
XXI. évfolyam. Csáktornya, 1904. junius 5 -én.

1 1 ) 3

23. szám.
A lap azHlemi részér*» vonatkozó 

minden közlemény 

M a r g l t a i  J ó z s e f  szerkesztő 
nevére kiJMendó

K ia d ó h iv a ta l:
Kisehel Klllüp könyvkereskedése. 

Ide küldendők az előfizetési dijak 

nyiltterek és hirdetések.

Hirdetések jutányosán számíttatnak.

M U R A K Ö Z
EliUzetéil árak:

Egész é r r e ........................... 8 kor
Fél évre .................................4 kor
Negyed é v T e ...................... 2 kor

Egyes szám ára 20 fii.

Hirdetések elfogadtatnak:
Budapesten: Goldberger A. V. és 
Eckstein К. hird. irod. Bécsben

• . . .  . Schalek H., Dukes M., Oppelik A
magyar es norvat nyelven megjelenő társadalmi ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap. «Általános Tudósító« hirdetési ősz

Megjelenik hetenkint egyszer:  vasárnap.
Nyilttér petitsora 20 «II.

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

Ünnep előtt.
A Csáktornyái Zrínyi-emlékmű felavatási 

ünnepélye iránt úgy Muraközben, mint Za- 
lamegyében általánosan nagy az érdeklődés. 
Így tehát joggal remélhetjük, hogy az ün
nepély méltó lesz Zrínyi Miklós nagy nevé
hez és méltó Muraköz hazafias — lelkese
déséhez.

Az ünnepélyt rendező bizollság majd
nem mindennap ülésez, hogy a legapróbb 
részletekig megállapíthassa az ünnepség si
kere érdekében teendő intézkedéseket.

A hölgyek számára külön tribünt állít
tat. Egy hely ára két korona. Jelentkezése
kéi elfogad Strausz Sándor könyvkereske
dése.

Margilai Józsel végrehajló-hizollsági elnök
nél kérjük bejelenteni azokat az egyesületeket 
s társulatokat, küldöttségeket, melyek koszo
rúi óhajtanak az emlékoszlopra helyezni,) 
hogy a bizottság a koszorúk elhelyezését az 
ünnepély programújának a keretébe bele 
illeszthesse s az elhelyezés sorrendjét előre 
megállapíthassa.

Újabban bejelentették koszorúikat: a za
laegerszegi irodalmi és művészi kör, a mu
raközi papság, az alsö-muraköziek, a Csák
tornyái kér. nőegylel, Csáktornyái izr. nőegylet, 
a Csáktornyái izr. hilközség, a lanilóképző-in- 
lézet ifjúsága, a Csáktornya» iparos— ifjak 
egyesülete, Csáktornya közönsége, a Csáktor
nyái kereskedelmi kaszinó. Zrinyilalva köz
ség és Zalaegerszeg városa.

Az alsó-ni ura köziek a náluk ismeretes 
lelkesedéssel karolták fel az ünnepély ügyel.

A perlaki kaszinó elnökéi Sipos Károlyi, dr. 
Szabó Zsígmondot, dr. Tamás Jánosi és dr. 
Zakál Lajost küldötte ki, hogy Perlaknak és 

I vidékének az ünnepélyen való méltó rész
vételét előkészítsék. Perlakról és vidékéiül 

I mintegy 50 kocsival vonulnak az ünnepélyre 
I zászlók alalt.

A végrehajtó-bizottsag a Zrinyi-lér fel- 
I díszítési munkálatait már holnap megkezdi. 
[Szász Gyula akadémiai szobrász s tanár 
már e napokban megjön, hogy Zrínyi broncz- 
ba öntött féldombormüvél és czimerét elhe
lyezze, és az emlékművet teljes egészében 
átadhassa a bizottságnak.

A helyi lap külön díszpéldányban je
lenik meg, melynek közleményei kizárólag 
Zrínyivel és emlékoszlopával fognak foglalkoz
ni. Ez alkalomra remek vezérczikke! az fln- 

' nepélyröl dr Kuzsicska Kálmán ir. Benne 
lesz dr. VViassics Gyula nagyszabásúnak Ígér
kező fel a va tó-beszéde, az emlékoszlop törté
nete és egyéb, az emlékünnepélyre vonat
kozó részletek s adatok.

A Csáktornyái fiatalság a felavatás os- 
i lején tánezmuiateágot rendez, melyre a meg- 
I bivókal szél küldötte.

A muraközi tanitökőr is méltóan óhajt 
részi venni az ünnepségben. A kör elnöke, 
Brauner Lajos a következő sorokban kéri 
fel a kör tagjait a megjelenésre:

Kedves Karlársak' Ünnepet, örömünne
pet fog tartani folyó hó 12-én édes hazánk
nak az oly sok történelmi emlékkel meg
szentelt földje, a szép Muraköz Nemcsak 
lobogó s nemzeti lelkesedés fogja hirdedm 
ama napon, hogy Muraköz földjén. — me

lyet a Zrínyi család százados dicső emlékei 
a magyarság szentélyévé ‘avattak, — lakói
nak keblét egy érzés halja át: az öröm ér
zete e félsziget egykori nagy urának. Zrínyi 
Miklós gról, a költő és hadvezér emlékosz
lopának felavatási ünnepe feleli.

Amidőn a derék muraközi nép apraja, 
nagyja hazníias kegyelettel áldoz Zrínyi Mik
lós gróf emlékezetének, mi, muraközi taní
tók, mint a Zrínyiek szellemének szerény 
határőrei, nem maradhatunk el az ünneplők 
közül. Gyűljünk egybe mi is, kedves kartár
sak. s vegyük ki e lélekemelő, hazafias ün
nepélyből méltó, mint a nemzet napszámo
sait megillető részt.

Legyen ezen ünnepünk a megemléke- 
sés és hála ünnepe!

A »Muraközi Tanítókor« választmánya 
I. év május iió 31-én tartott üléséből kifo
lyólag telyes tisztelettel van szerencsém ér
tesíteni a kör tisztelt tagjait, miszerint a 
»Muraközi Tanilókör» a folyó év junius hó 
12-én, Csáktornyán tartandó Zrinyi-emlék- 
oszlop íelavatási ünnepélyén testületileg fog 
részt venni. Gyülekezés a jelzett napon reg
gel 8 és fél órakor az állami népiskolában 
történik, a hóimét azután a kör tagjai az 
alelnök vezetése alalt vonulnak fel az em
lékoszlophoz.

A kör azon t. tagjai, kik a leleplezési 
ünnepélyen megjelenni óhajtanak, szívesked
jenek azl Brauner Lajos elnöknél bezárólag 
f. hó 9-ig bejelenteni.

Csáktornya nagyközség képviselőtestü
lete elhatározta, hogy az emlékmű felavatási 
ünnepélye alkalmával Muraköz községeinek

T  Á R C Z  A.

Az a in a.
Irta: Tömörkény István.

—  Maga lopta ezt a vasalót? —  Igenis, én 
loptam. Aki felel —  a kapitány kérdésére, 
az egy sovány, magas nő. Vén leány 3 0 — 40 év
vel. De, még szép. Sápadt beesett arczára ziláll 
fürtök hullanak, az orra vékony, fülei átlátszók: | 
beteg. De a szemei, beszédes nagy szemei esi log- 1 

nak s abban a reszkető fényben egy lélek fájdal
ma látszik. Kopott ruhájában ahogy felel, odébb 
húzódik, lassan a fejét leesüggeszli. hogy fehér 
nyakára hajlik sötét haja, s az asszony néz ma
ga elé merőn, mintha keresne valamit.

Előáll a vádló rendőr, a ki jelenti alássan, 
hogy amint a rézöntőék lakása előtt elhaladt teg
nap este, alig hogy túl ment rajta egy kicsit, hál j 
zajt hall a kerítés mellett. Visszafordul s lát egy 
•»lakot kimászni a kapu fölött. Az megijedt tőle, 
gyorsan leugrott, s elhajítván a kezében tartott ( 
valamit, elfutott oly sebesen, hogy a homályban a j 
rendőri csizsmába bújt lábak nem bírták utólérni.

A két láb tehát visszatéri az esel helyére s gaz
dájuk olt találta a vasalót a földön, amely most 

! itt van az asztalon.
Ez volt az az asszony, akii maga

j  látott ?

A rendőr szemügv re veszi a sápadt nőt s 
j megcsóválja fejét.

— Sölél voll, könvörgőm, nem ló 11.un jól. 
De mégsem nézett ki asszonynak, aztán meg ha 

I az is volt, nem volt ilyen magas.

Az asszony erre a szóra szinte összébbhu- 
zódni látszott.

Én voltam kérem, —  szól csendes hangon, 
—  bár ne lettem volna . . .

Azután beszél a rézöntő.
Hát alássan, kérem ma reggel vetítik észre 

ahogy a piaczra akartunk vásárra inenni, hogy a 
legszebb vasalónk hiányzik. Hát káromkodtam 
tetszik tudni. Azt mondja erre a feleségem :

»Nézd csak, József, nehem úgy rémlik, hogy 
a kőteles inasát benn latiam «az udvarunkon ka
puzárás után.* Még csodálkoztam, hogy mi mó
don jöhetett be az a kölyök.

De azután megnyugodtam mert azt hittem, 
hogy a gazdája küldte ál kenderért. Mert tetszik 
tudni, a kenderük a mi kertünkbe van elrakva. 
Ja, vagy úgy, hiszen még nem is mondtam az 
elejét a véginek. Hát tetszik tudni, ott mellétünk

lakik egy köteles, annak van egy rossz inasa. Nagy 
' gazember. Hát arra mondja a feleségem, hogy tán 
a vitte el. Ma reggel, amint nagy fülyöréezve megy 
cl a kapunk (‘lőtt hát fiilőn fogom. Nem tagadom, 
biz én egy kicsit rá is ütöttem. A kölyök sirt, or
dított, mint egy behemót sárkány Azt mondta, 
hogy ő vitte el csak ne bántsam már. Hát épen, 
hogy leeresztettem a karomat, akkor szalad be 
hozzám ez az asszony, hogy Л lopla el a vasalót, 
de eldobta az utczán. Nekem furcsának elég fur
csa, tehát iit van, oszt a vasaló is itt volna.

—  Maga lopta, úgy— e ? —  igenis, én
loptam

Nem lehet az tekintetes kapitány ur, je
lentem alásan, —  mondja a rendőr.

—  De mondom hogy én voltam.
Mit tudnám én, ha nem leltem |volna, hogy

onnan vasalót loptak.
A lézóntő ur egyik bütykös ujjával nyom

kodta a másik bütykös ujját s vonogatta a vál
lait. Neki mintegy, akárki volt. A vasaló itt van, 
az asszony is itt van, hát . . . tetszik tudni.

—  És miért jelentette be a rézöntőnél? —  
Mert legelősször teltem, kérem.

Most is csak a nyomorúság vitt rá. Meg azt 
hittem, hogyha a rézöntő urnák megmondom, nem 
fog ide felhivatni érte.

A rézöntő Üingetett. Nagy lapos fejével in-
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Sve poSiljke se tiőué zadrftaja 
novinah, naj se poáiljaju na 
inie, Margitai Joiefa urednika 

Csáktornya,

Izdataljatvo:
knjiiara F is c h e l  K il ip o v a ,  
kain se predpiate i obznane 

poéljaju.

MEOJIMURJE
na horvatakom í magjarekom jeziku izlazeói druitveni, znastveni i povucljivi list za púk 

Iz laz i s v a k i  t je d e n  j e d e n k r a t  i to :  v u  s v a k u  n ed e lju .

Predplatna cena je:

Na celo lelő . . . h kor

Na pol lt*ta . . .  4 kor.

Na Cotvert lel» . . ‘2 kor

l'ojedirn hroji koálaju 20 fill.

Obznane se poleg pogodbe 
i fúl raíunaju.

Slutbeni glasnik: »CakovaCke Sparkasse«, »Medjimurske Sparkasse.« »Sparkasse Okolice Csáktornya «, i t. d.

Grinte izkorenitenje.
Ljeta 1894 XII. Clanak zakona grinte 

izkorenitost obvezano odredi. Ovoga zakona 
po 52. §. razumlenju grinte izkorenitosli vre- 
me je naprvo odredjeno, radi toga za izko
renitosli zamudjenja, takovi pozivaju se na 
odgovor, koji ovo od viáeáe vlasti do odlu- 
Cenoga vremena zvráili nisu. Poljeg ovoga 
zakona za izpuniti duZnost poljodelslva mi
nister je ovo naredbu na svojega prvoga od 
viáeáe vlasti Cinovnika odluCil ono segurno 
vremenu,do kojih dob svaki gospodarobvezani 
je na svojim gruntu pojavlenu grintu po 
niZe naznaCenim naputku izkoreniti.

BuduC vu ovih zadnjih Ijetah grinte 
uniáCenosti vu naáoj domovini se na tuliko 
na plodila, da detelja i lucerna zevsema je 
na nikaj spravlena, i zbog tóga pri povanju 
marhe pogibelj sobum donaáa, radi toga po- 
Ijodelstva m. kr. minister vu tekuCem Ijelu 
je sad iz nova izdal naredbu, da se grmta 
poljeg prepisa ima ízkoreniti. Poljeg öve na- 
redbe svako obcinsko poglavarstvo, vu 
tekuCem Ijetu med majuáa meseca 25-i 30- 
ga vu dojduCem Ijetu pako i to svako Ijeto 
med majuáa meseca 1. i 10. dpevi zavezano 
je naputka dali polarom, da za 10 dni duZni 
su izvestje dali, pokehdob na nje izruCeneh 
pazku imajuCim kotaru, koji poljodelavci 
povaju detelju, ali lucernu i jeli su veC 
spazili, gde od grinte krpe. Po takovim jav- 
lenju obCinsku poglavarstvo odmah progla-

áenje Cini, da one obCine vu célim hataru, 
gde se grinte pojavlenje izpazilo, po progla- 
áenju za tri dni grinta poleg niZeáega na- 
puCenja tim boije se mora izkoreniti. kajti 
ona stranka, koja bi izkoreniti zamudila, po
ljeg 1894. ljeta XII. zakona Clana pod 95. 
§.-do 100 korun s peneznom kaáhgom kaá- 
tigana bude.

Samo za jedno l|elo povanih tablah 
svako najmanju grintni krpu, pred koáenjem, 
na oCigledni naCm, s koliCom se ima zazna- 
menuvati.

Po zaznamenuvanju krpecisto do zem- 
Ije imaiu se pokositi iii srpom poZeti. Mar- 
Ijivo polrebno je pregledati. da как daleko 
razprestiraju se od grinte njezine jedine zice, 
preko pokoáene krpe. vu detelju najmanje 
joá jeden korák daleko potrebno je pokositi. 
Pokuáenu gnntnalu detelicu surbljivo vu 
jedno vreCe ah dobro skupa zasukano pon- 
javu polrebno je skup spobrali pazlivo, da se 
van ne raztepe

Doh pokoléiul det»*licu, ako grinta joá 
nije vu semenu, moCi je pohraniti. nasuprot 
írtba je poZgali.

Na viáe Ijet odlucenim deteliáCu vu 
lucernah isto lakó polrebno je Zaznamenu- 
vali grinlnate krpe, как je viáe opisano. Nego 
na ovih pokoáeno krpe kad smo delelicu 
domom odpeljali moramo po priliki do 10 
cmt. slamom pokriti i poZgali. Jako bi has-: 
novito bilo da lakovi gospodari. koji vnogo 
detelice povaju, dariztepenu slamu, da ona j

bolje gorela bude s petrioliumom takaj poá- 
pricali bi. Za dva tjedna polim moramo 
previzitirali poZgane krpe i ako grinte spa- 
zimo vu vreói ili piavli moramo odaliti. Krpe 
se imaju prekopati tako, da svaki koren 
gliboko vu zemlju dojde. Nadalje ako za 
dva tjedna kesnije, grmtnata lucerna se перо 
kuZuje, krpe se imaju opel poZgali. Na tako- 
ve krpe moramo marljivo pazku imali i ako 
bi se grinta pokazala s lucernom skupa véé 
poljeg propisnnoga naCiua oddalíli.

Politiéki pregled.
Orsacko spraviáCe je ne odprto, kajli 

orsat'ka komiáija je joá ne dovráila rezpravu 
Jedna stran ablegatov ve rezpravlja prora- 
Cun 1905-ga lela. Svaka stran proraCuna, 
predi как bi s tóm orsaCko spraviáCe dokon- 
calo kaj, mora prejti Cez rezpravu podko- 
miáijah, kője na posele ili sednicali pregled- 
neju celu stvar jeli je vredu naCinjena. T 
j jeli je ne kaj takovoga nuter, kaj nespada 
ta ili more biti je kaj takvoga íz ostalo vun, 
kaj je  polrebno. I kada vet' je cela stvar 
tak pregledana, samo onda dojde pred or
sacko spraviáCe, kője nju po drugipul réz 
pravlja. Da jedenpul jednoj slvari na konec 
dojde, onda рген poále Gornjoj-hizi da i tani 
prek prejde Cez rezpravu i kada veC je i to 
golovo, onda daje jakost i polvrdu svakomu 
zakonu To podpisu za 15 dm veC posta ne

Z А В A V A.

Ona prava ávabska prevejanost.
Herceg würtenberZki Eberhard Ljudevit 

je imái jagarskoga пойа (Hirschfänger) koj 
je bil joá od starine u njegovoj obitelji. Bog 
zna koj pradied hercegov ga je prvi nosil. 
Tajnoí jejeduom neCju bilobitelski not teje 
uviek prehadjal od otca na sina a k tomu 
je bil u obitelji u velikom poátenju dr^ani 
i nije bil za izplatili. Herceg Eberhard ga je 
uviek sobom nosil, kad je goder iáéi u lov. 
Jednog takovog dana je zaáel u áikarje u 
tako zvanu guáCaru, tu mu se je njegov 
starmaki opasani not negde zadel i tu ga je 
negde zgubil bez da je to on hip opazil. Fos- 
lie pako, aad je jedan krat opazil, da nofca 
neima, bili su svi jagari lugari i goniCi pos- 
lani, da izgubljenoga пойа poiáCu, ali sve je 
bilo badava, — пой je ostal izgublen a her
ceg aa cielom svojorn obitelju je postal 
zlovoljen.

Herceg je sva sredslva upotriebil, как 
bi do svog пойа doáel. On je dal posvuda 
proglasiti, da on, koj njegovoga jagarskoga 
пойа najde te mu ga donese, dobi za to slo 
ftkud i к tomu se mu joá hoCe pravedna

: podneáena Zelja izpuniti, ako se lom prilikom 
prituíi

To je lakó trajalo kakovih osam danah, 
da se nije mtko prijavil Foske log vriemena 
elő h jednog seljaka, koj dojde pred herce- 
gov grad i pod kaputom nekaj sakriva. Sol- 
data na slra .̂i on sad zapila, jeli bi inogel do 
hercega dojh ali soldat lioCe prije znati, kaj 
ima posla pri hercegu, a kad mu seljak véli, 
da je izgubljenoga jagarskoga пойа naáel i 
da ga nosi hercegu. oga mu soldat опак ггпий- 
no I znamenito odgovon:

«Do hercega dojti ti nemreá, jer bez 
moje dozvole nesine nitko simo nutar nili 
korák naCiniti!»

To je za siromaka seljaka bilo vrloj 
ueugodno, pák stoga sejepustil u molbu, te 
je з1гайага mold i prosil, da ga do hercega 
pusti. StraZar ga konaCno push, ali pod turn 
pogodbum, da mu dade íerlal od onoga, kaj 
dobije za lo, áto je dragocienoga пойа naáel.

Kad je od soldata otiáel i priCel po 
átengah gore stupati. zestane ga tu hercegov 
tajmk. koj ga odmah zaustavi i zapita kairio 
ide; a kad mu seljak odgovcri, da ima ovde 
u gradu pri hercegu posla, véli mu tájink 
ónak gizdavo iz visokog: «Kakovoga bi ti 
mogel imati posla sa hercegom?» —  Seljak 

lmu na to odgovon как ono prije i —

soldatu. te mu pripovieda, как je bil srelan, 
da je hercegovoga lovnoga пойа naáel i sa- 
da ga je donesel. Seljak je mislil, da Ce ga 
na lu pripoviestov odliCni gospodin odmah 
k-herc»gu pelal Ali ov seljaka prune pod 
ruku, pritegne ga na stranu te mu priCme 
dugó i kratke pnpoviedati i ga upuCivali, da 
on bez njega nikada nebi moguCi bil do hercega 
dojlii anda nebi nikada obeCanu nagradu mogel 
dobili; alt ako mu seljak dade polovicu onoga, 
kaj od hercega dobi, onda Ce ga odmah pred 
hercega peljati. Dakako, si seljak drugCije 
nije mogel pomoCi i anda obeCa, polovicu 
svojeod hercega dobljene nagrade lajniku od- 

jstupili. I sad je bil ugovor sklopljen i seljak 
pred hercega dupeljan.

Kad je herceg spazil opet svojega zna* 
meniloga obiteljskoga lovnoga пойа, postal 
je tak dobre volje, как malo diele te je u 
toj dobroj volji seljaku sliskal ruku, как da 
ju kojernu hercegu ili grofu stiSCe. «Ti imaá 
pravo izim onih obeCanih slo ákud si joá 
jednu milost, jednu nagradu si izprosili» — 
véli mu herceg —  «jeli si \eC vrhu loga 
promiáljaval, kaj buá prosil?»

Seljak kimne glavom, как da lioce reCi, 
da si je veC sve promislil, ali svojom Zeljo.n 
neCe van.

«No anda» —  véli herceg — «van s



iz predtog zakona pravi zakón, koj serezpoá- 
lje onda na sve sfrane celoga orsaga, i od 
ovoga vremena se svaki óovek mora tomu 
poklanjati.

*
Vu orsaókoj komiáiji se slrahovitno bo- 

riju jeden proti drugomu, jerbo je reó od 
vnogo miljonov, kője prosiju na soldaóiju i 
na druge skupne storáke.

Da bate barem pojem imeli, od koliko 
miljonov je reó na rezpravi orsaóke komiáije, 
evő, naj vám govorijusam i broji:

Glavna Summa skupnih stroákov je 349 
miljonov 18 jezer korún; izvanredni slroáki 
zbijeju 28 miljonov 96 jezer korun; za Bos- 
niju potrebni stroáki 7 miljonov 583 jezer 
korun; na Stuke i к ovim polrebne stvari 
78 miljonov korun; na parobrode 62 miljo
nov i 676 jezer korun; svcskup 525. miljo
nov i 373 jezer korun. —  Iz toga dojde na 
Magjarski orsag poleg kvote 180 miljonov i 
659 jezer korun, a ovo drugo pák Austrija 
mora platili.

/ / .

Kaj jo novoga?

Medjimurski sveéenlkl.
Tekuóeg meseca 12. dneva, как smo 

obaveáóeni, vu velikim broju delniki budu 
na Zrinyia spomenika svaóauosti i lepoga 
venca polozíj u velikomu pjesniku i bojnomu 
vodji, medjimurskib plebamjab negdaánjega 
patronaluáa spomenik.

Regrutavlja,
Tekuóeg 1904. Ijeta za álelingu ob\e- 

zani vu óakovcókom kotaru juniuáa meseca 
17, 18, 20, 21, I 22 dneva se bude zapo- 
cimala. Vu priloókim kotaru pako juniuáa 
3, 4, 6, 7, i 8-ga budeassentacija К óako- 
veókomu kotaru spadajuóih átelinga vu Ca
kóval Zrínyi zvanoj gosliom bude se zvráa- 
vala. I to po sledeóim redu: Cakovska veii- 
ka obCina, óakovecke okolice i bélieké nola-

govorom! —  Govori otvoreno! — Kaj joá 
Zeliá ősim lih sto ákud dobiti? III mozbit 
hoóeá miésto Oh sto ákud kaj drugo za 
nagiadu!»

Seljak se joá uviek nemoZe toboz od- 
luóili, bi li ib nebi li svoju Zelju povedal; 
konaóno se ipák kakti predomisli, slisne 
med áakami svejega ákrljaka, pritisne ga na 
prsa te u pod gledec duboko sí zdebne i 
slravomóe na pol glasno véli: «Da mi Vaáa 
prejasnost nezameri, j i mifslo onili sto ákud 
prosim sto balin za nagradu!»

Herceg ga osupnjeno pogleda i misli, 
da nije dobro óul, jer na takovu nagradu 
nije niti misül a mii sanjal.da bi ju itko zaprosili 
mogel. Seljak je medjutim oslal óvrel te о 
nióem drugem nije niti óuti hotel, pák je 
samo rekel: «Vaáa prejasnost neka samo 
odredi, da mi se sto hetin podieli, a ono 
drugo bude veó se naálo!»

«He, kad nije drugóije» — véli herceg  
«рак mu odrapile tih stotinu balin, пока mu 
budu, kaj je svum silóm hoCe, vidil óemo, 
kaj je ono drugo, kaj véli, da se bude naálo!»

Dojdu anda soldati, koji doneseju dereáa 
I nekoliko friákih, prst debelih, leskovaó te 
hoóu seljaka prevaliti i na straZnji kraj tiela 
mu nabrojiti podpuni broj zahtievane nag- 
rade. Ali on sada stupi pred hercega i véli: 
«Ja anda imám pravo na ovde dobljenih 
sto bálin! Doáto pák sam dole moral stra-

riuSije svih triub dobah razredu spadajuói 
juniuáa 17. dneva, 18 pako Drávavásárhely 
velike obóine, drávaóanske i muraszentmár- 
tinskoj notariuáiji svih triuh razredov spa
dajuói. 20-ga к Viziszentgyörgyski — telső- 
mihályfalvaiski i átrigovski notariuáiji spa
dajuói od svih triuh dobah razredov, 21-ga 
pako к muraszerdahelyiski, murasiklóáki i 
bottornyaiski notariuáiji spadajuói svih triuh 
dobah razreda obvezani budu pregledani. 
Vu óakoveókim kotaru za álelingu obvezani 
narodjenih broj je 992. Vu Preloókom kotara 
pako 931.

Obiadul optifi i po\ odúja.
Na trojaóki pondelek na veéer oh os- 

moj vuri straáen obiak iáéi je prama Zala- 
varmedjije zahodnoj strani. Banokszenlgyör- 
gya, Bucsuta, Oltárcz, Várföld, i Liszlonya 
zvane obóine strahovila povodnja je polejala, 
koja iz takovom silóm je nastala, da okolo 
poldevete vure veó do klafter visoka voda 
lek la je na vulicah, hiZe se zrusile, Zivina 
po átalah poginjavala, orsaóku cestu i moste 
je povodnja na nikaj spravila, setva i gorice 
su uniáóene. Upravna vlast vu velikoj nevolji 
bivajuóim za podeliti pomoó je sva moguóa 
vóinila.

Коми je  pcsjolajunje mugjnrsko ek- 
xedranje.

Kod drugog bonvedskog peáiókog rege
menta proáastnoga Ijeta na velikoj muátri 
se pripetilo, da Frank Emil budapeátanski 
knjigovoditelj, rezervitni leitinand lak se 
izrazil, da magjarsko jezióno ekzeciranje je 
pesje lajanje. Óva gruba neotesena reó je na 
tuliko uvredila njegove sadruZne oíicire, da 
javili su njega pri regimentu. Keginuntski 
sud je Frank Emiin odsudil i njega od njc- 
gove oficirske Casti odhitil. Ejetos veó kakti 
prosti soldat moral bude nuter rukuvati

Vbojstvo .

Íz Eseka telegraliraju: Blizo Zinmnya vu 
Bezanija zvanoin meslu Miloáavijevics Baja 
Joka povsema poznaloga stauovnika na od- 
prloj vulici vumorili jesu Najprije su ga

slrelili, zulun pako glavu njegvu odsekli. 
Zandarstvo je prijelo krvoloónike po imenu 
Eiseugold JoZeí i Jovanovics MikloSa To 
misliju, da Cinitelji su pogodjeni krvoloóniki.

i*rijeU krvoloénl raxbojalk .

Miuuöeg meseca dvadesetpetoga dneva 
vu Jersey City zvanim amerikanskim varaáu 
po imenu TompóiC Mihály teZaCki Clovek, koj 
iz 'magjarskoga orsaga Buly zvane obCine 
odvaudral je vu Ameriku, vrnoril je svoju • 
gospodaricu, pri kojoj je na stanu bil Schna- 
roga Julianu. Po noCi skrivonce otiöel je к 
spavajuCoj Zeni, zadavil nju je i mrtvo telő 
je vu pivnici zakopal. Zalim je sve spokral 
vu stanu I skoCil je. Amerikansko redarslvo 
telegraílralo je na budapeStansko nadkapi- 
tauslvo, vu kojem daje na znanje od krvo- 
loónoga razbojstva tim mnenjem, da Cinitel 
pri ő h s u  je nazad otiSel vu svoju domovinu. 
Nadkapitanstvo odredilo je sve povsud iskanje 
krvolocnoga razbojnika, kojega iza toga öve 
dane vu Buly obciiu i prijelo je takaj Zan- 
darstvo, TompCióa Zene hiZi se bil skrival, 
lamo su ga bili naAli iskajuői Zandari.

Od evllopovauja.
S\ ilopovanja razvitnosti glavna sivár je 

to, gde vu obilnosti malmovih drevih ima, ako- 
prem murve dili matiné niarljiv > sadiju vu 
takvih obóm ih. vu kojih stanovniki ali od 
stanovnikov samo jedna mala stran se havi 
íz svilopovanjem ipák od malinah listja po- 
menkanost pokaZuje se na viáe mestah. 
Vzemimo kuliko peldali iniaino nalo gledeó, 
da vu istoj lakó velikoj obeini, gde menje 
drevih ima od ravno tuliko semena vnogo 
vise i bolSe galete prchraniju, как vu onak- 
vih obcinati, vu kojih vnogo v.Se malmmoga 
dreva se najde. Ovo zato lak biva, kajli 
menje murvih imajuóih obóinab povitelji ápa- 

jrajn s lisljem i po takvim nacinom nisu bili 
! vu sili, nego moguCi su bili svoje svilne kük
re tijain do zadnjega dtd>ro braniti. Nasuprol, 
gde vise imali jesu murvih nego iz lisljem 
11 isii zna11 Sparati povitelji, kesnije ravno 
onda, kada su kukci najviSe hrane potrebu- 
vali od listja pomenkanost je nastala. Hadi

Zaru obeóali ferlal onoga, kaj ovde dobim 
kakti nagradu. lo anda prosim. da se tomu 
<lraZaru ferial, t. j. dvadeset i pel odmah iz- 
plati VaSe prejasnosti pako evő ovde sloj* Ci 
tájink, on me je tekar onda gore do Vas 
pustil. kad sam mu polovicu onoga. kaj do
bim obeóal. Njega anda ide petdeset, t< mu 
je prosim odmah odbrojiti dók sam joá óvd", 
da Cu videti, da ib je izhilja podpuno pri- 
jel, jer lakovi ljudi znadu biti kri\iOni, pák 
bi me poslie jós za nje, kakti za jós neiz- 
plaóene mogel lerjati; po one pako zadnj" 
dvadeset i pel. ko|e joS za me oslaiiu. sí ja 
veó drogom prilikum dojdem, dam s mi ili 
jofi nije treba!»

Dok je to lak seljak hercegu о prljavs- 
lini njegovih ljudih pripoviedal, poslusal j<* 
ov lo íz poóelka veselo, ali óim je seljak 
dalje pripoviedal, tim je hercegovo óelo sve 
viáe naguzano a pogled tmurniji poslajal 
lak. da je pod konac veó i s ím seljak videl, 
da se и bercegovoj nutrini nekaj kulia, kaj 
na dobro nesviedoói. I izhilja! Cim j<* seljak 
svojorn pripoviestju bil dogolovil, bil je i 
herceg svojorn odlukom na óistom

Polag stojeci lajnik. koj je pod pripo- 
viedanjem sve lica farbe igral, sada, kad je 
u licu svoga gospodara videl oóiti izraz srdi- 
losti nad svojim dielom, pokuáal je mol bom; 
hitil se je pred hercegom na koleua i zdig- 
njenimi rukami prosil za milost.

Na hvrcegov míg odredi ujegov adjutant 
vöd soldalah, koji odmah doinaáiraju; na 
drugi tiercegov inig pograbe nepoátenoga 
tajuika te ga po reguh prikapóe na*dereá, 
a na tretji i najglavniji hercegov míg prió- 
mи mu ti lékeim leskovaóarni a posteriori 
brojIti seljakom pogodjenu polovicu, t. j. 
petdeset podpuinh na broju. Zalim je bil iz 
straZe sóidat dopeljani, koj se je sa sí Ijakom 
za ferlal nagrade pogodil. Kad je tamo do- 
áel te der(‘sa. friáke leskovaóe i zaplakanoga 
taj inka videl, nije se mogel zadosta naóuditi 
nad lakovim gustuáom seljaka za nagradu. —
I njeinu su njegove dvadeset i pet podpuno 
odbrojene, dader je dereáa hrdal. 1 sad je 
doáel red konaóno na seljaka. Njegovih dva
deset i pet ostane, le sí ima pravo po nje 
dojti. kad Ce mu volja biti, za sad mu ih 
nije treba — (a ni ti sí neóe nikáda po nje 
dojti) Herceg mu je medjutim polag svega 
tóga, álo je on kod zahtievanja nagrade sto 
bálin niiesto sto ákud űzet, ipák i sto ákud 
preko nagrade izplalil, a síim, áto je preko 
nagrade — nije mu se duZnosl s ni- 
kitu dieliti, jer on je po dogovoru imái samo 
nagradu podieliti a to je podpuno uőinil, —  
joá viáe nego je dielnikom bilo po volji

Km. KoUmf









Végzés.
Plainik Mártonnak Krizsai Mihály elleni 

végrehajtási ügyből folyólag Neufeld Adoll 
alsódomborui illetve nagykanizsai Málics 
János ügyvéd letenyei, Krizsai Iván dráva- 
egyházi és IMainik Márton murakirályi lakosok 
a korábbi végrehajtató »Alsóm ura közi Taka
rékpénztár Részvénytársaság «-hoz való csat
lakozása kimondatik és kiboesáttalik a követ
kező együttes

árverési hirdetmény.
A perlaki kir jbiróság mint Ikvi ható

ság közhírré teszi, hogy IMainik Márton mura-' 
királyi lakosnak és csatlakozott társainak; 
Krizsai Mihály murakirályi lakos ellem j 
végrehajtási ügyében 147 kor. tőke, ennek j 
189:1 január 2-ától járó 8 %  kamatai, 151 
K. zálogjog bekeblezési, 20 К 20 f. perbeli, 
15 K. 90 f. végrehajtás kérelmi eddigi és 14 j 
K. 10 f. árverés kérvényi költségek, vala-j 
mint 570 K.-ből hátralék 20 í К 0 I. 948 
Ív, 18 К 80 f., 200 K. és 004 K. tőkék és! 
járulékai kielégítése végett a nagykanizsai 
kir. lörvszék. a perlaki kir. jbiróság területén 
fekvő a murakirályi 780 szt|kvben foglalt 
f  48 hrsz. 44 népsz. ház. udvar és kerti 
ingatlan az 1881. L,X. l.-cz. 150 §. alapján 
egészben 1000 К kikiáltási árban, mint 
becsárban az

1904. évi június hó 27 napjan d. e. 10 órakor
Murakirály községházánál l)r. Iv meny Kiilöp 
perlaki ügyvéd vagy helyettese közbenjötté- 
vel megtartandó árverésen eladalni fog

Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy 
az árverés megkezdése (‘ lőtt. a fenti kiki
áltási ár 10 %-at bánatpénz tejében letenni 
kötelesek.

A kir. jbiróság. mint telekkönyvi hatóság
Perlak. 1904 márcz 29. 711

Цацуаг Retndjirflj.
A m agyar irodalom  főm űvei. 

M egjelenik, fé lévenkinti 5  köte
tes sorozatokban, összesen 5 5  
kötetben á ra  2 2 0  korona. 

M e g ren d e lh e tő :

Fischel Fiilöp (Strausz Sándor)
KönyVKer«sH«dí;íben

C s á k t o r n y á n .
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