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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 i a d ó h i v a t a l :
Fischel Fülöp könyvkereskedése. 
Ide küldendők az előfizetési dijak, 

nyiltterek és hirdetések.

Hirdetések elfogadtatnak:
Budapesten: Goldberger A. V. és 
Eckstein В. bird. irod. Bécsben 
Schalek H., Dukes M , Oppelik A., 
» Á lta lá n o s  T u d ó s ító «  hirdetési 

osztálya Budapest.

Hirdetések jutányosán számíttatnék. M e g je le n ik  h e te n k in t  e g ysze r: va sá rn a p . Nyiittér petiteera  2 0  fillér.

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

Katholikus tantiókör Mura
közben.

Amikor a 60-as években a tanítói e- 
gyesületi élet föllendülése alkalmával Zala- 
vármegye területén a Muraközi Tanilóegylet 
is megalakult, nem közönséges pedagógiai 
tesület jött itt létre, de oly egyesület, mely 
kiválóan nemzeti szempontból esett elbírá
lás alá. Oly időben csoportosultak a tanítók, 
amikor a Muraköz szellemi és lelkivilágára 
ólomsulyként nehezedő reákcióval szemben 
a tanítók szövetkezése kétszeres jelentőség
gel bírt. Az alkolmányos világ derengése 
küszöbén megbecsülhetetlen szolgálatokat tett 
a félsziget tanilósága a nemzeti ügynek, mert 
kibontott lobogójára a muraközi tanítóság
nak nemzeti irányban való purifikációját s 
ezzel a tanügynek magyar nemzeti alapra 
való helyezését irta.

Hogy Muraköz a horvát szellem légkö
réből kikerülve, a félsziget egész lakossága, 
mondhatni kivétel nélkül, a magyar nemzeti 
szellem tántoríthatatlan hive lett, most is az, 
azt az iskola érdemének tudhatjuk be első
sorban. S hogy az iskola ily irányban dol
gozott, az az időközben járáskörré alakult 
tanítóegyesületnek a sikere, mely féltve tö
rekedett arra : hogy az iskola, ha sok helyen 
magyar nyelven nem is, de m ndenütt ma
gyar szellemben teljesítse kultjrális és ha
zafias misszióját.

De csak azért oldhatta meg feladatát 
ily fényesen, mert egyet emes volt Mind 
egy szálig lolytak össze Muraköz tanilói a

hazafias munkában. Abban a szellemben, 
melyet a Muraközi Tanítókor szelleme be
léjük inspirált.

Az volt a mi büszkeségünk, hogy a já
ráskor egyetemes jellegét meg tudtuk óvni. 
Akárhány kísérlet történt is, mindenkor ha
jótörést szenvedtek azok azon az egyetem
leges fölfogáson: itt Muraközben a tanító
ságnak egynek kell lenuie. Akármely 
irányból kísérlik is meg, bármily intencióból 
is, az egység megbontását, annak ellen kell 
állani; mert itt a Haza határán, idegenszel- 
lemü püspökség égisze alatt a magyarság 
ügye a félsziget tanítóságának megbontha- 
tatlansága, a tanítóság összetartása.

S ezért mindmáig hiábavaló volt a tö
rekvés, hogy a felek, iskoláknál működő ta
nítók az egyetemes járáskörből kiválva kü
lönálló felekezeti tanitókört alakítsanak.

Minden tanítónak az volt a„ nézete, 
hogy bármily igazolt és tiszteletreméltó is 
az egyházi körök ambíciója, sőt kötelessége 
a telek, tanítóknak ő zászlójuk alatt való 
csoportosítása, azért sohase tévesszük el 
szemeink éíől az itt" élérhető előnyök mel
lett a hátrányokat, melyek a különválásból 
eredhetnek.

Mert mi akadályozta meg eddig is a 
felek, kör megalakulását? A tanítóság és a 
járáskor vezetőségének az a felfogása, mond
hatni meggyőződése : hogy addig, mig Mu
raköz a zágrábi püspökség alá tartozik s 
mig ellenséges áramlatoknak is ki lehet téve, 
azok ellen védekeznünk kell Védekeznünk 
a magyar iskolai törvények alapján össze
olvadó lelkesedéssel és tömörülő erővel !

S ezért soha felekezeti animoitásból 
nem voltunk ellene a felekezeti kör megala
kulásának. De nemzeti szempontból voltunk 
védelmezői a járáskor egyetemlegességének. 
Mert éreztük, ha a szakadás megtörténik, a 
tanítóság egyrésze a függőségi viszonyból ki
folyólag, függő vezetés mellett: nem lesz 
képes az esetleges káros bef lyásnak olyan 
sikeresen ellenállani, mint az egyetemes já
ráskor keretében, annak palládiuma alatt. 
Éreztük, hogy két táborban szétválasztva, 
nemzeti érdekekért a tanítóság már nem 
lesz képes oly sulylyal föllépni, mint tette 
ezt a múltban.

Ami ellen azonban oly sokáig küzdöt
tünk, megvalósítását mégse akadályozhattuk 
meg. Már a tavalyi perlaki tanítói közgyű
lésen éreztük előszelét; de nem hittük, hogy 
ténnyé váljék. Mégis megtörtént. A nyár fo
lyamán megtörtént a szakadás. Megalakult 
a katholikus tanítói járáskor. Alaps abályaít 
megerősítés céljából fölterjesztették s nem
sokára törvényesen is megkezdheti a járás
kor működését. Mert alapszabályait a kor
mány kétségkívül meg fogja erősíteni. Mert 
nincs rá ok a megtagadásra; hiszen ez az 
egyesület is csak hazafias alapon szervez
kedhetett. Bizonysága ennek a hazafias be
széd. melyet az egyesület megteremtője, Pe
cek György tüskeszentgyörgyi plébános, c. 
kanonok s az alsó-járáskor egyházi tanfelü
gyelője a járáskor alakulása alkalmával 
tartott

S mi elhisszük, hogy igazat mondott. 
El kell hinnünk, mert mint magyar pap, ed
dig se cselekedett másként. De a hogy múlt-

T Á R C A .

A horvát uralom és az októberi 
diploma.*)

I r t a :  Z r í n y i  K ár o l y ' .

Február 5-ikére Muraköz visszacsatolása már 
eldöntetett. Előmozdi tolta ezt maga Varasd-vár- 
megye törvényhatósága, melynek jan. 28-iki köz
gyűlésén nemcsak az anyaországgal való egyesü
lésük iránti óhajukat juttatták kifejezésre, de Mu
raköznek Zalához leendő visszacsatolását is egy
hangúlag elhatározták.

Ennek a hatása alatt 7-ikére Zala-vármegye 
bizottságát is összehívják Zalaegerszegre. Erre 
a visszacsatolt Muraköznek Mar-limes György, Tkal- 
csics Sándor és Zdelár József tagokból álló kül
döttsége is elmegy Gabelics és Séllyey vezetése 
alatt, hogy a tisztujitásra Béesből leérkezendő fő
ispánt a megye székhelyén üdvözöljék.

Ebből a gyűlésből kifolyólag, melyen a mu
raközi járás részére főbírónak Gabeli 's Imre, szol- 
gabiráknak Bogdán György, Lisziák Ferenc, Oszter- 
huber László, gvámi szolgabirónak Jt hász Sándor; 
esküdteknek Tkalcsics József. Vrabec József, Go-

*) Szemelvény a sajtó alatt lévő „Csáktornya Monog
ráfiája" cimü munkából.

ricsánec József, Kollay Rókus; járási orvosnak 
Babies János választattak meg — küldtek ki egy 
bizottságot (Gabelics Imre, Hegedűs József. Hor
váth Péter, Szabó Imre), melynek a visszacsato
lásból kifolyói ig a Muraközre vonatkozó iratokat 
Varasd-vármegyétől át kellett volna vennie, s egy 
másikat is választottak, mely Muraköz községei
ben a képviselőválasztásra jogosultakat irta vol
na össze.

De Varasd-vármegye főtisztviselői semmiféle 
iratokat sem akartak a bizottságnak átadni, mert 
szerintök 1848-ban nem az alkotmányos Varasd- 
vármegye, hanem Jellasics katonai kormánya fog
lalta el Muraközt. Muraköz tehát, alkotmányos 
értelemben véve, sohase tartozott Varasd-várme- 
gyéhez. így a küldöttséget Zágrábba utasították 
Sokcsevicshez, ki mint a katonai hatalom képvi
selője, annak, idején Muraközt Zalától elszakította.

A bizottság elnöke, Inkey Ádám, erre fölvi- 
lágositás céljából magához Simonies varasdi alis
pánhoz fordult, kinek kijelentése szerint azonban 
Horvátország hivatalos közegei az irományokat 
hivatalosan mindaddig át nem adják — mellyel 
Muraköz visszacsatol tatása is elismertetnék — mig 
Zala-vármegye főispánjától erre való felhívást nem 
kapnak, hogy igy honfitársaik előrelátható táma
dásaival szemben — kik a visszacsatolást okvet
lenül ellenezni fogják — fedezve legyenek. Egy
úttal hivatkozással a bántól dóközben leérkezett 
rendeletre, arra is figyelmezteti Simonies Inkevt, 
hogy Muraközben mindaddig, mig a hivatalos át

adás meg nem történt, csakis a katonai hatóság 
kormányozhat 3 kijelenti: ha a választópolgárok 
összeírását megkezdenék, fájdalommal bár, de a 
báni szoros rendelet meghagyásából kénytelen len
ne a Varasd körül elhelyezett több ezerből álló 
dsidás- és gyalogos katonasággal Muraközt rögtön 
meglepetni, hogy a bizottságot működésében ka
tonai hatalommal is meggátolja.

Inkey azonban nem ijed meg: hanem kije
lenti hogy Muraköznek a megye közönsége által 
ujonnan megválasztott alkotmányos tisztviselőit és 
biz tagjait a katonai beavatkozással való fenye
getés nem rett* nti vissza s hogy tisztükben mind
ezek dacára is el fognak járni.

S a biz tagok február 24-én Csáktornyán 
tényleg össze is jönnek, hogy a törvényszabta es
kü letétele után működésöket következő napon 
megkezdjék s a:: összeírást március 5 -ikére be is 
fejezzék.

De a bán is ura maradt szavának s Glo- 
hocsnik kér. főnök sürgetésére Csáktornyát kato
nasággal megszólalja, hogy az októberi diploma 
következtében támadt állítólagos izgatottságot 8 
forrongást a nép körében ellensúlyozza. A kato
naság a városházát csakugyan körülveszi s kü
lönbeni letartóztatás terhe alatt a bizottságot mű
ködéséi eltiltja. De Inkey sem enged, hanem a 
bizottságot együtt tartja s gróf Batthyány Imre 
megyei főispánhoz intézett rövid jelentését követ
kezőleg fejezi be : »Miután mi ezen felszólításra 
is együtt maradván, kinyilatkoztattuk holnap a
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MEDJIMURJE
na horvattkom i magjarskom jeziku izlazedí druitveni, znaatveni i povuóljivi list za púk 

Iz laz i s v a k i t je d e n  Je d e n k ra t i to :  vu  s v a k u  n e de lju .

41 Broj.

Predplatna cena je
Na celo leto . . . fe kor.
Na pol leta . . .  4 kor.
Na őetvert leta . . 2 kor

Pojedini broji kofitaju 20 fii

Obznane se poleg pogodU» 
i fal raőunaju.

SluZbeni glasnik: «Csáktornyái takarékpénztár» «Muraközi takarékpénztár» «Csáktornya Vidéki takarékpénztár» i t. d.

Politióki pregled.
Kralj je dal pred se dozvati i gróf 

Csáky Albina predsednika magnaáke hiZe. 
Kak novine piáeju kralj je Cuti hotel grota 
Csáky-a, da kaj on drZi od sadaánjega sta- 
liáa. Csaky je skorom jednu celu vuru pred 
kraljom bil i pod tem vremenu je spomi- 
nal se sa kraljom od sadanjega staliáa. Как 
nadalje piáeju novine kralj je i to pital od 
Csaky-a, da kaj bude onda, ako orsaCko 
spraviáCe barona Fehérváry-a i druge mi- 
nistre pod tuZbu vzeme?

Poleg 1848. Ijelnog zakona najmre mi - 
nistre koji sa orsaCkim blagom nezakonsko 
postupaju je moéi pod tuZbu deli. TuZbu 
ablegatska hiZa napravi a magnaáka hiZa 
pák zmed svojih Clanov sudce izbere, koju 
kakvugud kaátigu moreju smeriti na minis- 
tre, ili reál ili peneznu ili smrtnu kaátigu. 
Jer to je ne vu zakonu da kakova kaátiga 
se ima deliti. Kad se jedenput sud na ini- 
nistre donese, ovoga suda niti kralj nemore 
preobrnuti, tojest nemore miloáéu dali.

Как smo veC pisali, proli ministrom je 
véé dana nutri tuZba od levih strankah i 
to je sigurno, da как se oktobru 1 0 -ga or
saCko spraviáCe skup zide. budeju izrekli 
greánim ministre, kője leve stranke za ne- 
zakonite drZiju.

Dakle osobito od toga je hotel Cuti 
kralj Csáky-ove reCi, koj kakti predsednik 
magnaáke hiZe, bude sa tem takaj imái po- 
sla. Gróf Csáky, как novine piáeju je po-

! miril kralja vu tem poslu, pák zato med 
j magnaái se jako srdiju na njega. Prónay 
|Dezső baron je veC izrekel, da bude proti 
Csákyu gori stupil oktobra 1 0*ga i da bude 
izrazil nezaufauost inaguaáov proti Csákyu. 
A to véli on zato, zakaj je Csáky dal ta- 
kov navuk kralju, koj opet к Fehérváryu 
vodi, a ne к levim strankam

A da budu leve stranke tuZbu napra- 
vile proti Fehérváryu, to je veC zavráeno 
delo, i taki 1 0 -ga poáleju magnaákoj hiZi, 
koja mora odluCiti zvrhu tuZbe.

Kaj se tiCe socialistov. tu jeden zna- 
meniti pojav vidimo. Zbog demonátracije, как 
smo vu zadnjem broju pisali, kada su pro
ti mag|arskoj zastavi iáli nekoji peátanski 
potepuhi, su sada svi poáteni teZaki ostavili 
stranku medjunarodnih socialistiCkih vod|ah 
1 priklopili su se к levim strankam. То ni- 
je politika. To je poiav domorodskoga srd- 
ca. TeZak, koj vidi da mu njegove domovi- 
ne najlepái simbolum. da mu njegove do- 
movme zastavu pogrdiju vu njegovo íme 
vuliöki potepuhi, vu srdcu se mu zbudi o- 
na Cut, koju je sa matermim mlekorn joá 
vu se vzel i brani domovinu. Oh как lepő 
je ljubiti dóm!

Как piáeju novine medjunarodnih so- 
cialiálah stranka je 80 jezer Clanov imala 
a vezda kad su nju najviáe teZakov osta
vili ima samo komaj 6 jezer!

SocialistiCki vodje i to Bokányi Dezső 
i dr. Goldner Adolí, как takaj Izrael Jakab 
veC i Cutiju, da su je njihovi Clani veC os
tavili рак zato su se poCeli sa levimi stran-

kami pogajati. Sigurno svigdi kam idejű, 
njim se malo veruje.

Znamenito je i to, da sada gróf Tisza 
István takaj piáé proti obCenitomu zbirno- 
mu juáu, tojest proti KristőíTy ministru, koj 
to sa pomoCjom socialiátah hoCe napraviti.

Leve stranke su ovoga meseca 4*ga 
skupno spraviáCe drZale. Tu su dokonCali 
odgovor na kraljevih 5 toCkih. Poleg toga 
veliju leve stranke da poljeg kraljevih kon- 
dicijah nemreju vladu prek vzeti.

Fehérváry baron je i sada vu BeCu i 
razpravlja sa kraljom. Так se Cuje, da bu
de Fehérváry kakti na novo imenuvani mi- 
nisterpredsednik doáel dimo vu Budapeátu 
Ovoga meseca 5-ga se je joá nikakovo od- 
luCenje ne pripetilo. Kralj joá bojezljivosti 
proti programú Fehérváry barona, pák zato 
se nemre odluCiti. Da je joá ne bilo odlu- 
Cenje, to nam i sam Fehérváry svedoCi. On 
najmre sam je pred jednim novinarom re
kel da se je odluCenje ne pripetilo.

Ovoga meseca 10-ga bude se opet dr- 
Zalo orsaCko spraviáCe. Do toga dneva so 
sada mora nekaj pripetiti, ili na levő ill na
desno.

Как nadalje Citamo vu novinah, hor- 
vatski ablegati su vu Fiumi spraviáCe drZali. 
na kojem su izrekli da budu magjarske le
ve stranke od sada podpomagali, jer как i 
povest svedoCi magjarski i hrvatski narod 
svigdar kad su skupnorn jakoetjom delah 
su sreCneái bili, как da su áirom vlekli.

Z А В А V А.

Sam svoj je muz.
Так, tak! Moju kCer hoCete Zeniti, mla- 

di gospon?« —  pital je bogati seljak Treá- 
njar, pipu iz ustah spuknuvái i mladoga 
Covieka od glave do pet promatrajuCi.

LukaC Vrabelj, tak se je zval mlado- 
Zenja, bil je u istinu liep mladiC, a on je 
to i dobro sam znal pak je i na to gizdav 
bil. Ali sad je tu stal sve farbe rnienjajuCi 
pred otcom svoje odabrane

»Je. poátovani gazda« —  izmucal je 
komaj poslie duljeg vriemena —  »ja sam 
snoCka Marici о tom govoril, a ona e je 
poslala к vam.«

»Marica je vrlo dobra i poátena die- 
vojka« —  veli otac —  »i ona takodjer za- 
sluZuje dobroga muZa. Kaj znate vi?«

Ovo nenadano pitanje je mladiCa do 
kraja zineáalo.

»Ako vi pod tim mislite, dali ja mogu 
Zenu zdrZavati —  to ja mogu dokazati« —  
veli mladiC.

»Ah, to ja znam, da ste bogát« —  
odgovori stari Treánjar —  »ali ja si samo 
mislim, da moja Marica pojde za vas a ne 
za vaáe bogatstvo zamuZ Kakovu anda se- 
gurnost mi morete pokazati za sluCaj, da 
vaáe bogatstvo —  kaj se je veC jezero krat 
dogodilo —  propadne? Na koj naCin hoCete 
u lorn sluCaju, za buduCnosl moje kCeri 
skrbeti ? KCernu imate vaáu bi tru glavu i 
kriepke ruke? Jeli je razmete i rabiti ? Kaj 
znate ?

Na takovo izpitivanje LukaC nije bil 
pripravan. On je zabunjen u pitajuCega zu- 
ril i nije zmogel rieCi.

»Ja mislim« —  veli stari —  »da ste 
nekakovu delaCnicu ili ákolu pohadjali. Kojoj 
struki ste se posvetili ?«|

»Nijednoj, gazda; jer ja sam mislil —
»Ili vodite kakovu trgovinu?«
»Nevodim nikakovu,« —  odgovori mla

diC —  »moja mali je rekla, da meni polag 
tog blaga, koje Ce mi pripasti, nije potrebno 
nikaj se uCiti.«

»Nezamerite!» —  veli stari—  »tak je 
rekla vaáa mali. Ali ako vas ja gledam lu 
stojeCega, skroz zdravoga i liepo zraáCenoga

mladiCa od dvadeset i Cet«ri godinah, pak si 
promislim, do vi u svojem Zivotu niste joá 
nikada niti forint zasluZili, —  bez zamere
—  to je ipák sramota za vas i za vaáu 
mater. Pak vi hoCete moju kCer za Zenu ?«
—  naslavi stari Treánjar. zestoko pulkajuC 
iz skoro ugasnute pipe, svoje prodeCtvo, —  
»ja sam mojoj kCeri dal toliko prilike za 
izobraZenje, как svakoj gospodiCni u kotaru. 
i ona je tu priliku hasnovito upotrebila. Ali 
ako nuz to nebi znala sve kuCne pole ra- 
diti, ja ju nebi hotel prizuati za svoju kCer. 
Ja bi si mogel viáe nego jednu sluZkinju u 
kuCi drZati, ali neCu. Ona neka mi ostane 
vesela pievajuCa, smieákajuCa crvenog lica 
dievojka, kakova i je; meni nije treba bliede 
tnurne dame sa ZeludaCnom bol|U. bez krv- 
natu sa »ah i oh i jaj. Zaklel sam se, da 
ju nikada nebude mladiC Zenil, koj je od 
bogatih roditeljah samo. Ali ona je jeden* 
krat svoje bedasto srdce na vas izgubila 
Anda posluáajle moj tolnaC i nauk: OdluCite 
se i uCite —  delati. PokaZite se как rnuZ! 
Postanite u nekakovoj struci savráen; j;* 
vas nepitam u kakovoj struci, samo neka 
bude nekaj pristojnoga. Onda dojdite opet



Rusko-japanski mir.
Car je ovoga meseca 1-ga primil Wit- 

tea vu Björkörundu. Witte je na »Strela» 
zvani ladji idei i car ga je na obali priCe- 
kal. Car je za grofa imenuval Wittea i poz- 
dravil ga je, da je mir tak lepő sklopleni 
med rusi i japanci. Car je pri obedu na 
zdravje Wittea pil.

Vu Ruskoj pod jednom traja nemir i 
buna vu Batunu su vu jednoj fabriki vno- 
go puäkah i nabitih patronah naäli. Car je 
Trepovu i Witteu dal nalog, da naj zakon- 
sku osnovu napraviju, как bi se mogla bu
na unidtiti.

Kak jedne novine piäeju: japanska vla- 
da opet hoCe peneze na posudu zeti. Zbog 
toga su rasprave vu Londonu, Berlinu i 
Parizu. Ove peneze budu japanci za doma- 
őe orsaóke duge nucali.

Poálite decu vu ákolu.
Tu je veC vreme, da deca hodiju vu 

äkolu, pak itak je vnogo roditeljov, kojijoä 
do sada nisu dali svoju decu vu äkolu 
Jedni zbog nemarljivosti, drugi pak zato 
jer toboz decu doma hasnujeju. Ali а ko 
premislimo, da kuliko more hasna vzeti öo- 
vek jednomu detetu, pak kuliki kvar je to 
ako dele nehodi vu äkolu, onda bi ipak 
morali dete vu äkolu poslati, jer mi mu tu- 
liko hasna nezememo, kuliko je kva a ako, 
dete nehodi vu äkolu.

Zakón na one roditelje kaätigu meri, 
koji decu nepoäilaju vu äkolu. Jesu nekoji 
roditelji koji se nikaj nebrigaju sa zakonom 
Sa tem i proti Bogu greäiju, koj zapoveda 
zakone obrdrZati. A drugoő sami sebi kvar 
delaju. Deca budu je potlam klela, zakaj 
su je ne pustili vu äkolu.

Kak je vu zadnjim broju bilo pisano 
i vu CakoveCkoj orsaókoj preparandiji se 
bude gospodarstvena äkola postavila. To je 
jako dobro. Koji sie blizu, dajte vekäu de
cu vu ovu äkolu, barem budu dobri gazdi 
iz njih. Barem se nebudu potepali.

Birov.

Kaj je novoga!
— P r o s im o  r m ä e  p o ä t u v a n e  p r e d -  

p l a t n ik e ,  n a j  n u m  v u  n o v i in  f e r t a l j u  

p r e d p la t n e  z a o s t a t k e  ó im  p r e d i  p o ä le ju  

i  p r e d p J a t e  p o n o v i ju .

Velikn krvolodnost.

Blizu Drezde, как odonut telegrafiraju 
ove dneve na äest toriónu krvoloCnost edo- 
äli jesu. Linckea glaZara hiZa je gorela i 
puk pri gasenju ognja je spazil, da Lincke 
ova cela familija je skonCana. Ognja su 
friäko pogasili i ovak zu doäli nato, da vu 
hiZi iz razkoljenom glavom rnrtva leZi Lin- 
ckeova mati, njegova йена i óetvero njego- 
ve dece, on sam pako je pobegel. Joä on 
dan su prijeli Linckeija. Valuval je, da je 
spomoril svoju familiju i vuZgal si je hiZu. 
Zbog öesa je to vCinil, neöe valuvati.

R azbojni potepubi.
Iz Aradom vu susedstvu vu Végegyha- 

zu, как odonut pismovnik javi, viäe zloCin- 
cov napalo je Jusko János maräeökoga tr- 
govca i porobili su njega. Jusko najmre je 
krave prodal i zloCinci napazili su ga kad 
je svojom Zenom prama domu bil idei. Na 
jednom na poroblenje prikladnom mestu su 
napali trgovca, koj se iz svojom Zenom sku- 
Pa gjegjerno branil i razbojniki samo iz ve- 
likim trudom rnoguCi bili jesu nje na zem- 
lju poruäiti Jusk# na glavi na smrt pogi- 
belno je oranjeni, Zena na viäe mestah 
menäe rane je dobila od razbojnikov, koji 
su tri sto korun po robili iz tergovcovoga 
Zepa. Redarstvo jednoga razbojnika po i- 
menu Spiak Janoäa joä ono noc je prijelo.

Znbnvni pojav.
Vu Ceskim orsagu na piäecijskim voj- 

nim veZbanju pripetil se je jeden spomenka 
vreden pojav. Kralj najmre vu piäecijski va- 
raäki veliki palaöi primil je one, koji su iz 
pokoravanim pozdravlenjem Cekali primitja 
njeoga hipa Plemenitaái, sveéeniki, Cinovni- 
ki i uöiteljskoga staliäa gospoda poiskali su 
lo priliku, da pred Vladaocum svoj duboki 
naklon naCiniju. Kralju je dobro poznata, 
ova CloveCanska gingavoCa, pak nije bil ja- 
len se Znjimi vu govor pustiti.

—  Med spomenkom med ostalemi к  
jednomu gosponu se obrne iz ovim pita- 
njem.

—  Kak veliki je vaä kotar?
—  Tridesel i tri Ijet star jesam Nji- 

hovo Veliöanstvo odgovoril je do zemlje se 
na nizujuö pitajuCi.

—  Kralj posmehavajuC je d&lje pital.
—  Vnogo posla morete imati?
—  Od vremena visi Njihovo Vele- 

Canstvo.
—  Vladalac je spazil, da iz jednim 

gluhim ólovekom ima posla, teöno se je 
na smijal, i otiäel je dalje.

Za/Jubienost.
Szabó Sándor dvadeset i äest Ijet star 

preparandiäta vu Budapeäti blizu preparan
dije se vu glavu strelil. Za sobom vu os- 
tavlenim listu to piäe, da njegova zaruönica 
Veisz Irenka je vöera vumrla, radi toga se 
on takaj razdelil iz svetom. Veisz Irenke 
mrtvo telő su poloZili na stolicu na Kere- 
peá-ut leZeóoj hiZi. Celo noó su verestuvali 
poleg nje. Prama zorju familije njeni Clani 
i drugi na verestuvanju bivái, su na poói- 
nek otiáli i okolo mrtvice goreóe sveCe bez 
pazljivosti ostavili jesu. Okolo osme vure v 
jutro veliki dim se kadel iz mrtvaőke hiíe. 
Familije ólani iz velikom strahotom beZali 
su vu mrtvaóku hiZu, gde vre onda celo 
dugovanje je vu plamnu stojalo. DomaCina 
je odmah pozvala ognjobrance, kője se jesu 
hitroma pojavili na lice mestu i ognja po
gasili. Ogenj, как do vezda ustanovili jesu, 
od okolo mrtvice poloZeni sveCah je izziäel. 
Od mrtvice njenoga pokrivca iliti älara zeZ- 
gala se mrtvica takaj na tuliko, da doklam 
su ognja bilo pogasili, mlada Ijepe bjeloput- 
ne lasi imajuóu mrtvicu, koma da bilo je 
nju poznati.

Vor no drniinée.
Jako davna bila su lakva blaZena vre

mena, ka i se nahadjala jesu takva verna 
druZi, как od kője sada budemo imali spo
menka. Od jedne älovaCku puce je spome- 
nek, koja prt к » vnogo Ijet verna sobarica 
bila je RuZinsky Ilona gospoji koja si sada 
vu Budimpeätu dade vraóiti svojega teZkoga 
betega Dobro draZinóe se pred par Ijeti vu 
Ameriko odpeljalo

—  Ove dneve je veliki nenad dostigel

do mene, pak ako óe vas Marica onda 
hoteti, tak neka bude vaäa. Poätena kuCna 
gazdarica se mora zasluZiti. Moja Marica őe 
samo pred onim muZem imati poóitanje i 
samo óe onoga ätovati, koj neZive jedino 
iz herbije, veC koj i nekaj znade. Sam svoj 
je muz!

Potlamkam bi starí Treánjar to bil rekel, 
izklopal je pepela iz pipe na uglu klupe, 
spravi ju u Zep, okrene se i otide u kuőu. 
Njegova kői Marica pako je öekala pri vrt- 
nih vratih, gde su se i drugda mladenci 
sastajali i spomenkuvali, na Lukaóa Vrablja.

Sve veselje je zniknulo iz njezinog 
lira, kad je na svojem dragem, veó iz da- 
leka opazila nieku ozbiljnost, bi reéi potiä- 
tenost. —  Na njegovo pripoviedanje, jedan 
(ías je muCela a onda véli: [»Otac dobro 
misli i ja nemislim da néma pravo,« —  
zatim ónak zamiáljeno doda: »\ u Skoli sam 
se negda uóila, da íoviek more se .zgubili, 
jedino znanost ne, pak zato, da se svaki 
Coviek bez razlike. seljak ili gospon, siro 
inak ili bogataá, mora nekaj uöiti i ono 
znati, za sluóaj da —  dojde u ákripac Si- 
gurno je sigurno, ali sigurnije je sigurnije,

pak to je vê  od naravi zadaóa Covieka, 
da se neóem bavi a da se nazasmrdi od 
lienosti как na miru stojeóa rnlaka.«

Poslie tog svog mnienja, kője se je 
podpuno slagalo sa otcovim, mogla je na 
Lukaóevom licu opaziti veliku uzbudjenost, 
jer on si izbilja nije sam znal savielovati 
kako to zapoöme, а как je ovak pokunje- 
nog i zalostnog videla pred sobom stati 
meine mu voljko svoju ruku na njegovo 
rame te rnilim i ljubkim glasotn mu véli: 
>Neka bude kako hoőe, Lukaö, ja óu na te 
Cekati!

Ove rieői Mariíioe su neizmerno za- 
Ijubljenog Lukaca Vrablja bile odluCujuCe 
te se njegovi pajdaäi nisu malo zaöudili, 
kad je na jedan krat Lukaőa nestalo, как 
da je u zdenec opal, a nitko nije znal kam 
je dospel. I mi bi se za njega bojali, jer 
mogla mu se je nehotióna nesreóa dogoditi, 
mogel je biti porobljen i ubijen i svaáta ta- 
kovoga mu se je moglo dogoditi. Ali mi se 
za njega nikaj ncbojimo, jer prava ljubav 
sve nadvlada, a mi smo ó.uli MariCine rieói 
da bilo kako bilo, ona Ce ga Cekati.

Od tog vriemena su proále őetiri godi-

ne i Marica, koja je u to vrieme sve snu- 
boke odbijala, stupila je u dvadeset i prvu 
godinu svoje dobe. Ona je kakti poätena 
dievojka morala svakoga snuboka odbiti, jer 
je LukáCu obeCala, da öe ga öekati. —

Jednog liepog jesenskog dana, baä kad 
je stari Treänjar vezal trsa pred kutom 
svojom, koj mu se je po zidu kuöe do 
krova gore spinjal, pak ga je vietar od jed
ne letve odtrgnul, stana mu pred kuCom 
liepa kola natovarena ráznom liepo izdela- 
nom baCvarskom robom. Konje nitko drugi 
nije ravnal veC LukaC Vrabelj. Pred vrtne- 
mi vrati skoCi on sa kolah hitrim i okret- 
nim skokom, koj je bil vrlo razlióen od 
onoga prijaänjega njegovoga tromoga i nes- 
lanoga gibanja

»Dobar dán gazda Treänjar* —  poz- 
dravi staroga Treänjara —  *ja sam Col, da 
trebate raznu pintarsku robu, как su to 
lagvi za moät spravljati, maslenke za puter 
delati i ostala, pak sudim, da baä sada i- 
mam sobom dosta toga, kaj bi mogli upo- 
triebiti. Poglednite si jedno malo moju robu.

»A Cije je to dielo?* —  za pita stari 
Treänjar i stupi kroz vrata van к kolam.





MOLNÁR és  PI NTÉR
Budapest, V., Lipót-körut 13. 

Vezérképviselete a világhírű
Bácbfold-Crauzl-féle Benzinmotor- 

Locomobíl ée

962 6 - 2 0 . Minden darab szappan a Schicht névvel, 
V S Z c r S Z O  • t.szta és ment káros alkatrészektől. •—

463. szám. 1905. végreh.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó ezennel 
közhírré teszi, hogy a perlaki kir. járásbíró
ságnak 1905. évi V. Sp. 173/5 számú vég
zése folytán dr. Reményi Zoltán perlaki 
ügyvéd felperes részére Habus István és 
neje, Habus Fái és neje, Vlah Elek és neje 
murakirályi lakosok alperesek ellen 255 kor. 
tőkekövetelés s jár. erejéig elrendelt kielégí
tési végrh. folytán alperesektől lefoglalt és 
1900 k. becsült ingóságokra a perlaki kir. 
jbiróság 1905. V. 259/2 sz. végzésével az 
árverés elrendeltetvén, annak a korábbi vagy 
felülfoglaltatók követelése erejéig is. ameny- 
nyiben azok törvényes zálogjogot nyertek 
volna, alperesek lakásán Murák irályon leen
dő megtartása határidőül

1905. évi október hó 20 napjának délutáni 2 érája 
kitüzetik, amikor a biróilag lefoglalt 1 ló 
és csikó, széna, kukoricakas, 2 szekér s 
egyéb ingóságok a legtöbbet Ígérőnek kész- 
pénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron 
alul is el fognak adatni.

Felhivalnak mindazok, kik az elárve 
rezendő ingóságok vételárából a végrehajtató 
követelését megelőző kielégittetéshez jogot 
tartanak, hogy amennyiben részükre a fog
lalás korábban eszkozóltetelt volna és ez a 
végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
elsőbbségi bejelentéseiket az árverés meg
kezdéséig alulirt kiküldöttnél Írásban vagy 
pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák

A törvényes határidő a hirdetménynek 
a bíróság tábláján történt kifüggesztését kö
vető naplói számittatik.

Kelt Perlakon, 1905. évi október hó 
16-ik napján

W^Schicht-szappan!
(„Szarvas** vagy kulcsszappant)

a legjobb és használatban a legolcsóbb, min

den ruhanemű és m osási módszer részére.

I n t ^ l i Á c  * 25.000 k o r o n á t  f i z e t  S c h ic h t  G y ö rg y  c é g  A u s s ig b a n  bárkinek, a ki bizonyítja, hogy szapp&na a
J U l d l I d o * ------------------------ „Schicht“ névvel, valamely káros keveréket tartalmaz. ------------------------------

Kei  I-  La к к
legkitűnőbb mázoló szer puha padló számára.

Keil-téle v ia s z k e n ő c s  k e m é n y  p a d l ó  s z á m á r a . 

Keil-téle f e h é r  „ G l a s u r ” f é n y  m á z  9 0  f i l l é r .

Keil-télé a r a n y - f é n y  m á z  k é p k e r e t e k n e k  40 f i l l é r .  

Keil-téle s z a l m a k a la p - f e s t é k  m in d e n  s z ín b e n .

Mindenkor kaphatók:

Ktinrich jYiifca cégnél Csáktornyán, —  jConfat A. Varazsdon.
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Üzletm egnyitás.

Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudo
mására adni, bogy ( t̂ornyán a |)cál(-utcáb3fl (a I’bx 'SORNI K- 
féle vendéglő átellenében) egy C S I L L A G H O Z  '

címzett nagy raktáréi

fűszer-, csemege- és vegyes
kereskedést

nyitottam. — Sok évi működésem által szerzett bő tapaszta
lataim, valamint elsőrendű bevásárlási forrásaim megbizha- 

tósága, azon kellemes helyzetbe juttatnak, hogy nagyrabe- 
esíilt vevőim legfokozottabb igényeinek is megfelelhetek.

Becses pártfogásukat kérve, biztosítom a leglelkiisme
retesebb és legpontosabb kiszolgálásról.

Csáktornya, 1905 október 1.

Kiváló tisztelettel

Ifj. P re m e c z  M ik ló s

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor könyvnyomdájában Csáktornyán
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