a nagy- ügyvéd közbenjöttével megtartandó árverésen njus hó 1 . napjától járó 0% kamatai 
kanizsai kir lörvszék perlaki kir. jtóróság, e|acjatni fog. ^0ő eddig összesen 14 kor. 30 f.-ben biró
területén fekvő a m.-csányi 3207. sztjkvben Venni szándékozók íigyelmeztetnek, hogy m^r megállapított költségek erejéig |)rí 
81. hrsz. a. felvett ingatlan 2111 kor. kikiál-|az árverés megkezdése előtt a fenti kikiáltási Vásárhelyen leendő eszközlésére 
tási árban mint becsárban az ár 10° ’.-ál bánatpénz fejében letenni kötelesek. |90|.' évi auq. hó 5. napjának délelőtti 8 óraja

/*<>/. 6v,d " " ” “o ‘é r a k o r A kir •árásbiró^fí. min. Ilkönyyi hatóság ,m,4rk|aü| ujlÜ2( tik *  ahhoz a venni sz
Mura-Csány községházánál dr. Tubaly Gyula Merlakom 1901 évi május lm - 9 ^  öékozók oly megjegyzéssel hivatnak ír.
ügyvéd közbenjöttével megtartandó érvéré- 010. sz. v 1901 hogy az érintett ingóságok az 1881 évii
sen eladatni lóg. őOi Á rv e ré s i  h i r d e tm é n y .  t-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpé .

Venni szándékozók íigyelmeztetnek. hogy Aluliról! bírósági végrehajtó az 1881. íizetes mellett, a legtöbbet ígérőnek becsá o
az árverés megkezdése előtt a fenti kikiáltási t»vi LX. l.-cz 102. {$. értelmében ezennel alul is el lógnak adatni,
ár 10°/0-át bánatpénz fejében letenni kötelesek, közhírré teszi, hogy a Csáktornyái kir járás- Kelt Csáktornyán, 1901. julius 20.

A kir. jbiróság mini llkvi hatóság. bíróság 1900. évi Jb 809/2. sz. végzése követ- 597 G lavina János
Perlakon. 1901. május hó 28-án. kéziében Filipiča bajos plébános dr.-vásár- kir. bír. vhajtó

3007. ik 900 Á rv e ré s i h i r d e tm é n y .
A perlaki kir. jbiróság miül tlkvi haló- ^  |  ■  3 0  h e C tO Ü t e r  1Ž

ság közhírré leszi. hogy a kir államkincs- I  M mg I  J L  J  j
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$  Oolcncik Mihály Mm-a-Szmlahely. #•
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I  FISCHEL FÜLÜP (STRAUSZ SÁNDOR] 1
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j j  C s á k t o r n y á n ,  J j
H  a legújabb gyorssajtókkal és díszes uj betűkkel van felszerelve. j j

Elvállal minden néven nevezendő p | |
rX'j. V"r!\\ '
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Árverési hirdetmény. i1
J u r c s e v e c z  k ö z s é g  e lö l j á r ó s á g a  e z e n n e l  k ö z h í r r é  t e -  

s z í,  h o g y  a  k ö z s é g i  | j

K O R C S M A  H Á Z  ]!
3 évre , 1901. évi augusztus hó 11. napján délután 2 óra - I'
kor  a  k ö z s é g b i r ó  h á z á n á l  n y i lv á n o s  á r v e r é s e n  h a s z o n -  * j 
b é r b e  f o g  a d a t n i .

Á r v e r é s i  f e l t é t e l e k  a  j e g y z ő i  i r o d á b a n  m e g t e k i n t h e t ő k .  \ 
J u r c s e v e c z e n ,  1901. ju l i u s  1 5 -é n . (!

ltart a /  György dankovivs Lén ár d | =
jegyző. 999 2—2 bíró.

/81V/en/W v/Stv/íav/a /»v/a /»v/av/ih/av/Hk/2«k/2K/ii./a^i I

^ 2 0 0 0 .-2 0 0 7 .1. 901. á f

|  Hirdetmény. g
^  Mura-Szerdahely ós Réthát községek elöljárósága által 

^  közhírré tétetik, hogy ezen községek £

í  v a d á s z a t i  j o g a  \
|  /Ö O í .  é v !  n u y u s z t n s  további fi évre ^
X  »
•v nyilvános árverésen bérbe adatik.

^  Az árverés Mura-Szerdahelyen a körjegyzői irodában

^  1 9 0 1 .  é v i  H u y n s z t n s  h ó  d é l e l ő t t  i O  ^

Pl ó m k o r .  Rétháton pedig a községbiró házánál ugyanaz- n

5? nap d é l u t ó n  2  ó r a k o r  fog megtartatni. S

Mura-Szerdahelyen. 1901. julius 20-án. ' u

£> Az elöljáróság. **
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| j  irodáját Csáktornyán je kancellariju vu Čakovcu | |

|i a Deák-utczában (Ivacsics-féle házban) vu Deák-vulici (vu Ivacsics-ovi hiži) fi

!; megnyitotta. odpr l .  |!|
501 2 - 3  | |



Ha látlak oh Zacherlin, a szivem is dobban, 
De nem fogadlak eh ha kínálnak tokban. 
Tokban a mi van, haszontalan dib, dáb; 
Attól ugyan nem döglik, se féreg, se a sváb.

Zacherlin üvegben! Ez az igazi szer’
Legyen áldott a ki koszit, szászor és ezerszer 
S  valahol függ a Zacherlin plakát:
Ott kapható Zacherlin egész éven át.

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.
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