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A lap szellemi részére vonatkozó 

minden közlemény 

M a r g i t a l  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.

Efcész é v r e ..............................8  kor.
Fél é v re .....................................4 kor.
Negyed é v r e ......................... 2 kor.

Hirdetések jutányosán számíttatnak. 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 petitsors 20 Ilii.

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

A vergődő kor.
A rohanó idő sírba vitte a lelolyt szá

zadot. melyet büszkén neveztünk el a fel
világosodás korszakának. Az uj század kü
szöbén ismét egy lépéssel magasabbra tűz
hetjük az emberi haladás zászlaját. Nagy
szerű képek bontakoznak ki e század látó
határán; mily fönséges dolgok sorozatát tárja 
elénk az emberi szellem fejlődése.

Egy felől gyarapodott és átalakult a 
tudomány, más felől szélesebb medret törve 
magának, közkincscsé lett és páratlan nép
szerűségre tett szert. A találmányok és fel
fedezések terén oda jutottunk már. hogy 
még a lehetetlen is könnyűnek tetszik, a 
rendkívüli pedig nem lep meg már többé 
senkit. A tudomány nemcsak a természet 
ős erőivel tud daczolni immár, hanem ezek
nek az erőknek urává tette az emberi, midőn ! 
azokat szolgálatába kényszeritelte.

Szédítő magasság, csodás emelkedés; 
ez a jelenkor látóhatára. Haladás minden 
téren, mely korunkat föléje helyezi a törté
nelmi m ull minden időszakának Rohamosan 
haladtunk a tudományban; a természet tit
kainak és elrejtett törvényeinek felfedezései
ben; a művészet örökbecsű alkotásaiban és 
haladtunk sok-sok más egyéb dologban 
De vájjon ez a haladás, ez a merész emel
kedés közelebb vitle-e csak egy lépéssel is 
az emberiséget a boldogsághoz? Ez dl a 
kérdés Mert mit használ a nagyság és a 
dicsőség összes ragyogása, ha az emberiség

I szenved s haladásunknak vérezö sziveken 
i kell keresztül tipornia.

Nem elég azért egyoldolu bámulattal 
tekinteni e kor csodás haladására. Reá kell 
vetni tekintetünket az érem másik oldalára, 
a báltérre is; s mihelyt ezt tesszük, látni 
lógjuk azt is. hogy daczára minden nagysá
gának, gyászosabban talán még egyetlen 
korszak sem tévedett. A lény mellett tehát 
ott van az árnyék, az emelkedés tövében 
pedig olt tátong a sz'nlilö örvény !

Hiányzik egyszóval v a l a m i  a haladás
ból. mely azt tökéletessé tenné s ez a hiány 
képes megmérgezni mindent.

Isméi lödötl újra a történelem, mely 
megtanít berniünket, hogy az emberi töké
letesség fokát elérni sohasem leszünk képe
sek. mert mindig lógjuk érezni a hiányát 
annak a bizonyos » v a l a m i n e k  , a mi az 
emberi függésére és gyarlóságára figyel
mezteti.

Ha egyik korszak kimagaslik az értelmi 
téren, ott a visszaesem a k e d é I y v i I á g, 
vagy a s z í v j  óság terén.

Az ész és s z í v  folyton ellensúlyozzák 
egymást az étel mérlegében, s ha az egyik 
serpenyő emelkedik, okvetlenül szállani fog 
a másik.

Teljes összhang, mely a béke nyugal
mát s vele együtt a boldogságot önthetné a 
szenvedő szivekbe, sohasem lesz e földön 
elérhető.

Itt a nyílt példa rá: a m i k o r u n k !
Ugyan mije hiányzik e kornak, hogy a 

legboldogabb századdá legyen? Hiányzik az

1 isten eszméje,a v a l l á s  s z e l í d  n y u g a l m a  
js a haladás szárnyairól le van törölve ak
ként a himpor, mely a magasratörés egyet
len eszköze.

Sem a lángész, sem az ékesszóllás, sem 
ja dicsőség, sem a tudomány ezt az űrt be 
nem tölthetik soha.

Sem az értelmünk szomja, sem a szi
vünk titkos vágya nyugalmat nem találhat 
máshol, mint az Isten szeretetében, s bol
dogtalannak fogjuk magunkat érezni mind
addig, mig a h it  nyugalmával nem haitjuk 
le fejünket a v a l l á s  anyai kebelére.

T. olvasónőm! Ha már most kérdi, m i
ért boldogtalan ez a kor, minden csodás 
haladása és emelkedése daczára. nem tudok 
más feleletet adni. mint azt, hogy a mull 
század sivársága durva kezekkel tépte ki a 
lelki kből az élet iránytűjét, a h i t e t  és vele 
együtt az I s t e n  e s z m é j é t !

Pedig e nélkül nincsen a világon igazi 
boldogság, mert nincsen igazi szeretet, hololl 
mégis egy csep szeretet többet ér az eszmék 
tengerénél.

S valamint a vallásos érzelmek erősö-
1 dése a kor erkölcsi színvonalát emeli, úgy 
íemeli lelkünket is a s z e r e t e t  a csodás 
' magasba.

Ez törli le szelíd kezeivel korunk honi 
lokáról a sötét gondokat, az állam és a tá r  
sadalom alapjait fenyegető veszélyeket.

Vagy az a n a r c h i a ,  vagy a h i t  és 
t i s z t a  v a l l á s !

E vergődő kor számára másul nincsen’ 
C se lkó  József.

Bolyongás . . .
Azt mondtam otthon:
— szerelném látni milyen lehet ilyenkor té

len künn a szabadban ?
Fölültem aztán a vonalra és kimentem. Édes 

boldogság szállott belém a kupéban. Arra gondol
tam, hogy én most minden fojtó nyűgét lerázom 
n fővárosnak, hogy nem látom semmi bűnét, nem 
törődöm politikai, társadalmi, irodalmi, színházi 
kérdésekkel,amikrőldiscursusok folynak társaságok
ban. Amint a város körvonalai szétoszlottak a 
szürkeségben más légkörben asztam, a téli ködös, 
homályos, alvó táj hangulata nyúlt belé a telkembe. 
Másféle lett a gondolatköröm, az érzésvilágom 
Csodálatosan mindaz megfordult bennem, a mit 
csak hallottam, láttam, összeolvastam erdészről, 
az erdei élet vadságáról, poéziséről. Gondoltam arra 
is, helyes-e, a mit most teszek, hogy elmegyek 
bolvonguni? hogy abba hagyom a munkát és el
menekülök az emberek elől? Mintha ez beteges 
dolog volna, de oly erővel fészkelődön agyamba 
e gondolat, hogy végre kell hajtanom. Megnyugtat 
az, hogy dolgoztam komolyan is, hallgattam a kö 
telesség szavára, ez a bolyongásom tehát künn az 
erdőben, ez a kóborlásom ott, ahová a szivem vonz, 
szinte jutalma lesz annak.

Egymagám száltam ki a vonatból abban az 
ösmerős völgyben. Szétnéztem. A téli levegőnek a 
sziliében, a különös, bánatos homályban úgy raj 
zolódott elém ez a táj, mint egy megtört aggas
tyán, akit egykor üdén, ifjan láttunk. Olyan fájón

éreztem, hogy innen valami elment, mint a falusi 
ember, ha őszszel szemébe ötlik az üres fecske
fészek. Elkezdtem hát a bolyongást Egypár órával 
ezelőtt még a kőházak közt a flaszteren siettem, 
olt csak sietni tudok és most ilyen helyre kerül
tem és ennek a helynek a nagy csendje, a nagy 
bánatossága, a nagy homálya, a nagy poézise las
san ilyenné formálja a szivemet, a telkemet is. 
lassan leleszi vöm magam a csendnek, a bánatnak 
poézisévei.

Ilizony isten néha holmi köny is megnedve- 
siti szememet, magam se tudom mért, talán azért, 
hogy néhány kidőlt fa láttára eszembe jut, hogy 
kedveseimtől egykor végkép válnom kell. Nem ha
lálfélelem ez. liánom is éli, ha meghalok, csak a 
szülőim, a testvéreim ne halljanak meg, attól a 
percztől kezdve én is olyan lennék, mint e kopasz 
ágak. melyek egyre csak siralmasan zizegnek. Nem 
biroin el csendben, fölsóhajtok:

Istenem inért olyan bánatos, olyan nehéz 
a szivem? Talán azért, hogy szeletek, hogy rop
pantul szeretek?

Ejnye, de szomorú egy legény !
Köstelkedve és hirtelen megrezzenve tekin

tek hátra. A homályban, mintha egy öreg asz- 
szonyl látnék. Kaluskön pihent, lábánál rőzseköleg 
Na ettől nem kell megijedni.

Jó estét üreganyó, hát csoda-e, ha elbu- 
sulok ebben a bús tájban, ebben a siró erdőben?

Hát bizony szomorú vidék ez. elborult. 
Isten tudja, csak sötétebh, egyre hidegebb lesz a 
föld. a nyár is olyan silány már, a tél ineg alig 
ér véget.

Itt abba hagyta. Köhögés kínozta. Közelebb 
mentem, leültem én is arra a fatuskóra. Sötét lett. 
Csak a fénylő szemét láttáin. Abból az összeku- 
porodoll alakból ez olyan égón sugárzott ki. Éi- 
deklődéssel néztem rá. Ű pedig különös rezgési! 
hangon folytatta:

— Volt ám itt szép világ is. Régen volt. 
Erdő-mező virágzott, pillangó napsugárban játszott, 
pacsirta vígan dalolt és az emberek szivében is 
derültség honolt. De régen ám. Most hideg van és 
nagyon sötét meg ha nappal is hál olyan ködös, 
homályos. Nagyon rossz, ha nézek, minden össze
fut a szemem előtt. Legjobban szeretem a szemein 
becsukni, akkor liigyje el jó iliuram olyan jól lá
tom azokat a virágos, derült, jó időket.

Én naivul közbeszólok:
Ugye öreg néni akkor egészen mások 

voltak az tmberek ? Ugye akkor nem is volt tán 
szomorúság ?

Az öreg asszony csendesen rázogalla a fejét:
— De lelkűm volt ám azért akkor is szomorú

ság, de nem olyan szomorúság volt, mint most, 
nem azért voltunk sápadtan szomorúk, hegy nem 
volt betevő falatunk, liánéin, ha szomorúak vol
tunk hát azért, hogy a kedvesünk elhagyott, vagy 
meghalt. Nagyon fájt ám ez a szivünknek. Osmer- 
lem is egy fiatal urat, azt láttam olyan nagyon 
bánatosnak, az ifiuratnról jut eszembe. Ha meg
hallgatja, el is mondom a meséjét. És csendes han
gon rákezdte:

— Lakott itt egyszer egy leányzó. Idának 
hitiák, Nagyon finom alkolásu volt, de azért élet,



Kitüntetett gazdasági cselédek.
Megemlékeztünk lapunk egyik múltkori 

számában, hogy a földmivelésügyi m. kir. 
miniszter Majszín Pál Csáktornyái és Bedics 
Péter ujudvari gazdasági cselédeket szorgal
mukért és példás magaviseletükért egy-egy 
elismerő okirattal és 1 0 0 - 1 0 0  korona juta
lommal tüntette ki. llgy az okirat, mint pedig 
a pénzjutalom átadása a fenntnevezett cselé
dek részére a múlt vasárnap délelőtt 11  óra
kor történt meg szép és igazán lélekemelő 
ünnepély mellett Csáktornya városháza ta
nácstermében.

Az átadásnál a járási főszolgabíró, a 
városi elöljáróság, az urodalmi tisztség s 
több városi polgáron kívül a helybeli uro- 
dalom gazdasági munkásai és cselédei is 
nagy számban vettek részt.

Az ünnepélyt Kolbenschlag Béla főszol
gabíró nyitotta meg, ki hivatalos állásából 
kifolyólag üdvözölte a jelenlevőket, ismer
tette a földmivelésügyi minisztérium rende-j 
letét, melylyel a Csáktornyái járásban levő 
két gazdasági cseléd hűségét, szorgalmát és, 
példás magaviseletét óhajtja a miniszter 
jutalmazni Ezután a vármagye főispánjának 
kiküldöttje, Ziegler Kálmán bizottsági tag 
vázolta a kormány azon atyai gondoskodá
sát, melylyel az ország földmivelése és a 
kötelességüket mindenkor híven teljesítő gaz
dasági cselédek és munkások iránt viselte
tik. Majd felhívja a jelenvolt gazd. cseléde
ket, hogy vegyenek példát a most kitüntetett 
szorgalmas és hü társaikról, s hassanak oda, 
hogy szolgálatukban mindenkor a köteles- 
ségteljesitést és a hűséget tartsák szem előtt 
Egyúttal köszönetét mond az urodalmi tiszt
ségnek azon jóindulatáért, a melylyel ipar
kodik a cselédség körében a munkakedvet 
és engedelmességet fokozni. A jelenvoltak 
lelkesült éljenzéssel fogadták úgy a főszol
gabíró, mint Ziegler Kálmán bizottsági tag 
szavait, mely után a két gazdasági cseléd
nek átadatott az aranykeretbe foglalt elis
merő okirat és a 1 0 0  korona jutalomdij. 
mit ők leghálásabb köszönetük kifejezésével 
átvettek.

Az ünnepély befejezése elölt Tóth István 
urodalmi tisztartó szólalt föl, ki meleg kö
szönetét mondott úgy a tisztség, mint pedig 
a cselédség nevében a főispáni kiküldött biz 
tagnak ezen szép és megható ünnepély le
folyásáért; egyben felhívta a cselédségei a 
történtekre, s intő például figyelmeztette ökel

pirossá# is volt benne. Libegett, mint a madárka 
és olyan édesen csicsergett is.

Aztán volt itt egyszer afféle majális, amikor 
napsugaras, illatos, pompás volt ebben a völgyben 
minden. Az a leányzó pedig oda elment és sokan 
forgolódtak körülte úri legények. A legtöbben véle 
tánczoltak, sokan őt nézték. És mindig csak őt 
nézte az a szomorú fiatal ur is. Letilt egy asztal
hoz a sötétbe és onnan nézte ezt a leányt. Még 
nem ösmerte, nem is ment feléje, csak rátapadt 
a szemével . . .

Az öreg anyóka elhallgatott. Összerezzentem. 
Az erdő is összerezzent, én legalább úgy hallot
tam. A szemem megtelt könynyel. nem tudom a 
szél csalta ki, vagy ennek az anyókának meséje ? 
A könnyes szemem előtt összefolyt minden, úgy 
rémlett egy perezre, mintha az anyókát se lát
nám, azt se tudtam hol vagyok, csak egyre sóhaj
tottam :

— Szegény Ida, szegény Id a !
Az anyóka halk, recsegő hangon, mint a szá

raz gályák a szél érintésére, ugv folytatta
— Olyan furcsán nézte az a fiú annak a 

leányzónak a tánczát, minden mo.dulatát, mintha 
az volna egyetlen gyönyörűsége. Hej, de hogyan is 
tánczolt az Ida kisasszony, tánczolt annak minden 
porczikája, még a szeme pillantása, a haja szála,

arra. hogy ha boldogulni akarnak, első és 
legfőbb kötelességük legyen a gazdájuk iránti 
hűség. Az ünnepély ezek után élénk éljen
zés mellett befejezést nyert.

Délben az ünnepelt két gazdasági cse
léd tiszteletére a grófi urodalom ebédet ren
dezett, melyen a megjutalmazottakon kívül 
az urodalom egyes majorjaiból is számos 
meghívott cseléd vett részt. Tóth István tiszt
tartó házánál pedig a hivatalos egyénisége
ken kívül az urodalom gazdatiszti kara és 
más meghívottak is vettek részt. Felköszön- 
tötték; dr Darányi lgnácz földmivelésügyi 
minisztert, grót Festetics Jenőt, dr. Jankovich 
László gróf főispánt és kiküldöttjét Ziegler 
Kálmán kir. közjegyzőt, Kolbenschlag Béla 
főszolgabírót, Tóth István tisztartót, az uro
dalmi tisztikart stb. A földmivelésügyi mi
niszterhez a következő távirat küldetett;

Nagyméltóságu
dr. Darányi lgnácz földmivelésügyi miniszter 

urnák,
Budapest.

A Csáktornyái járás gazdaközön
sége mái napon azon alkalomból jött 
össze, hogy nagy méltóságod által gróf 
Festetics Jenő urodalmában félszázad 
óta működő két cselédnek küldött ju 
talmat kiossza. E gazdaközönség nagy
méltóságodnak működésében! igaz biza
lommal. ez alkalmat felhasználja, hogy 
nagyméltóságodnak tiszteletteljes üdvöz
letei küldje és igaz ragaszkodásának 
kifejezést adjon.

A járási gazdasági bizottság.
Miniszter ur a legszivélyesebb szavak

kal mondott köszönetét az üdvözlő sorokért 
a járás füszolgabirájához intézett sürgöny
ben. A járási gazdasági bizottság a megye 
főispánjához, dr Jankovich László gróf úr
hoz szintén küldött ebből az alkalomból 
üdvözlő sürgönyt.

A Zrinyi-emlék ügye.
Meghívó

Örömmel tudatjuk mindazokkal, a kik 
a Zrínyi-emlékoszlop ügye iránt érdeklődés
sel viseltetnek, hogy az emlékoszlop felállí
tásának a terve a megvalósulás időpontjához 
jutott Ugyanis Muraköz hazafias közönsége 
rövid egy év alatt összeadta azt az össze
get, melynek alapján már komolyan foglal-

a dó vaj lelke is. A czigány belevágott, felpezsdült, 
ha a szikrázó szemét feléje vetette. Olyan egész
séges, talpra esett magyar lány volt ez. hogy pár
ját ritkítja.

A fiatal ur félt talán ehhez a gyönyörű te
remtéshez közeledni, no meg annyian is voltak 
mellette, olyan lármásak, szép arezuak, hetyke le
gények, akik sokat ittak és úgy dobtak pénzt a 
czigánynak, hogy mindenki lassa. Talán nem is 
annyira a leánytól félt az a magányos fiatal ur, 
mint inkái) a leányt féltette azoktól a léha, nagy
szájú legényektől.

Kgyszer odajött hozzá egy ezek közül és 
hallottam ilyet mondott neki:

— Te, remek leány ez az Ida. A csárdásnál 
úgy magamhoz öleltem. Isteni' Izgulok. Hemutas
salak ,J

A hús fiú felugrott, dühösen nézett erre, de 
mégsem azt mondta, amit akart, elfojtotta.

A másik pedig folytatta az előbbeni hang
nemben és elrohant Idához.

A szél elállt, az anyóka elpiheni egy kissé, 
csak én susogtam halkan:

— Csoda-e, ha ilyenektől féltettelek Idám, 
te szerencsétlen, te szent!

i Folytatása következik.)

K riegs Au Em il,

kozhatunk az emlékoszlop mielőbbi felállí
tásának a kérdésével.

A további teendők megbeszélése czél- 
jából szükséges, hogy megalakuljon a Zrínyi
emlékoszlop felállításának végrehajtó-bizott
sága. Evéghől tisztelettel kérem fel Muraköz 
igentisztelt fiai és közönsége közül minda
zokat, akik szivükön viselik ezt a hazafias 
és kegyeletes ügyet, szíveskedjenek héttőn, 
m árczius hó 24-én d. u. 5 óm kor, a 
községi népiskolában  a Zrinyi-emlékosz
lop végrehajtó-bizottságának megalakítása 
czéljából tartandó értekezleten megjelenni!

Csáktornyán, 1902. márczius 19.
Hazafiui üdvözlettel

M a rg ita i Józse f
üzf*rk**Bztő.

K Ü L Ö N  F É L É K .

—  Márcz. 15. Dráskoveczen. Mestrics 
Gábor plébános ünnepélyes szent misét mon
dott, mely alatt a tanulóifjúság magyar egy
házi énekeket énekelt; a mise végén pedig 
a Hymnust adta elő A templomból az is
kolába vonult a tanuló-itjuság. hol Novák 
Ferencz tanító szép beszédben fejtegette a 
nap jelentőségét s a hazaszeretetei. A nö
vendékek több hazafias költeményt szaval
tak s a Szózat-ot és Hymnust énekelték.

—  Névmagyarosítás. A m. kir. belügy
miniszter Takler István helybeli lakos, telek
könyvi átalakító családi nevének »Török «-r<* 
kéri htváltoztatását tnegengedle.

— Esküvő Kollin Vilmos csanlavéri 
állatorvos f  hó 18-án vezelle oltárhoz a 
helybeli izr. imaházban Sonnenberg Blanka 
kisasszonyt. Sonnenberg Lipól kereskedő ked
ves leányai.

—  A nagyheti szertartás sorrendje. A
holnapi naplói kezdve a keresztény világ a 
nagyhélbe lép, a melynek magasztos szer
tartásai a helybeli róni. kalh templomban a 
következő sorrendben tartatnak meg: Nagy- 
csütörtökön <1. e. 9 órakor szent mise. Nagy
pénteken d. e. 9 órakor ünnepélyes isteni- 
tisztelet. mely alatt elhelyeztetik a templom 
egyik fülkéjében a szent sirra a léginél tósa- 
gosabb oltári szentség Nagyszombaton reg
gel 8  órakor tűz és víz szentelés, utánna 
ünnepélyes ist°nilisztelel. Délután ti órakor 
löltámadási körmenet. Husvét vasárnap reg
gel ti órakor szent mise, mely alatt meg
szenteltetnek a hivök ételei, 9 órakor ün
nepélyes istenitisztelet, 11 órakor pedig ma
gyar istenitisztelet szent beszéddel. Délután 
8  órakor ünnepélyes vec9ernye

— Tanulók öröme. A jelen tanév má
sodik nagy szünideje, a húsvéti vakáezió a 
mai nappal beköszöntött. Sok kis- és nagy 
deák epedve várta a mai napol, a melyen 
megkezdődött számára, habár ideiglenesen 
is, az aranyszabadság napja. Mert hiába, a 
szellemi munka után kedvesen esik nekik 
a pihenés az édes otthonban. Városunk tan
intézeteinek tanulóifjúsága az elmúlt hét fo
lyamán végezte a húsvéti szent gyónást és 
áldozást A tanítóképző-intézet növendékei 
már pénteken megkezdték a húsvéti va- 
kácziól, inig az állami polgári iskola tanulói 
tegnap délelőtt, a közs elemi népiskola ta
nulói pedig délután kapták ki H szokásos 
értesítőt, melylyel a szorgalmas és jó tanulók 
bizonyára csak örömei szereznek édes szü
lőiknek. A húsvéti vakáezió bezárólag ápri
lis ho l-ig tart, mely után a tanulóiljuaág 
újból megkezdi a nagy munkát.



—  Elje g y zé s . Hajnal János muraszent-1 
kereszti állami tanító f. hó 13-án jegyezte 
el Hodosánban Vincze Karolin kisasszonyt.

—  E v  re fo rm á tu s  is te n tis zte le t. F. hó
28-án, nagypénteken, d. u. 3  órakor az áll. 
tanitóképezde nagytermében a nagykanizsai 
ev. ref. misszió-lelkész istentiszteletet tart.

—  C s e s ztre g  közsé g tüzkárosu ltjai ja
vára 1902 április hó 5-én Alsólendván. a 
»Korona« szálló nagytermében, tombolával 
egybekötött tánczestélyt rendez egy 18 tag
ból álló rendező-bizottság. Beléplidij 2  kor.

—  A lisp án i elism erés. Csertán Károly 
Zalavármegye alispánja Kovács Rezső per
laki főszolgabírónak megelégedését fejezte ki 
az útadók behajtása körül kifejtett tevékeny
ségéért s rendeletében felkérte, hogy mege
légedését közölje a járásbeli jegyzőkkel is, 
kik a behajtást eszközölték. A perlaki járás
ban 1901. év végén útadó hátralék nem 
maradt fenn, sőt 42fi kor. túlfizetés mutat
kozik, ami bizonyára dicséretére válik a fő
szolgabírónak s jegyzőinek A főszolgabíró 
f. hó lo-ére egybehiván jegyzői karát szék
helyére, s azoknak a jól eső elismervényt 
tudomásukra hozva, buzdította őket hivatá
suk pontos és lelkiismeretes betöltésére. Ez- 
ulán a főszolgabíró megvendégelte a jegyzői 
kart, mely alkalommal lelkes felktiszöntők- 
ben ünnepelték Zalamegye köztiszteletben 
álló alispánját, ki az érdemet elismerve, ez 
által fokozottabb buzgalomra lelkesíti a ve
zetése alatt működő tisztviselői kart.

—  B e tö ré s  Neumann Samu helybeli 
lakosnak kárára f. hó 8 -án virradóra az Is
kola hegyen levő zárt nyaraló villája udvar 
felőli részén a falat ismeretlen tettesek véső 
segélyével kibontották s azon át a szobába 
mászva az ott elhelyezve volt több ágyne
műt és apróbb szobatárgyakat összesen 350 
kor. 50 fill. értékben elloptak, azután a szo
bában a falon függő kulcscsal a pincze aj
taját telnyitották s a pinczébe hatollak, s ott 
mintegy 3 - 4  liter bort megittak, miáltal szin
tén 4  kor. kárt okoztak, tehát mindössze a 
háztulajdonos 354.50 kor. kárt szenvedett. 
A muraszerdahelyi csendőrség járőre a nyo
mozást minden irányban megejtette, de még 
eddig nem sikerüli a tetteseket kézrekeriteni, 
a további nyomozás folyamatban van

—  T Ü 7 . Damjanics József kedveshegyi 
lakos háza, kamrája és sertésólja f hó 1 0 - 
én délután gondatlanság következtében ki- 
gyuladt és leégett. A kár 000 korona

—  N e m e sba ro m fia k ö s s ze írá s a . A föld
mi velésügyi miniszter a folyó év első felé
ben eszközlendő cserebaromfi kiosztásra szük
séges himbaromfiak bevásárlásával Hreblay 
Emil álattenyésztési felügyelőt bizta meg. A 
szükséglet 2841 drb langsan és plimul ka
kas, 145 drb. bronzpulykakakas. 081 drb. 
emdeni gunár és 409 drb. pekingi gácsér; 
összesen tehát 3030 drb. nemes himbaromli. 
Ezen szükséglet f. év április végéig szerzendő 
be. Nevezeti felügyelő felkérvén a Baromfi
tenyésztők Országos Egyesületét arra, hogy 
a bevásárlásoknál segédkezel nyújtson neki; 
felhívjuk az ország összes baromfitenyésztőit, 
a kiknek a jelzett fajta eladó baromfiaik 
vannak, hogy azokat a fajta, darab és ár 
megnevezésével a Baromfitenyésztők Orszá
gos Egyesülete titkán hivatalában Budapest, 
(IX.. Köztelek. Üllői ut 25.) jelentsék be.

—  Á lta lá n o s a n  ism e re te s, hogy a csuz 
és köszvényes bántalmak legjobb gyógyszere 
a Zoltán-féle kenőcs, mely még a legmaka
csabb csuz és köszvényes bajokat is néhány 
nap alatt meggyógyítja, mit számtalan elis
merő és köszönő levél bizonyít. Üvegje 2  
kor. Zoltán B. gyógyszertárában Budapesten.

—  H íre k  a v á ro s h á zá ró l. Csáktornya 
nagyközség képviselőtestülete í. hó 15-én 
tartotta rendes tavaszi közgyűlését, melyen 
következő ügyek tárgyaltattak; 1. Az 1901. 
évre vonatkozó közpénztári, szegényalap, 
tüzoltóalap, laktanya, kórházalap. Király Pál 
alap, kisdedóvó alap és útalap számadások 
megvizsgálása. 2. A község részére érkező 
értékes küldeményeknek átvételére jogosultak 
kijelölése. Kijelöltettek: P< trics Ignácz város- 
bíró, Dénes Béla jegyző és Horváth Pál pénz
tárnok. 3. Megkeresése a cs. és kir. szab. 
Déli-Vaspályatársaságnak az 1881. évi 41. t.- 
cz. 2 0 . §-ban meghatározott tüztávlat tárgyá
ban kártalanítási nyilatkozat kiadása iránt. 
Miután a községet a kívánt nyilatkozatnak 
ez idő szerinti kiadására semmiféle törvény 
sem kötelezi, megtagadtatok 4. Penter Emil 
cs. és kir. 5-ik ulánus ezredbeli kapitánynak 
Csáktornya kötelékébe történt fölvétele. 5. 
Czvetkovics Antal, YVeisz Márton és HotTmann 
Ede javára történt állami adók után kiro
vóit községi pótléknak leírása, <> Visszafize
tett <>40 kor. községi közpénznek Csáktornyái 
lakosok javára leendő kölcsönadása tárgyá
ban névszerinti szavazás utján határozat 
hozatal 7 Kúszik József és lgrecz János 
részére települési engedély megadása községi 
kötelékbe való felvétel nélkül. 8 . A pécsi 
posta- és távirda-igazgalóság megkeresésére 
határozat hozatal a helybeli posta-és távírda 
hivatal úgy a posta- és távirda főnök ré
szére szükséges helyiségeknek a jelenlegi 
elemi népiskolában leendő biztosítása tár
gyában 9. Az ónk tűzoltó-egyesület kérvé
nyére 400 kor. évi segély biztosítása a tűz
oltó szertár építési költségeinek részbeni IV*- 
aezésére. 1 0 . - Faiskolákról és fásításokról 
dlkototl megyei szabályrendelet intézkedése! 
folytán a községi faiskola kezelésével és az

I üzemterv elkészítésével Thorday János közs. 
tanPó bízatott meg I I  Prusalz Alajosné 

! szül Polanelz Matild terhére tartozásban 
levő haszonbérnek hérletmegszünés ezimén 
történt leírása tárgyában határozat hozatal. 
12 Az úgynevezett szegények házának az 
uj állami elemi népiskola felépíttetése követ
keztében szükségessé váll lebontása és új
bóli felállítása tárgyában határozat.

—  A  megyei kö zp on ti v á la s ztm á n y  Cser
tán Károly alispánnak, mint a központi vá
lasztmány elnökének, elnöklete alatt tartott 
ülésén felolvastatott a belügyminiszternek a 
képviselő-választói névjegyzékek kiigazítása 
és az ezzel kapcsolatos eljárás szabályozá
sára vonatkozó remleiele, melynek alapján 
a választmány a m* gyebeli országgyűlési 
képviselő választók jövő 1905. évre érvény- 
nyél bírandó névjegyzékének összeállítására, 
a választókerületek nagy kiterjedése miatt, 
minden választókerületben több küldöttséget 
alakitolt s azokat vidékünkre nézve követ
kezőleg választotta meg: Dekánovecz, Belicza, 
Muraszentmárlon, Murasiklós, Muraszerda- 
hely és Bottornya körjegyzőségekre: Hajós 
Mihály, Muray Róbert, Kovács János, Tiva
dar Ferencz, Kollarics Imre. Kotor, Alsódmn- 
l>oru. Légrád, Muravid, Szentmária és Dras- 
kovecz körjegyzőségekre: Golub János, Mest- 
rics (iábor. Kovács Gyula, Kele György, Ba- 
bics Gábor Csáktornya, Csák tornya-k ül fára. 
Drávasárhely és Drávacsány körjegyzősé
gekre: Tóth István. Wollák Rezső, dr. Hajós 
Ferencz, Szeiverlh Antal, Bezéthy István. — 
Slridó, Felsömihályfalva és V. Hegykerület 
körjegyzőségekre: Horváth Ignácz, Horváth 
Antal, Ritmüller Ármin, dr. Csillag Dezső. 
Novák László. — Draskovecz, Alsókrálovecz, 
Muracsány, Hódosán, Perlak és Szoboticza 
körjegyzőségekre: dr. Böhm Szidney, Siposs

Károly, dr. Tamás János, Kisfaludi Gyula,
Bartal Gyula Az 1899. évi XV. t.-cz 145 
§-a értelmében az összeirási eljárás befeje
zésére és az összeirási iveknek a központi 
választmányhoz leendő beterjesztésére vég
határidőül a központi választmány április 
hó 5-ikét tűzte ki.

—  F e lh ívá s . Felhivatik az adófizető pol
gárság. hogy a f. évi I. és 11. oszt. kereseti 
és a házosztály s házbéradó kivetési lajstro
mok a községházánál 8  napi közszemlére 
kitéve vannak, s ezen idő alatt azok a hi
vatalos órákon betekinthetők. A sérelmes 
kivetésekért a felszólamlások is ugyanott 
irásbelileg beadhatók.

—  S zín é s ze tü n k . Kövi Ede színigazgató 
társulata Zalaegerszegről Csáktornyára érke
zett és szerdán kezdte meg előadásait. Ezen 
a napon Hákosy és Guthy kitűnő vígjátékéit, 
»Sasok«-at adták szép számú közönség je
lenlétében A közönség a jóizü tréfákon, a 
darab elmés humorán és kaczagtató fordula
tain jól mulatott és sokszor adott tetszésé
nek kifejezést. Az előadás jó volt. Színésze
ink igyekeztek e bemutatkozásuknál kitenni 
magukért. A darabban főleg Miklóssy Gábor
nak, Kövi Kornéliának, Szigelhynek, Kövi 
Edének. Halminak, Lorándinaa jutott nagyobb 
szerep, kik tehetségüknek és igyekezetüknek 
szép jelét adták Csütörtökön, »A kis szöke
vény* operett került szinre. Szép számú kö
zönség volt jelen. A szereplők közül ki kell 
emelnünk: Kövi Juliskát, Miklóssy Gábort. 
Erdélyi Kornéliái, Csolnakosit, Lorándyt, Kövi 
Edét és Kövi Kornéliát. — Pénteken Her- 
czegh Ferencz zseniális történelmi színmü
vét az >Ocskay Brigadérost« adták telt ház 
előtt Az előadás egybevágó és szabatos volt 
A közönség figyelmét mindvégig lekötötte úgy 
a színmű szépsége, mint a szereplők igyeke
zete Kövi Ede, mint Ocskay Brigadéros és 
Csele Lajos, mint intrikus Pyber vikárius 
remekeltek Kitűntek még játékukkal: Szirmai 
Joselin. Kövi Kornélia. Miklóssy Gábor, Szi- 

Igethy Antal, Halmi Jenő stb A színtársulat
nak már e 3 előadásából is arról győződtünk 
meg. hogy a társulat teljesen megérdemli a 
közönség támogatását és jóakaratát

Lely Peter 1053-ban egy nrczképet festett 
egy lamus/kvérles fehér galléros, komoly tekinteti), 
gond szántotta arczú férfiról. Az a merev nézésű 
férti maga egy időben a megtestesült angol alkot
mány Groinwell Olivér. Az ő korában Anglia a 
legnagyobb szellemeket adta a világnak, mint: John 
l’ym Lord Fairfax, Shakespeare, Milton. Akármit 

'mondjanak is az Utóbbinak nagy eposzára, az »Ki
veszett paradicsomra«, mégis az emberi szellem 
egyik igen hatalmas és megragadó alkotása. Igaz 
talán, a mit franczin kritikusok mondanak, hogy 
ez ay Ádám és Éva olyan vallási fej lege lésekbe 
bocsátkoznak, mintha az oxfordi theologiai fakul
táson át jutottak volna a paradicsomba, de az 
angolok nemzeti büszkeségüknek tartják a szeren
csétlen megvakult poétát s Cnrlyle maga úgy végzi 
lturnsröl szóló essay-él, hogy ha Shakespearek és 
Miltonok nagy folyamokhoz husonlóan hömpölyög- 

i nek át a gondolatok országán, kedves és megra- 
i gadó ez a kis forrás is. mert ez is elmés müve a 
természetnek és mellette pihenni jól esik. Milton
nak az arczképe is t»enne van a Nagy Képes Vi
lágtörténet most megjeleni 153. füzeiében.

A 12 kötetes nagy munka szerkesztője Mar- 
rzali Henrik, egyetemi tanár, ki egyúttal e kötet 

J írója is K.gy-egy gazdagon illusztrált kötet ára 
díszes fél bőrkötésben lt> korona; füzetenként *is 
kapható 60 fillérjével. Megjelen minden héten egy 
füzet Kapható a kiadóknál (Révai Testvérek Iro
dalmi Intézel Részvénytársaság Budapest, Vili., 
Ollói-ut 18. sz.) s minden hazai könyvkereskedés 
utján, havi részletfizetésre is.

Felelős szerkesztő:

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

F IS C H E L  F Ű L Ö P  (S T R A U S Z  S Á N D O R .)



Vu Čakovcu 1902. 23-ga marciuša Broj. 12.XIX. tečaj
S ve podiljke se tiőué zadržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 
me, Hargitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:
knjižara F i s c h e l  Filipova, 
kam se predplate i obznane 

poSiljaju.

M EDIIM URJE
Predplatna cena je:

Na celo lelo . . .  S kor 

Na |>ol lela . . .  4 kor.
Na čelvert lela . . ‘2 kor.

Pojedini broj: koStuju 20 fill.

na horvat8kom i magjarskom jeziku izlazeči družtveni, znanstveni i povučljivi list za puk 0|lzf)}ine se p0j eg  p ogo ,j|,u 

Iz laz i s va k i t ije d e n  je d e n k ra t  i to : vu  sva ku  nede lju . 1 fil' ‘ Dunaju.

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

Obrezanje sadovja.

Iz dréva ne samo suhe kite treba doli 
izčistiti, nego i žive kite odrežemo doli, da 
one, koje su ostale još, lepše raseju Ali ako 
to obreza vanje onak hočemo napraviti, kak 
je treba, onda moramo i poznali naravno 
odredjenje granah i kitah.

Ona kita, koja bude sada donesla, se 
pri jednih fajtah ili na lanjskej k iti ili pak 
na léin e kite spodnjoj strani nahadja. Pri 
onih, koji imaju mehko seme (iabuka i t. d.) 
je svigdar na lanjskoj kiti sad, pri onih, koji 
imaju tvrde kuščice je na lélnoj, pri slivah 
célú létnu kitu oblepiju, ali drugo leto sej 
več na lanjskih kitah nahadjaju.

Pupek, ako je debeli i lupi na kraju, 
onda sad donese, ako je tenki i špičasli, on
da ili listje ili pak drévo. Oni pupki, koji 
budu drévo dali su na kraju kile i poleg kraja, 
a oni, koji listje, su na sred kite i pod sre- 
dinkom. Pupki, koji hi listje donesli, ali ako 
kitu odrežemo blizu njih budeju drévo do
nesli. Na spodnjim kraju kile su tak zvam 
slépi pupki, koji se redovilo posušiju, ali 
ako kitu odrežemo i ovi počeju tirati Pri 
slivi ovi slöpi pupki hez toga stiraju, kaj hi 
rezali, iz ovili bude drugu leto onaj špičas
li trn, a zatem pak kitu tira, koja sad do
nese. Dakle öve slépe pupke nije treba ban- 
tuvati, nego brižljivo postupali s njimi, jer 
drugo Ijetu budeiu ovi dali sad.

Drevo sa vrednim obrezavanjem jedna- 
ko je moči prisiljiti, da ili drevo lira ili pak

sad. Ako sadovje jako raste, onda kitu lak 
odrežemo, da samo 2 —3 oke ostaneju na 
njoj. Tak tiranja jakost na menjše mesto pri- 
siljimo i na jakše tiranje nanudimo drévo. 
Ako pak samo malo odrežemo, onda bude 
slabeše tiranje, lakvi pupki budu se napra
vili, koji sada doneseju. lojesl na spodnjoj 
strani kite ležeči slépi pupki se napuhneju

Ali nesmemo pozabili, da ako lak ob
režemo, kaj budu pupki drévo. lojesl kite; 
donesli, da sa lem povekšamo jakost dréva, 
ako pak na evét tojest na sad obrežemo, da 
onda pomenjšamo jakost dréva.

Pri obrezavanju moramo pozorni biti i ! 
na spodnju stran, lojesl vu koju je vcep-l 
Ijeno. Kutina, glog, kupma, su sve pomale-1 
nog raslenja i ta svojstva ovc* lakaj i onim 
daju, koje vu nje vcépimo i lak za sad ki- 
lu i pupka leliko doneseju. Uve |<* dakle né j 
Ireba lak obrezuvali, kaj bi sad donesle, jer 
bi po tém na hilro zgubile jakost. Naproti. 

;ako, koje sadovje vu iz njegove fajle vu 
I divji vcépimo, onda ovu moremo na sad 
I obrezuvati, jer je jaka

Zvun toga je uticanjem još i zrak i 
material le ležišče zemlje. Pod vručešim zra
kom i ležiščem na drévo a pod mrzlešim 

I zrakom i ležiščem pak bolje na sad lira 
drevo

Ako je zemlja lusta, onda na bo11e dré
vo a na vezanoj zemlji pak bolje na sad 
lira drévo, kak na rahoj Slaba zemlja vno- 

igo sadovih pupkov da zhogčesa drevo na 
lutroma oslabi. Zalo dakle na tustoj zemlji ;

na sad, a na slaboj pak na drévo obrežuj- 
nio. Stara dreva bolje doneseju sada, kak 
mlada, dakle i to si moramo dobro zapam- 
titi pri obrezavanju.

Dobro je znati i to, da koje kite na kru- 
ni gori rasteju, osobito na drévo tiraju. zato 
je ove dobro treba rezati, one koje doli vi- 
siju one same odsebe doneseju sada.

S čim kesneše obrežujemo. stem bude 
slabeša kita i zato zbog loga se onda naj- 
višekrat lakve kile napraviju, koje sad do
ti eseju ,

Najbolje tak poslignemo veliki plod dru
go lelo, ako vu letu obrežujemo zeleno, tak 
onda pupki budu nam za sad postali, ali lo 
je lakaj je vnogokrat dobro včiniti, jer iz ra
nah vnogo soka olide vun, kaj slabim čini 
drevo.

Ako na jesen ili pak vu zimi obrežu
jemo. onda hudo se sok na proluletje samo 
vu neko|e oke v.iprl i lak budu nam samo 
kile zrasle.

Obrezavali svigdar sa oštriiri nožom ili 
pak škarjami moramo, a ranu pak, koju smo 
napravili, moramo zamazati s vojskom i s 
katranom, jer bi se drugač i krvna vuš leh- 
ko nastanila na friške rane

F .

Spomenik Zrinyiev.

P o z iv !
S radosljom dajemo na znanje sv im 

onim, koji se zanimajo za sjiomenika Zrí
nyii!. da je vréme došlo lomu, da se spo-

Z A B A V A

Kak se bil oženil Ivanič 
Pompejus.

Ivanič Pompejus je vladorstvem činov- 
nik bil. od pripovesti njegove je čelerdesel 
i nekuliko lel mogel biti slar, kak se bilo 
ovo žnjim pripetilo Nego kuliko je bilo ober 
čederdeset let više, to je verek on sam ni 
bil znal, ar si je stim ni jako bil glavu tri 
akoprem je to ni sve jedno, ako je človek 
s nekulikimi leti stareši, ili mlajši. Nego da 
istinski budemo vu govorenju, od čelerdesel 
i pet let je iz m jednom letom bil mlajši. 
Nego i to je opel takodjer istimi, da Ivanič 
Pompejus vu télu i duši za céloga človeka 
sebe bil mislil i za istino zaj akoga i zdrave 
kotrige človeka sebe se bil videli. Hetegi 
nigdar ni proboval, s dobrim apetitom je 
navek jel i pil, i osim loga dobre volje bil.

Ivanič Pompejus je stari junak bil. me- 
djutim je vre šestkrat bil zaljublen Nego 
da mu volja bila došla k ženitbi, vsigdar 
mu nekakva neprilika prečila Jedenkral za
to, da ona. koju je bil hotel vzeti, je siro-

maška, nema mkakov imelek, druga pako 
ako si nju vzeme mislil, da neče mu biti 
verna, ova vu sebi premišljavajuči odlučil 
je, da za naveke oslali če kakti slan junak, 
od ovoga vremena niti je ni več pomislil na 
ženski spol, doklam iz nenada vre sedmikrat 
i na zadnje srdcu povolinu, |»oimenu Pirov 
dévojóicu nespazi

Pripetilo se pako ovo dugovanje na sle
deči način.

Ivanič Pompejus imal j<' jednoga po 
imenu Petrovič Pirov, jako dobrog i pnalelja. 
s kojim je vu najboljšem prialeljslvu bil ži
vel. Pirov je marljiv činovnik bil, marljivo 
je pohadjal vu ured, samo lo je bil k var, 
da ga jeterna bolest mučila Nego od ove 
bolesti bi još dugo vremena bil mogel živeli, 
ako se vu jedmm zimskim danune prehladi 
i radi loga zbeteža, koj beteg ga vu posle- 
Iju vrgne i za nekuliko danali mu smrl zav- 
daje, vdovicu i jedmi osemnajsl let slaru 
kčerku ostavi za sobum Kada Ivanič Pom
pejus svojega dohroga prialelja za rokom 
iduči koracal proli groblju. kaj kakova mi
sel ohslre njegovo glavu, kada pako njega 
vu grob položijo, postane, i žulike suze pro- 
Ijeva za njega Nego ni na toliko za njega

ar več njemu pomoči ni moguči, kak za a.s- 
moga sebe.

Pirova lélo misli, njegova tuvarušica, 
Cerka sprevodih jesu na pul zadnji. Nego 
ako ja vlegnem vumreli, gdo bude mene 
sprevadjal i gdo bude za me suze preleval 
kod groba mojega? Kada si je Ivanič Pom
pejus od svili ovak bil premišljaval, srdce 
od žalosti samo da mu nepukne, i počne 
turobno plakati

Pirovna smrt je sada topliju ljuba v zro- 
kuvala Ivanič Pompejuša prama preminutog 
njegovoga priatelja familiji Iz prvine je samo 
zato pohadjal ostavljenu vd >vicu i njezinu 
kčerku. da nje vu žalosti bivše razveselju
je Nego za kralko vréme se na lu liko bil 
privčd. da ga bila žalost mučila, ako nje par 
danov videli ne mogel. Po takvun načinom 
je on jedim bil. koj je k Pirovo fa m i I tj u bil 
pohadjal, i nje od bivša pripečenja nazna
nil Iv**nič Pompejus je hodil vu šlacune sva 
polrehita kupovat, on j(» vdov ce po njezinu 
penzi|u bodil, s jednom rečjorn bez njega  
niti nisu mogle bivali.

Jednoč kad se iz svojega pokojnoga kol
lega vdovicom bil razgovarjal, opazi, da nje- 
zina kčerka poirnenu Jelena Sergejevim, čis-



minamo o postavljenju spomenika. Domo
ljubno občinstvo Medjimurje je vu jednim 
kratkim letu skup dalo onu svotu, koja bu- 
de skoro dosta za postavljenje spomenika.

Potrebno je, da se jeden odbor izabere, 
koj bude pri postavlenju potrebno delo zvr- 
šaval. Zbog toga prosimo svakoga, komu na 
srcu leži spomenik Zrínyié v, naj dojde znt- 
ra, 24-ga o, in. vu pondeljek odvečer 
ob 5 v uri vu Čakovec k  občinsko j  ško- 
li, gde budemo izebrali člane odbora spo
menika Zrinyia. Svaki ima jušdo jli ta, ko
mu na srcu leži ov lépi cilj, i drago bi nam 
bilo, ako bi s kitnviše medjimurcov na ovim 
spravišču videti mogli.

S domoljubljivim pozdravom !
Csáktornya, 19-ga marciuša, 1902.

M arg ita i József,
urodnik

KAJ J  K NOVOUA?
Punlen vu repnici.

Iz Görcsény občine nam strašno pripe- 
čenje pišeju Benko Antonu lamošnjemu Sta
novniku na veliko zadevu je bila njemu 
njegova punica, koja osim toga je bila bo
gata žena, nego svojemu ipák nije honit jed- 
noga fillera dali. Akoprem ov siromak bi 
jako bil nucal peneze, kajti Benko jedno iz 
težačkoga posla zdržaval je svoju familiu. 
Vre dva dana je ni. dobil nigdi mkakvoga 
dela, a k lomu i kruh mu je bil izmenj- 
kal. Njegova tuvarušica je višekrat prosila 
mater svojo* neg bi mu dala nekoji forint 
penez, nego stanca se na vek iz tim izgo
varjala, da ona verek nevzeme van iz špar- 
kasse svoje peneze. Ove starice rčči su jako 
bile razžalostile Benkóa, koji su onda pro- 
šaslni tjeden, iz svojom Ženom skupa staricu 
svezali i h itili su uutri vu jednu repnicu. 
Tri dni niti su blizu nje neišli. Na četrti »lan 
su se ipak odlučili. da nju opitaju, je li je 
sad pripravna njim peneze dati. Odpreju go
ri od repnice vrata, ali verek onda vre sta
nca mrtva bila. Mrlvu ženu su onda van 
vzeli iz repnice, na stolicu položili, i javili 
su poglavarstvu. Nego občina komu vrači- 
telju se sumljivo činilo ovo pripečenje, pak 
javi kotarskomu sudu Na videlo je došlo. 
da žena od glada morala je vumreti. Buduč

o v nat izraščena lepa mlada gospodičina pos
tala. Ivanič Pompejus se jako bil začudil 
lomu, da on prije to opazil nije. Od ovoga 
dana počemši čislo drugač se počne opona
šati prama dévojéice Prije toga samo kod 
kad nekuliko riečih imal je s njom. ar više 
iz njezinom majkom imal sreču se razgo- 
varati sada pako jedino samo njezinu čerku 
oči njegove su bile tražile, s kojum se pria- 
teJjno bil zabavljal, lomu konec laj biaše, da 

'se tvrdno bil zaljubil vu nju Tomu niti niše 
bilo moči čuditi, gdo se nebi zaljubil vu ta- 
kovu devojčicu, vu kojoj se je bilo videti, 
zdravoga téla rumena lica

Od ovoga vremena počemši Ivanič Pom- 
pejus je svaki dan pohodil bil Pirovke vdo
vice hižu, ali od sada ni samo, da njim sva 
potrebita dugovanja k hiži donašal, nego Je
leni Szargejevnoj i svake fele lepimi prikazi 
knjigami i t. d. bil nadaril.

Ivanič Pompejus sada stopram bil spoz
nal. da prava i ist inska ljuba v lakova mo
ra biti, kakova sada vu njegovom srdcu traja 
Samo to je jedno pitanje, jeli bi Jelena Sa- 
rejevna hotela moja tuvarušica postati Ah 
bedasto pitanje! Im sam ja jedan pametan 
činovnik, koj dosta lepu plaču služim, više-

pako na rukah i nogah bilo je videti od 
vužinca znamenja, istragu su podigli proti 
njim, iz koje je posvedočeno bilo, da Ben- 
kd i njegova žena su hotonce nju iz sveta 
spravili, zato, da moreju k penezom dojli. 
Naravski obodva vinoritelje su taki vu reši 
odegnali.

Vu nt o r il ul je  zeta.

Vu Silvač občini pred nekimi dani groz
no ubojstvo, kak nam odonud pišeju, se bilo 
pripetilo. Bacsó Varró András drugač jako 
dobro stoječi gospodar strelil je bil svojega 
zeta. Kaknam pišeju, da Papp András, kakti 
zet Bacsó Varró Andraša je bilo od svojega 
testa herbiju potrebuval. Na ovo potrebuva- 
nje se je test tak bil razljutil, daje svojega 
zeta iz revolvera dvapul bil strelil. Jedna 
kugla mu je preko pluča i srdce, druga pa
ko glavu pogodila. Naravski siromaški Papp 
András je taki bil vumrl Vumoritelja pako 
su prijeli

Veliki blagoslov ttož/i.

Kak jednim novinam iz Nagy-Várada 
pišeju Vu Dancshazi je zaislo lépő blagos- 

! lovil Bog Szántó Andrása ženu, koja je tri 
zdrave dečkece porodila Jer pak je ona si
rota i nemre nje zdržali, zato n j oj je decu 
»Bčli-Križ« družtvo zelo prék. koje bude 
odgo|ilo trojke.

Greh i kast Iga.

Iz Kerestura od jedne lépe žene, koja 
je bila pregrešila, nego za grešno svoje či- 
nenje je i kaštigu lakaj bila podnesla l)o- 
godjaj ov nam na sledeči način izjavljaju. 
Prošastnoga leta novembra meseca Molnar 

| Tarnaš iz Koresztura jednoga dobro stoječe
ga gospodara sin se bil oženil Nego lépa 
njegova tuvarušica ni sc je za srečnu spoz
navala, da si njega bila vzela. Stari njezini' 
roeitelji su presilili bili k toinu, ar je iinala 
ona još prije jednoga dragoga, kojega poza
biti nije mogla. Pregrešila je bila župni Ako
prem i dečku, kojega je bila ljubila, se bil 
oženil i tim obodviuh greh još vekši posta
ne. Molnar Tomaša žena si o lom ništ gla
vu netere, ar si je več pred oltárom, kad je 
krivo bila prisegla, na svoj život križa bila 
včinila Njezina rodbina su znala za sve nje
no zlo oponašanje ml i na prošnju, niti naj 
grožnji) tukaj m dala, samo p* rekla. Spoz-

najem ja to, da sam grešnica. Nišam vredna 
da me zemlja nosi. Šamo dotčas živim, dok- 
lam tuvaruš moj ne zezna. Drugi dan iz 
polja domom dojde tuvaruš njeni, najde nju 
vu kuhinji, koja je baš bila obeda priprav
ljala, pak njoj reče: Ako se za nedužnu dr
žiš, po obedu hodi da idemo kovačiu pak 
poveč, da si nedužna, i od seh dob nek pre
stane tebe po selu ogovarjati. Ove njegove 
reči su nju čisto nikaj ni bile iz nemirile, 
dapače čisto dobrovoljno i batrivo veli: — 
Dobro je. — Tim ide van vu dvor, pak se 
hiti nuter vu šest klaftrov gliboki zdenec. Iz 
potrtemi kotrigih tela mrtvu potegneju van 
nju iz žnjega.

K rvava  zaljublenost.

Krvave zaljubljenosti pripečenje se do
godilo prekvčera na Švab bregu poljeg Bu- 
dapešta tak zvanom več od davna glasovi- 
tim Norma drevi. Szilágyi István 31 godine 
star težački dečko svojum dragum Pelleg 
Juliánom vu poldanašnji vuri odidu k Nor
ma drevi, s lom obodviuh odlukom, da prije 
streli dečko svoju dragu, onda pako sam 
sebe. Poljeg rečenoga dreva sedeju doli na 
klup, i kak su se bili dogovorili, tak je i 
bil dečko vučinil. Pucu streli vu glavu, on
da pako revolvera vu sebe sproži. Pellek 
Júlia 21 letu stara služkinja, i drugač sest- 
rana od Szilágyia je taki bila vumrla. Szilá- 
gyia rana je od kugle istina težka, ali ni na 
smrt pogibeljna. Kad je on malo k sebi bil 
došel, sam je bil išel Pelleg Julii na pomoč, 
mrtvo njezino telo su odpeljali vu mrtvih 
hižu Szilágyia ranu su pako doktori svezali 
i njega vu zločincah reši su redari odegnali

Lépa  svečanost.

Prošlu nedelju su vu Čakovcu pri va- 
raških lužah svečano prekdali Majszán Pav
lu i Bedies Petru, koji vre 50 let služiju pri 
gospočiji grofa Festetics Jenda, lépu zahval
im diplomu i svakomu 1 0 0 — 1 0 0  korun 
dara. koje je gospod in ministar poljedelskih 
jioslov poslal. Gosp. Kolbenschlag Béla var- 
megjinski veliki nudeč je pozdravil nazočne 
i raztolmačil naredim ministra. Gosp. Ziegler 
Kálmán kakti izpuslamk varmegjije je vu 
svojem govoru raztolnačil cil| magjarske vla
de, sa kojim hoče verno i marljivo službo-

še poglavarstvo mene Stuje i rado ima. Da 
pače nekuliko stotinah penez sam si takaj 
priskrbel, kad vu mirovinu stupim, hudem 
imal iz česa živeti. Nu pak baš to nije tak 
velika razlika, ako čovek deset, dvadeset let 
stariji, i hvala Bogu na télu zdravoga i dob
re volje s *be spoznanjem. Osim toga vdovica 
Pirovna je jako prialeljna prama meni, tak. 
da me za svojega priatelja naziva. Ah ja 
sam čisto zaufani, da Pirovna materinskoga 
blagoslova bude podelila verhu nas. Što se 
pako tiče Jelene Sregojevne. ja sam osegu- 
rani, da i ona mene ljubi, ah od toga niti 
nema Spomenka. Dosta. kada to vidim, na 
kuliko se raduje, kada k njim dojdem, pred 
mene veselo beži, iz toga svega se vidi da 
se ja dčvojčici dopadam Samo jednu réc 
trebujem izustili, pak je Jelena moja tuva- 
rušica. Kad se Ivanič Pompejus na sva ova 
bil sinislil, srdce mu vnogo hitrije bilo k li
calo, — ah na kuliko ču nju ljubiti, da pa
če na dlanu če nosili svoju luvarušicu. S 

I jednom rečjom. za kratko vréme blaženi ču 
j postali! Nego da čim prije ova dovršena bu
dil, s Jelena Szergajevnom, i njezinom ma- 
terjom moral burn se spoininati.

I ovo od dana do dana, od tjedua do

tjedna, od meseca do meseca uvek tak traja, 
i Ivanič neufa svoje mnénje predstaviti.

Jesensko vréme je jako lepo bilo. Iva
nič je k vdovici na pohod bil došel. Tam 
su sedeli vu vrtu, a Jelena Szergejevna pa
ko vu hiži je svoje jiosle izvršavala bila. 
Ivanič si je sad čisto bil odlučil, buduč se 
mu lakva lépa prilika pružila, da se želi od 
te stvari s materom spoininati.

Ja vre jako davna premišljavam — poč
ne svoj govor. — Veleštovana i draga An
na Pavlovna gospa, da bi se žnjimi jako 
želel prama mene dotičajuče osobite stvari 
spoininati Koje glede mojega živlenja bi na 
velikii poleščicu služilo. Ja, kak i njim dob
ro znano je, da stari junački dečko jesem. 
Kaj hasm takovomu človeku živlenje? Célo 
dugovanje je samo premenljivost a ništ dru
go. Ovdi je hotel Ivanič svoje govorenje na 
dalje slediti, — ali gospa mu zapreči, pak 
veli. — Vre sama želela bi znati, da još 
kak dugo nakanili ste vu starojunačkim sta- 
lišu živeti?

»Pravo imate veleštovana gospa Pavlov
na, veli Ivanič od veselja punog srdca ra
dosti«





Hej, draga Marica — veli ženi — ne- 
sreCu sem donesel na našu hižu. Jednu noč 
sam pijan išel od Stéfa, pak sam počel po 
putu huškati i kričati. Na to porine vun 
glavu čez oblok Marko i veli, da me on vre 
navči na red, ako se neznam lepše ponaša
ti. Dal me je k sudu i ravno denes su mi 
odmerili tri dni rešta; i k lomu jaj, zutra 
več moram oditi. Oh, stopul jaj i preja j !

Oh dragi Pavlek — veli žena — hva
la budi Bogu, ran v dobrim hipu ideš, tč 
čas barem. dok buš ti sedel, poličim kuhnju 
hižu, kaj se mi naš doma m otal! —

P o u z d a n  o b t u ž e n i k .

Predsednik (k jednomu razdrapancu): 
Meni se tak vidi, kak da bi vas več ja poz
nal? Kaj nč, vi ste več višekrat bili tu?

Obtuženik: Naravski! . . . . I ja sam na- 
jed^uput jih spoznal! . . Predi su nč bili
tak sklutavi, kak ve! . . .  . A kak je kaj n ji
hova draga gospica ?

N e i z o b r a ž e n e  c

Jeden fagabunduš dolere v jednu krčmu 
i zapovč si kriglec pive.

Krčmar pozna toga gosta i neda mu
pivo.

No, kaj donesele jedenpul to pivo. ali 
né? — veli stepi hleb. Ako nč, onda mi naj 
daju gospon krčmar 15 krajcarov, vu ime 
božje, kaj si vu drugi krčmi morem zapo
vedati kupicu vina

H ru sóczy  E lek.

Odgovorni urednik 

M A R G I T A I  J Ó Z S E F .

Gleditschia csemeték és magvak
U ra d a lm a k n a k , k ö zs ég ekn e k  három évi 

tö r le s z té s re  is a d a tik .
Óriás tövisű, igen gyorsan fejlődő sövény növény. ¥./. az egyedüli- 
melyből oly örökös kerítás nevelhető pár ív  alatt, rendkívül cae, 
kíly  kiadással, melyen nemhogy ember, de semmiféle állat, még 
az aprö nyíllak sem hatolhatnak át. M in d en  rendelést!««  
ra jz o k k a l e l t i t o t t  ü lte té s i és k e ze lés i u ta s ítá s  rw«l- 
lék eltetik . Exer cwmete elég 200 méterre. — Ára 6 frt.
í l in n c o m o tű k  óriási jövedelmet biztosító voltánál 
U lU uO ullluluA i fogva, ennek lenyésztése számos gaz

daságban az utóbbi illőben rendkívül elterjedt. 
Színes fénynyomatu fő ír je g y z é k  ingyen és b érm sn tvs  
küldetik minden rendelési kötelezettség nélkül. Az á r je g y 
zésen kiyül még egy olyan könyvet kap ezzel, ki azt czi- 
mére ingyen és bérmentve küldeni kéri, mely nincsen a* 
a ház, vagy család, a hol annak tartalmát haszonra ne 
fordítanák, városon, falun, pusztán, gazdag vagy szegény 
családnál egyaránt. így még azoknak is igen érdekében 
áll, kik re n d e ln i s e m m it nem  a k a rn a k , mert benne 
számos oly közlemények foglaltatnak, melyek mindenki

nek nagy szolgálatot tesznek. Czlm:
.E rm e llé k i e lső  s z ő lő o ltv in y -te le p " , Nagy G ábor, 

579 20 — 20 N agy-K ágya, u. p. S zékelyh id .

j)r. Manfred Glasgall
fogorvos Varazsdott

ké sz ít fo g a k a t szá jpad lás  
n é lk ü l, a ra n y  és a lu m ín iu m  
fo g s o ro k a t. A ra n y , p o rc z e l- 
lán, ezüs t, am a lgam  és üveg  
p lo m b á k a t.

M inden e szakm ába vágó ja v í tá s o k a t jó tá l lá s  m e lle tt a legol
csóbban ,  le lk iism ere tesen  és gyo rsan  esz köz lóm.



1 4 6 3  tk v . 1 9 0 2 Hirdetmény.
Határőrs kö/sé* telckkönyve hirtokszabályozás következtél,on az 1869. év, 2079 számú »^bályrendelethez 

képest átalakittatik és ezzel egyidejűleg mindazon inatlanokra nezve. a melyikre az 188b. X X IX . - • . . . .  n
és az 1891. XVI. t.-rzikkek a tényleges birtokosok tulajdonjogának bejegyzései rendelik, az 1892 XXIX l c . 
szabályozott eljárás a telekjegyzőkönyvi bejegyzések helyesbítésével kapcsolatosan loganatosillatik.

E czélból az átalakítási előmunkálat hitelesítése és a helyszíni eljárás a nevezeti községben 1 H V  . 
m A Jus h ó  ő -é n  lóg kezdődni.

Ennélfogva felhivatnak: „ • n i  ;A|űniűnob
1. az összes érdekeltek, hogy a hitelesítési tárgyaláson személyesen, vagy meghatalmazott a tal jelen en®K 

meg és az uj telekkönyvi tervezet ellen netaláni észrevételeiket annál bizonyosabban adják elő, mei a i gi e e 
könyv végleges átalakítása után a téves átvezetésből eredhető kifogásokat jóhiszemű harmadik személyek irányúban
többé nem érvényesíthetik. , . . .  .

2 mindazok, kik a lelekkjegyzükönyvekben előforduló bejegyzésekre nézve ok »dalolt előter.esztest kivannak 
tenni, hogy a telekkönyvi hatóság kiküldöttje elöli a kilüzöll határnapon kezdődő eljárás lolyama alatt jelenjenek 
meg és az előterjesztéseiket igazoló okiralokal mutassák tel

3 . mindazok, a kik valamely ingatlanhoz tulajdonjogot tartanak, de telekkönyvi heknblezesre ^alkalmas ok
irataik nincsenek, hogy az átíratásra az 188(i. XXIX. t.-cz. I 0 - I 8 . és az 1889. XXXV III. t -cz ő . <>. /. e» al
értelmében szükséges adatokat megszerezni iparkodjanak és azokkal igényeiket a hiküldött előtt igazoljak, avag^ 
oda hassanak, hogy az átruházó telekkönyvi tulajdonos az átruházás létrejöttét a kiküldött elölt szó\a IM,H ^  ( 
és a tulajdonjog bekebelezésére engedélyéi nyilvánítsa, mert különben jogaikat ezen az utón neméivényesi e i
a bélyeg- és illetékelengedési kedvezménytől is elesnek: és .

4. azok. kiknek javára tényleg már megszűnt követelésre vonatkozó zálogjog, vagy megszüli < gye > jog 
van nyilvánkönyvileg bejegyezve, úgy szinten az ily bejegyzésekkel terheli ingatlanok tulajdonosai, hogy a »ejegyze 
jognak törléséi kérelmezzék illetve, hogy törlési engedély nyilvántartása végeit a kiküldött elölt jelenjem k m< g. mer 
elleneseiben a bélyegmentesség kedvezményétől elesnek

Kelt Csáktornyán. 1902 évi márczius hó 17-én 
Kir. jbiróság. mint telekkönyvi hatóság

671 1 -3  K o l l á r . t s
kir. albiró.

FISCHEL FIILOF (STRAUSZ SÁNDOR)
könyvnyomdája

C s á k t o r n y á n
a legújabb gyorssajtókkal és díszes uj betűkkel vau felszerelve.

KI \iíll;il mim Ion néven nevezendő

könyvnyomdái munkákat
u. m. névjegyek, levélfejek, meghívók, el jegyzési-, esketési- és gyászjelentéseket, 

számlák, körlevelek, hivütalos és nnigán nyomtatványokat, röpi latokat,
műveket stb. stli.

bármely nyelven és kivitelben

alegjutányosabb árak mellett.

Nyomatott Eischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán
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