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Szerkesztővel értekezni lehet min* * 
dennai) 11 és 12 óra főzött. — 
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J ó z s e f  szerkesztő nevére 
küldendő.

K iadóhivatal :
MDRAKÖZ

Fischel Ffelöp könyvkereskedése. 
Ide küldendők az előfizetési dijak 

nyiltterek és hirdetés«,*.

Hirdetések ju tá n jo sa n  szám iU atn ak .

U m  é s  S O R flT  NYELVEN MEGJELENŐ TÁRSADALMI, ISMERETTERJESZTŐ és  SZÉPIRODALMI HETILAP.
__________^iogjvlc^nik lie t e u k in t  e g y e z e r :  vaM tnuip .
A »Muraköz tiszti önsegélyző szövetkezet«, a »Csáktornyái takarékpénztár«, a »Muraközi 

takarékpénztár« sat. hivatalos közlönye.

B lő lu té ii árak:
Egész évre . . . . 4 frt 
Fél évre . . . .  2 Irt 
Negyed évre . . .  1 Irt 

Egyes szám 10 kr.

Hirdetéiek még elfogadtatnak: 
Budapesten: Ooldberger A. V. ét 
Eckstein B. hird. írod. Bécaben: 
Schalek H., Dnkea M , Oppelik A., 
TYanbe G. L. és tirs&nál és Hírnél. 

Rrfinhen: Štern M. *
SyiHtér petit tora 10 Jer*

|

„Márcz.  15-ikőnek emlékünnepén. kötelességeink teljesítésére! Ha csüggedni
r  taálnánk, ha az élet bajai lankaszlólag

- •* s \  Nincs, de nem is lehet szé'es e haza- hatnának hazafias lelkesedésünkre, jusson
bán magyar, a kinek ne dobogna szive eszünkbe márczius 15-ike, a magyar nem-
hangosabban a mai nap! Nincs, de nem is zet ébredésének napja s merítsünk a sza- 
lehet, a ki a megemlékezés örökön ragyogó badság. egyenlőség és testvériség eszméiből 
íáklyál/át ne gyújtaná meg a nemzet éb ui erőt a haza iránt való kötelességeink
redése nagy napjának évfordulóján ! teljesítéséhez!

Nem a forradalom kezdetének meg
ünnepléséről van a szó, hisz márcz. 15 ike 
nem a szabadságharcz kitörésének emlék
ünnepe, hanem a békés polgári átalaku 
lásnak és a nemzet régi reformtörekvései 
megvalósulásának diadalünnepe !

Nagy nap a magyar nemzet történe
tében márcz 15 ike, melyen mint Bajza 
énekli :

»A rabszolga újra nép lett 
Élvező I örvényeket,
És az ember, újra ember,
A minek teremtetett.

S a szabadság templomában 
Trónt az igazság emel,
Melyet minden földi féreg,
Minden fűszál ünnepel!«

Vésse minden hazafinak leikébe a nem
zet ébredésének emlékünnepe hazafias kö
telességét! Minden magyar nő teljesítse hi 
válását! Szereidének melegével hevítse a 
férfi szivet a hazaszeretetre s ápolja azt 
gyermekeinek fogékony lelkében ! A férfi, 
legyen férfi! Családja sorsának javilásához 
szorgalom, becsület, munka és józan élet 
állal járuljon s akkor mint a haza polgára, 
teljesítette kötelességét! De ez még nem 
e lég ! A hazának minden polgára legyen 
első sorban magyar és soha egy pillanatra 
se feledje el azt, hogy :

»E földön kívül nincsen számodra hely,
* ................ itt élned s halnod k ell!

M e g h í v á s !
Ünnepeljük meg t. olvasóink sziveink

ben márcz 15 ének emlékünnepét! Legyen 
a haza mindtn polgárának, különösen ne
künk, itt a határszélen lakóknak figyelmez
tető csillagunk márcz. 15-ének napja, mely 
emlékeztessen bennünket mindig hazafias

Márczius 15 ikét. mint a nemzeti éb 
redés emléknapját a Csáktornyái állami ta
nítóképző-intézet tanári kara és ifjúsága az 
intézet zenetermében megünnepli.

Az ünnepély nyilvános lesz, melyre a

I I  „ H i H Ü f t i r u í j t

F a r s a n g  n t á n.
Irta SZOXOLY L.

Karneval herczeg, a csörgősapkás fejedelem 
emelőre befejézfe fényes pályafutását és ideigle
nesén nyugdíjba lépett : a liszteletére rende/.elt 
nagy vadászatokra minden előkészület és intózke- I 
dés meg volt téve. Az ütegek fel voltak á litva, 
az ellenséges felek kiszemelve, a lövések egyene
sen a szivek felé valának irányozva és ha az 
előjelek nem csaltak, a hareztéren számos sebe- 
sült'maradott, gyakoriak voltak az okkupácziók 
és leiette valószinüek az annektálások is.

Vége a farsangnak I Vége a fényes báloknak !
• De hát mi tulajdonképen is a bál ? Nehéz 

ennek a definitiója kedves ifjú uraim és hölgyeim. 
A papák és1 mamák ép oly örömmel várják ér
kezését, mint a fiatalság.

Harcztór a bál, hova elviszik azon hölgyeket, 
kik még nincsenek tököld alatt, okoskodik az 
örökké házasulandó agglegény és megösztllt fejje! 
újabb hadjáratra indul.

A bál menyországa lesz örökké az ifjúnak, 
paradicsom kertje valamennyi először hálózó 
backfischnek — ki bár ifjú még, elég tapasztalt 
arra, hogy ott felkeresse és eíe'leg meg is találja
.......Adámját.

És >alóban, az idei farsangon sok Adám 
megismerte vala Éváját.

Karneval herczegnek nagy volt a diadala. 
Ki tudja, hány fiatal szív dobogott lázasan a val- 
czer gyors ütemei alatt és a supé csárdás szép 

I tánezosnöi közül hány kerül tökölü alá a jövö 
I farsangra ?

Az ár lezajlott ! A szív  felkorbácsolt érze
lem világa a kedély, újra rendes medrébe vissza
tért. Farsangország fejedelme ott hagyta a kis- 
és nagyvárosi vendéglők fényes csarnokát; elvitte 
magával százak és ezrek szivének nyugalmát.

Kimúlt a farsang !
*

Ott ül a puha pamlag hullámos ölében a 
kedves kis — »nagy leány«. — Lg tiszta szemei 
a messze-messze távolban merengenek. És látnak 
ott tündéri képeket, az el«ő báli éj örömeit, me
lyen először volt szabad magába szívnia az uj 
légkör éltető levegőjét.

Hallja a zene észbóditó áriáját, a báli zűr
zavar zajos lármáját, azok az aranyos, de szigo 
ruan parancsoló rendezők szavait. Lát. hall és 
élvez mindent. „Épen úgy, mint akkor éjiéi11.

És a szemek egén most fényes harmatcsepp 
jelenik meg, mert :

Vége a farsangnak !
*

Aranka szórakozottan keresgél az előtte 
beverő cotillion csokrok közt. Hirtelen mohón 
nyújtja ki kezecskéjét egy ibolya csokor után és 
keblére tűzi azt. Mintha csak újra nyilni akarna, 
oiy szép, oly eleven ! Reá néz, elpirul, 8 szép 
szemei a bizonytalanság világába merülve, arcza 
árulja ,el azt, mit szive rejteget.

Oh azok a szép barna tűrtök, ragyogó ie-

nagyérdemü közönséget tisztelettel meghívja 
a képezde igazgatósága! — Kezdete fi 
órakor.

Az ünnepély programmja:
1. Szózat, Mester Károlytób énekli a 

kép. ifjúság.
2. Megnyitó »beszéd, Margilai József 

igazgatótól-
3. Márcz 15 ike, Ábrányi Emiltől, sza

valja Singer Samu tanitónövendék.
4. ÍJnnepi beszéd, Felméri Albert ta

nártól.
5. Tavasz elmúlt, Lányi Ernőtől, énekli 

a kép. ifjúság,
fi. Talpra magyar, Petőfitől, szavalja 

Hoümann Lőrincz tanitónövendék.
7. Kitárom reszkető karom, Gaal Fe 

rencztől, énekli a kép- ifjúság.
8. Hunyadv induló, előadja a képezdei

zenekar.
•

Agárcuus 15 ikét a polgári iskola Zrínyi- 
önképzőköre márczius 15 én d. u. 2 óra
kor ünnepli a poigári iskola helyiségében.

Programmja:
1) Szózat — énekli az ifjúság ének

kara ;
2) Megnyitó beszéd, mondja Pálya Mi

hály igazgató, a kör elnöke;

' - ' ...... " g
kele izeinek, mintha csak most is látná öt. az a 
kellemes, lekötelező modor ! oh mi örömest idézi 
vissza emlékébe mindezeket !

Tőle kapta a csokrot, ö az, ki most egész 
lényét elfoglalva tartja. Pedig szegény leányka ! 
ha tudnád, hogy a te érdemes lovagod hol ós 
ki előtt szavalja el ugyanazon szép szavakat, 
mikkel téged úgy lebilincselt! A leányka hisz és 
remél, hiszen oly őszintén tudott beszélői az ö 
bálvány képe. Csak higyj, csak remélj !

A messze távolból édes hangok (Ilik meg 
füleit, még most is hallja ama gyújtó csárdást, 
midőn ulóljára Lajos vállára volt borulva :

„Minek & szőke énnekem,
Mikor a barnát szeretem41.

Rózsapir váltja tel halvány arczáf s korád 
ajkai csak ezt suttogják:

Elmúlt a farsang !
•

A boldog családapa, ki bár nem megvetendő 
áldozat árán élvezi a békét, családi tűzhelyének 
a nyugalmat, a sok farsangi zaj után most oly 
szívesen időz szerettei kötött, oly kedvlelve legel
teti szemeit a cotillon-ordó felett, mintha csak 
azok mind az ö frakkjáról kerültek volna ide.

Eszébe jutnak az ifu évek, azok az édes 
peretek, miket nem zavartak meg a családi gon
dok, nem tett számítóvá az élet filnsophiája. 
Azóta sok-sok év letelt s most gyermekeiben látja 
ismétlődni mindazt, a min egykor ő is keresztül 
ment.

Nem háborgatja itt őket, hisz litja, mily 
mélyen vannak elmerülve a beszélgetésben egy-



3) Talpra magyar Petőfitől; szavallja 
Majcen József VI. oszt. tanuló;

4) Az ünnepélyt méltatja Zrínyi Ká
roly tanár, a kör vezetője;

5) Márczius 15 Jakab Ödöntől ; sza- 
vallja Schwarz Lajos V. o. tanuló;

6) Tanulmány márczius 15 érő i; Fölol
vassa Bencsák Rikárd V. oszt. tanuló;

7) A magyarok istene Petőfitől; sza- 
valija Schwarz Henrik III- oszt tanuló;

8) Hymnus — énekli az ifjúság ének
kara

Az ünnepély nyilvános, — a közön
ség szívesen láttatik.

Csáktornyái Cliewra-Kadischa-
A Csáktornyán fenti czim atalt létező 

szent egylet folyó hó 6 án ünnepelte 100 
évi fennálásának jubileumát. Az ezen nap
ra kitűzött ünnepélyes közgyűlés d e. 11 
órakor vette kezdetét és a következőképen 
folyt le :

Hirschmann Leó elnök üdvözölte a je 
lenlevőket s röviden megmagyarázta a mai 
nap jelentőségét, mely szavak nagy lelke 
sedéssel tudomásul vétettek. Az ezután meg
tartott választás következő eredménynyel 
fejeztetett b e : Elnökké Hirschmann Leó, 
alelnökökké Neumann Mór és Mayer Ká
roly, választmányi tagokká Kohn Ármin, 
dr. Schwarz Albert, Wettendorfer Dávid, 
Benedikt Ede, Mayer Salamon és Lobi Mór 
választatlak meg.

Neuraan Vilmos indítványára az elnök
nek, úgy a választmánynak az egylet érde
kében kifejtett buzgó fáradozásukért jegy
zőkönyvileg köszönet szavaztatott.

Ezzel a közgyűlés befejeztetett és az 
egylet tagjai a templomban ezen alkalom
ból rendezett isteni tiszteletre gyűltek össze, | 
melynek befejeztével d- u- 1 órakor kezdő
dött a 88 terítékből álló bankett A harma
dik fogás után Hirschmann Leó a király és 
magas családjára mondott felköszöntőt, mely 
állva hallgattatott meg. Benedikt Ede hitköz
ségi elnök a h tközség és szent egylet fej
lődését, azok megalakulásától mai napig 
rövid szavakban ecsetelte, és poharát vala
mennyi tagra em elé; utána Schwartz rabbi 
a megjelent vendégeket köszönté fel, raig 
dr. Ernszt varazsdi rabbi poharát emelé az

elnökre és a választmányra, a kik őt ezen 
ünnepélyre való meghívással megtisztelték. 
Ezzel a hivatalos felköszöntők véget értek. 
Nagy hatást idézett Szalai Mihály városunk 
szülöttje s jelenleg budapesti hírlapíró élezés 
felköszöntője, továbbá Bachrach Győző, 
Wollák Rezső és Baumann Zsigmond fel- 
köszöntői, ez utóbbi a mai napra víg alkal
mi verset olvasott fel, mely nagy tetszést 
aratott és éljenzéssel fogadtatott. A banket, 
melyen a legnagyobb kedv uralkodott, csak 
reggel fél 6 -kor ért véget. A résztvevőknek 
ezen ünnep örök emlékében fog maradni 

;Nem hagyhatjuk említés nélkül, hogy ezen 
alkalommal az egylet javára 1078 frt gyüj 
tetett, mi is az egyleti tagok áldozatkészsé 
gél tanúsítja

K ü l ö n f é l é k .
— (flfigyiés Simon Lajos Csáktornyái 

kir. járásbiró eljegyezte Stefaits Gizella k. a , 
Stefaits Miksa urad. fővadász kedves leányát. 
Szivünkből sok boldogságot a kötendő frigy
hez !

— ffnbay Qáktorayán. Mint már lapunk 
utóbbi számában jeleztük, Hubay Jenő hír
neves hazánkfia ápri is hó 12 én Csáktor-j 
nyára érkezik, mely alkalommal Bodó Alá-! 
jós kitűnő zongoraművész kísérete mellett | 
fényes hangversenyt rendez. A hangverseny, 
a »Hattyú« szálló nagytermében tartatik | 
meg, 2 50, 2, 1-50 frtos ülő és 1 frtos álló 
helyárak mellett, melyekre előjegyzéseket 
Fischel Fülöp könyvkereskedése elfogad ! 
Az érdekes programra a következő pon
tokból áll: I »Az ö dög szonátája«, szerzé 
G. Fartini. Ezen zenedarab a XVIIL szá
zadból való. M a g y a r á z a t  Tartini a 
XVIII. században élt és híres olasz hege-

Idüművész volt, ki gyönyörű hegedüjátéká- 
val az egész vilá^oj elragadta. Egyik éjjel 
— igy mondja el Őnéfelleirásában — meg
jelent szobájában a* ördög, kezébe vette a 
hegedűt és egy szonátát játszott el neki, 
melyet álmélkodva hallgatott végig. Reggel 
aztán lekottázta e darabot, és igy keletke
zett az ördög szonátája. Előadják Hubay J 
és Bodó A, II. a) »Románcz«, Svendsentől, 
b) »Zefir«, Hubaytól. Előadja Hubay J. III. 
a) Resignaczió, Bodótól, b) Scherzo, Mén* 
delsontól. c) Polonaise, Paderevszkytől. Elő
adja Bodó A- IV. a) Bölcsődal Rebertől,

mással; bizonyára foutos titkaik vannak, mikbe 
még a papának is tiltva van avatkoxni. Ha érett 
lesz a gyümölcs, úgy is le fog esni fájáról! Le 
fog hullani a titok leple!

Egyelőre most oh vége van mindennek,
m ert:

Vége a farsangnak !

Fáradtan dől végig az édes mama a fau- 
teuilben, hová a sok átbálozoit éj, no meg Rok 
— leányait intő, dorgáló, tanító és vigasztaló be
szédei döntötték. Épen most hagyták el a leá
nyok a szobát, hol elég gyöngédtelen volt mind 
a négy azzal interpellálni az édes memát, miórt 
nem kérik meg, miért nem jegyzik el és miért 
nem veszik őket is nőül a férfiak.

Elmúlt a farsang !
i *

Az agglegény komoly kedélylyel, szótlanul I 
sétál magányos szobájában. Hajh. egykor a vidám 
Ságnak, az örömnek, az éleinek volt tanyája az 
a szoba Most komor és setét, mint a sir, mint 
lakójának szive. ^

Meg.megáll hosszú, magányos sétáiban ; majd 
nagyot sóhajtva karosszókébe ül, hogy újra és 
s ki tudja hányadszor lelke elé varázsolja a ra
gyogó ifjúkornak örökre eltűnt édes jeleneteit.

A farsang neki is letelt. Tudómásul veszi 
és meghamvaztatva magát, elkeseredetten mor
mogja fogai közt... memento mori t

Vége a farsangnak !

b) Csárda jelenetek Hubaylól. Előadja Hu
bay J. V. a) »Berecense« Griegtől, b) Valae- 
burleszque, Bodólól, c) Magyar ábránd, Zi- 
maytól Előadja Bodó Alajos- VI. Fényes 
hegedű vázlatok a »Komám asszony« dal
lama felett. Szerzé és előadja Hubai Jenő

—  £  Csáktornyát Chrewra Kadi9cha 100 
éves emlékünnepén, melyről raá9 helyen 
bővebben emlékezünk meg, úgy az isteni
tisztelet alatt az éneklés, valamint a ban
ketten a felköszöntők ^legnagyobb része s 
az áldás magyarul hangzottak el. Egyálta- 
.Ián az egész ünnepélyen hazafias szellem  
uralkodott, a mit örömmel hozunk nyilvá
nosságra.

— göth Jstrán Csáktornyái urad- tiszt 
tartót súlyos csapás érte. Atyja Tóth J ó 
zsef, gróf Festetics Tassiló ur perdóczi m é
nesének nyug. vezetője folyó évi márczius 
hó 9 én esti % 8 órakor, munkás életének ,  
74-ik évében rövid szenvedés után elhunyt. /  
A boldogult hült teteme márczius hó 1 i-én
d. e. 10 órakor a Csáktornyái urodalmi 
tiszti épületben szenteltetett be és a déli 
vasúttal a berzenczei —  Somogymegye — 
sirkertbe szállíttatott. Áldás és béke hamvaira!

— Nyilvános kősiönet. Múlt hó 20-án 
a helybeli óvoda és nő-egylet javára hang
verseny rendeztetett, melynek jövedelméből 
a nő-egylet részére esett 62 frt 85 kr. Mi
dőn ezt nyilvánosságra hozom, erkölcsi kö
telességemnek ismerem a közreműködő t. 
hölgyeknek és uraknak neinkülönben a n 
é. közönségnek is egyletünk irányában ta
núsított szives jó akaratuk- és pártfogá
sukért a szegények nevében is hálás kö
szönetét mondani. Csáktornya, 1892 márcz.
9-én. Kollarits Mihályné egyl. elnök.

—  §iküld ttn t. Tekintetes Szerkesztő ur! 
Folyó évi szeptember hó 20-án felvétettem! 
magamat a v a r a z s d i  kórházba, olt m eg
vizsgáltak és megállapították, hogy lágyék 
sérvem kiszorult és hogy állapotom remény
telen Otthon akarván meghalni, Csáktor
nyára szállíttattam magamat, egyszersmind 
magamhoz kérettem dr. Krasovecz Ignácz 
és dr. Schwarz Albert orvos urakat, kik 
mind a ketten kijelentették, hogy betegsé
gem életveszélyes és csakis műtét ulján 
volna talán még lehetséges életemet meg
menteni. Az életveszélyes műtétet másnap 
Dr Krasovecz Ignácz orvos ur rajtam a 
legnagyobb ügyességgel dr Schwarz Albert 
orvos ur segédkezése mellett végre is haj
totta s ez állal engemet a biztos haláltól 
megmentett. Ezt kötelességemnek tartom 
ny Ivánosságra hozni, egyszersmind fenti 
orvos uraknak fáradozásukért a lega]áza- 
tosabb hálás köszönetemet kinyilvániiani ? 
Csáktornyán, 1892 márcz. hó 3-án. Vendi 
Jozefa Csáktornyái lakos.

— M e g y e i  h írek . Jó példával jár elől 
Keszthely elöljárósága a gazdálkodás terén. Míg 
a* 1890. évet 5000 frlt, — adgig az 1891. évet 
9500 írt fölösleggel zárta le. -  G y a l o k a y  
Rozália úrnő Z.-Egerszegnek iskolai czélokra 
10000 Irtot hagyományozott. — M a t t u a c h e k  
Ricbárd a z.-egerszegi polgári és kereskedelmi 
iskolához segédtanítóvá neveztetett ki. — J q .  
h á s z  József Zala-Egerszeg számvevőjévé egy
hangúlag megválasztatot

És legalább utánjárást, okozó vagy gátió 
avagy caak gondolkozási időt engednének a párt- 
ütő „elégületlenekH. A mamának ott, állóhelyén 
meg kellet felelnie mind a három interpellációra ; 
és midőn es már a kapaczitás édes reményében 
valahogy sikerült volna a szegény tfelelős ma
mának« : sírva fakad Berta és Ilka, de még a 
kis Adél és Gábriella is és a választ együtt sem 
„véve tudomásul", kormányhuktató tervekkel 
hagyják el a .tanácskozási termet".

Olt Ul a .piros széken* a mély gondola
tokba elmerült mama és a „t. ház" általános 
etégüleilensége, valamint a házasság sürgős beho
zatala után telt interpellácsió fölött csaknem kéf- 
•éfbtesve sóhajtja, hogy vége van, mert ‘

Ilyen utópia volt farsang ország fejedelmé
nek birodalma.

Ma-holnap tengernyi illatozó virág nyílik 
minden nyomon, uj életre ébred az egész termé
k e t....... de mi jelenleg imádkoziuk végig azt,
mit elmulasztottunk a farsangban, mert itt van 
a böjt.

A farsang fölött huzzuk meg mi is a halál
harangot és a reménytelenség sóhajával kívánjuk • 
Requiescat in pace I mert :

Elmúlt a farsang!

Köszönet nyilvánítás.
Mindazoknak, kik boldogul! édes 

atyánk végtiszlességénél jelen voltak s 
mély fájdalmunkban részt venni szí
veskedtek, fogadják legbensöbb köszö 
nelünket.

Csáktornya, 1892. Márczius 12

Tóth l át ván
urad. tiszttartó.



— E lő f iz e té s i  f e lh ív á s  Kemény József 
és neje Tarnói Miletz Mária okleveles kisdedne- 
velőknek , 0  v o d a i  g y e r m e k v e r s e  k“ ez. 
munkájára. — Most, midőn az országgyűlés és a 
kormány a kisdednevelés ügyét törvénynyel sza
bályozza és mólló felvirágzásra emelni tőrei szik, 
fokozott buzgalommal szükséges a kisdednevelés 
irodalmát is ápolni, fejleszteni és gyarapítani. —  ' 
Kemény József és neje másfél évtizeden át ön- 
állólag a legbuzgóbb munkéssi voltak a kisded
óvás magasztos ügyének, 5 évig Erdélyben és 11 
évig Nagy-Kanizsán. 1891. év nyarán hirtelen 
egy hónapi időközben, előbb a nő, utóbb a férj 
fiatalon elhunytak. Hagyatékukban csinos gyer
mekversek maradtak, melyek gyakorlati szem
pontból tekiutve, eléggé becsesek és méltóknak 
találom kiadásukat annyival is inkább, mert a 
jövedelmet síremlékük felállítására fogom fordí
tani. Bizalommal felkérem tehát a boldogultak 
ismerőseit, különösen tanítványaik szüleit s a kis
dednevelést szivükön viselő ügybarát okát és ba
rátnőket, hogy ez emlékkönyvet* szives pártfogá
sukba fogadni és gyűjtést eszközölni szíveskedje
nek. A mű'Csinos kiállításban, szerzők arczké- 
pével 1892-iki júliusra jelenik meg, úgy hogy a 
jövedelemből elhalálozásuk évfordulója után leg
később folyó évi őszre »halottak napjára« a sír
emlék felállítható legyen. Fűzött példány ára 60 
kr, díszpéldányé 1 írt 20 kr. Tiz előfizető után 
tiszteletpéldénynyal szolgálok. A pénz és gyüjlö- 
iv 1892 május hó elsőig alulirthoz küldendő, hogy 
a nyomtatandó példányok száma iránt tájékozást 
nyerjek. A begyült pénzről az előfizetők neveivel 
együtt a könyv végén nyilváno an számolni fogok. 
Nagy.Kanizsán, 1892. márczius 1-én. B á t o r  fi 
Lajos, kisdednevelő egyesületi titkár s a „Zalai 
Közlöny" szerkesztő-kiadója Nagy-Kanizsán.

Irodalom.

IX tečaj

Szeretem. . . . .
Szeretem a nőket;
Azaz, hogy szerettem,
Amíg a csillagom 
Ragyogott felettem.
Letűnt a csillagom- 
Leszalad a földre. . . .
Kihalt a szeretet 
Szivemből örökre.
Mint a gerlemadár,
Mely sir a faágon ;
Úgy kesereg szivem 
Ezen a világon-

Amoda lenn. . .
Amoda lenn az alvégen 
Fényes csillag van az égen ;
De fényesebb babám szeme, 
Boldogságom fény tengere.

Nincs a napnak oly sugara, 
Melynek fénye úgy ragyogna,
Mint a babám kökény szeme 
Boldogságom fénytengere.

Mi a virágnak az ég könye?
Ez a pa»ak drága gyöngye?
Mi vagy nékem szőke kis lány, 
Szivem téged bírni kíván.

FARKASS KÁROLY.

C  S  A  R  N  O  K-

Krkl&rung.
Ich habé voriges Jahr an Herrn Hermana 

Kohn ein ofTenes Schreiben zukommen laseen, in 
welchem Schreiben ich mich nicht au fassen ver- 
mochte und daduroh aioh Herr Kohn in seiner 
Khre angegrifíen fühlte. 8o erk’are ich ihm 
öffenllich, dana ich nicht llerrn Kohn mitj'der- 
ariiger Reschuldigung glaubte und nachdem mich 
Herr Kohn gerichtlich dahin belengte und die 
Verhállnisse derartige Reise nicht suliessen, ao 
hitte ich Herrn Kohn, solchen Übelstand von mir 
abzulenken und mich ala Familienvater ao ver- 
schonen, wofür ich ihm im vorhinein vielen Dank 
ausspreche und mit dér Versicherung. dass ein 
solches Übel an einen Ehrenmann, wie fleír 
Hermann Kohn, nicht gemeinf war.

Novaka, den 4 len Miirz, 1892.
Hochachleml

LEOPOLD NEUMANN 
Novska in Slavonien. 

ALEXANDER W1NTER 
ans Csákithurn aln Zeuge.

*) K rovat alatt közlőitekért felelősséget em 
vállal a szerkesztő.

NYÍLTTÉRI)

FELELŐS SZERKESTÖ 

M A R G I T É I  J Ó Z S E F

Vu Čakovcu 13-ga márciusa Broj II.

S uradnikom moči j« »raki dan 
govoriti med 11 i 12 vnrom. — 
Sva poiiljke tičnče ae zadržajano- 
viaah, naj ae poSiljaja na ime 
H a r g ita i J o že fa  urednika va 

Čakovec.

Iskateljstvo:
gtajižara Fiacliel Filipova kam ae 

predplata i obanane poSiljaju

P r e d p la t u a  v e n a  J e :
Na celo leto . . . 4 Irt 
Na pol leta . . .  2 Irt 
Na četvert leta . . 1 Irt

Pojedini broji koltajn 10 kr.

Obzaane aa poleg pogodbe i M
računajo.

n a  h o rv á t ik o r  t i m a ^ ja r s k o m  je z ik u  iz lax eé i d ru ž tv c n i  z n a n s tv e n i i p o v u o ljiv i l is t  za  p u k . 
* X z l a z i  s -v a lc iv  tijed L en  jed L o a a to a t i  t o :  n e d e l j u . .

Službeni glasnik : „Medjimurskoga pödpömagajuóega činovničkoga druživa* < ,.Úakovecke žparkasse'*, „Medjimurske sparkasse'*. i t. d.

G o s p o d a r s t v o .
i .

Kratki navuk o gnoju.

Prva i najvekla briga mora da bude 
vsakoga gospoda ra, da si k« j više i kaj 
bolj ega gnoja priskrbi.

Zahman se lužil, moj prijatelj, na ne- 
rodicu, gahman javčeš i vic©$, da neimaá 
kruha. Vsa ti je tužba zahman, dok ti se 
vtapljaju dvorišča vu gnojnoj vodi. dok se 
iz hiže ni genuti nemore , a da ne zagó- 
neft na dvorišču do koljena vu blato, ili 
dok selskimi vulicami gnojišča od gnoja 
kak t i potok teče, a gnoj na gnojišču seh- 
ne.

B že dragi! im nut ti sam izpred se
be odhitavaS gotov kruh. Im odkud ti je 
kruh, jeli nije od žita ? A ži*o odkud ? 
Ne raste li ovo na gnojnom snažnom po
lju ? Borme na golom dlanu ti porasti 
neče Zato zasuči rukave, zgrabi krampa 
i lopatu, pak spravljaj, kupčaj vsake fele 
gnojivo na kup.

Dragi moj ! koliko bi ti naraslo kru 
ha na tom pustom polju, kaj ti na prahi 
leži, ter niti dobre paše nedaje marlii ! 
Koliko bi ti zlatnoga klasja ponaraslo na 
jalovih oranic h, na kojih ti stopram pe 
rika bujno raste i po ko ji osel glaviču 
•voju pokasuje, da se skrbii za gnoj ? Ali

je, nepre-tance ti se dovikuje : skrbi za 
gnoj, — ali kad tam, ma'o se koji skrbi 
za njega kak bi potrebno bilo !

Zapameti si moj poljodelavec, da je 
gnoj duSa vsemu gospodarstvu. Im pamet 
te vui*i, i vsakdaSnji ti iskuztvo kakti 
prstom pokazuje, da vsaka oranica s vre
menom vse neploine^a postane, dok ze 
vsema ne ojalovi, ako li ee od vremena 

i do vremena vu stnnovitom razdobju ne 
gnoji

Oranica je kakti krava, koju čim o 
bi!nese i boljšom krmom hraniš, tim ti 
hude dala obilneše i mastnefle mljeko Daj 
and i polju kaj ga ide, daj mu krepke 
hrane vu gnoju, pak ti bude dala priroda 
vsake fele h-ane za te i za tvo u domaču 
iivinu

Vse kaj > ivi, vsemu je potrebno pri- 
merene hrane. I bilje ima svoj život, ono 
klica, niče, razvija se. dok nedostigne svo
je savršenstvo, da rodi plodom. Jeli pak 
more to biti prež hrane ? Doista nemore. 
Hranu pak primérenu najti mora vu zem 
Iji. iz koje vadi životnu svoju jakost

Iz vsega toga vsaki razabrati mora, 
da je vse naše nastojanje oko’o g o z d a r 
stva od nikakve i!i zevsema male hasne 
do ti čas, dok god vsimi silami nebudemo 
skrbeli za gnoj. Z to vam p djodelavci o 
petovano dovikujem glasno i jasno : skr
bite za gnoj, i opet skrbite, ter skrbite za 
ojega neprestane« !

Nu rekel bude* : lehko je reči : skrbi 
za gnoj, ali kak budem skrbel ? Na to ti 
odgovarjam, da to n;je nikakva mudri a. 
Imaš o i, odpri ih, ter dobro gledi okolo 
svoje hiže, našel bude* gnoja po vaud Ja 
nikaj nemogočega nevpučavam, nifi ti tu 
treba izdavati peneze za gnoj, ar ga morei 
imati badava (zapstunj), samo sasuói ru
kave, pljuni vu ^ake, pak primi onda k 
poslu.

Naiel hude’, kudgoder po dvtrišču 
morti od sto ljet nakladjenoga gnoja, koji 
samo čeka na delavne luke, da ga vu kruh 
obrneju. NaVupčaj ga, odpeljaj ga va g o r i
ce, sadnjake, oanice i s^nokole, pak ti 
bude obilnost vsakakve hrane i okrépe p o 
raslo.

Tak dragi m oj! pak ti pčvaš i hra
niš vi/e fele domače živine Od nje ti bra
na ali takaj od nje ti ostaje brana i po 
lju. Ta hrana je gnoj, ov gnoj ti brižno 
spravljaj, šnjim barači tak, da bude kaj 
krep e a hrana p)lju, da ju is nje more 
vleci vsake fele poljsko bi je ili rastlinstvo 
da ti sad (plod) donose.

Zapameti si, da taj gnoj od tvoje d o 
mače iivine, navlastito tak zvani štalski 
gnoj zavzimlje prvo méito o l  vsib gnoji* 
vab, ar je na,krepč6di i najizdaini i. ako 
li se sna šnjim valjalo baratati Stalski ili 
mtrJečki gnoj sadriava vse -potrebni dele 
hranivosti, kojimi se brani poljsko bilje, da 
more obstajati.

t





februara vumrl je na morjn jeden mór 
nar. Uprava Loyda konátatuje, da su na 
dam^ifu „Polluce* dolazečem iz Braz'lije, 
vumrli kapitan i tri mornari od žute zi 
mice. Cetiri pák od mornari ostali su tež 
ko betežni vu Braziliji.

Dan krunitbe Leona XIII.

toga dopeljano je vu vara 253 kilograma 
frižkoga mesa. Vsake fele zelenja doneslo 
je na piac 4300 slranjkah, sada 1300, pu- 
tra i masla 190, vsake fele pernate živine 
2300, kruha 460, krumpira 230, različitih 
testeninah 261 stranjkah. Napokon je 
drva dopeljalo 5800 — a vsake fele plo* 
dinah 4200 strankah.

Drugoga meseca marciuda je punih 
14 Ijetah, kaj je Leo XIII. rimski oteč pa 
pa okorunjen vu Sikstinskoj kapeli za pa- 
pu. Tulikaj je ov isti dan i rodjendan pa
pin, koji navr uje 82 Ijeto. Obzirom na 
Ijetoflnju pepelnicu, prijel je papa gratula- 
cije od kardinalskoga abora, a pozval je 
po navadi kardinala nadbidkupa olomuč- 
koga, grofa Fürstenberga, koji je prvi po 
Leonu XIII. imenovani kardinal, da toga 
dneva služi vu Sikstinskoj kapeli meSu za- 
hvalnicu. Dakak da se kardinal Fürsten- 
berg nemore odazvati pap;nom pozivu, jer 
je sam starec ve<; 80 ljet gtar, nego na 
mesto njega bude drugi koji kotrig sveto- 
ga ibora to službu zvršiL

Željeznička nesreča.

Iz Bromberga vu Prajzkoj javljaju, 
da je vc'eia vu jutro ob 6 vuri dolazeéi o- 
sobni cug čisto pred banhofom vudril na 
istih iinjah stoječi lastcag, pri čem su tri 
osobe od banhofa usmrčene a jedna tež 
ko je ranjena Od vozečih putnikov nije 
nigdo nastradal.

Austro Magjarski orsački dug.

Is statističkoga materijala, kaj su ga 
obedva ministri fiaaccijah naprvo dali komi 
Siji sa regulacija valute, razab’re se, da je 
večina austro-migjarskog orsačkog Juga pla« 
ciran vu drugih orsagih. Od 4 postotue zlat- 
ne austrijanske-rente, koja je izuosila celo
kupna Sumu (svotu) od 341 miljuna, naba* 
d ja se 242 milijuna forinti vu tudjih orsa- 
gi, tojest 71 postotak, kak se razab're iz 
broja kuponab, koji su na izplatu predloženi. 
Od ove svote odpada 129 i pol milijuna na 
Fraucezku, i 106 i pol milijuna na Prajzku. 
—  Od 4 2  procente papirnate rente vu vi
šini emisione svote od 926 milijuna forinti 
nahadja se 307 i pol milijuna forinti tojest 
38.2 procente vu tudjih orsagi. Pri srebernoj 
renti tudji orsagi poseduju 633 i pol mili 
juna forinti tojest 67’3 procente od cčlo- 
kupne svote sa 935 milijuna forinti. Iz is- 
kaza, kaj ga je magjarski minister financijah 
predložil enkveti, razabire se, da je mugjar- 
ski orsački dag iznosil Ijeta 1890. vu vsem 
1622 milijuna forinti, i to 804 milijuna vu 
zlatu, a 818 milijunah vu papiiu Od du- 
gov vu zlatu na interešu plsčeno je 161 
iniliun vu tuzemstvu (vu našoj monarkiji) 
auda komaj 18 perceutov, a 651 milijun 
vu inozemstvu (vu tudjih orsagib, anda 81 
percent. Od pap^ruatoga duga odpada 781 
milijuu forinti na tuzemstvo, a 28 milijunah 
forinti na Prajzku. Iz predstoječih brojov 
sledi, da je Austiija drugim orsagom dužua 
okolo 1100 milijuna forinti. — Magjarska 
je dužua okolo 700 milijuna. P u  tom jod 
niso vračunani privatni efekti, ali one iznose 
vise stotinah milijunab, ter po tom duguje 
monarkija tudjim orsagom (inozemstvu] pre
ko dve milijarde forintih*

Potro$ek vu ^Zagrebu.

Potroiek vu Zagrebu meseca tebrua- 
ra : zaklalo se je 770 glav rogate marhe, 
zaklano je 1076 teličov, 17 glav mlad b 
ovcah (birkah), i 880 glav svinjah. Zvun

Pomor vu Zagrebu.

Po izkazu vumrlih, vumrlo je vu Za
grebu od 27-ga februara do 5 ga marciuda 
30 ljudih, od kojih je četvero mrtvoro- 
djene dece,

Gladuvanje.

Istodobno, kad va Beču, Berlinu i Ri
mu na jezere delavcov, koji neimaju posla, 
stradaju od gladi ter se puntaju, ter kad se 
Rusija bori na velikom s ovom nevoljom, —  
istodobno stradaju i gornje slovačke varme- 
gjije vu Magjarskoj, poimence arvajska i Sa- 
r oška. Vu sesiji magjarskoga orsačkoga spra
vi ča interpeliral je zaradi toga vladu obli 
gat Helfy, a minister prezei grof dzapáry 
odgovoril je s mesta na interpelacijo, pri* 
znajuči, da mu je poznata nevolja vu poje- 
diuih kotarih spomeuute varmegjije i da je 
kormanj vučinil shodne odredbe, da se po- 
mogne stradajuéim. S druge strani javljaju, 
da se je vu Arvajskoj varmegjiji složil pri- 
pomočoi odbor, komu jc vodja veliki komeš 
(főispán) Szmrecsányi i vicekomeš Kubinji. 
Odbor pobira dare za gladujcči narod i na- 
stoji, da mu na svaki način pomore. Minister 
prežeč grof Szapáry i minister trgovine 
Baioss odredili su, da se izgradi cesta, koja 
vodi od Požuna do Krakova, pak si bude 
tim delom narod zaslužil do 100 jezer fo
rinti, za tim se bude podelil zajain posud- 
ba) i dobavilo za fai črna seme za sétvu. 
No vse to nije dosta, da se narod prehraui 
i oslobodi, pak bude potrebna i javna da- 
relijivost, da pomogne. Jedne magjarske no- 
vine (»Magy. Iliri.») javljaju upravo stra 
hovite poteukosti iz stradajučih kotarov. 
Vnogi ljudi živu jod samo od kore stebiah 
(drrva) i pljevah ; vu vekdiui občinah vumi- 
ra po 4 do 5 perlon na den, ar s i jod k 
tomu doili betegi: bobinke, difteritis, griža 
i tifus. Vu uormalnih Ijetah iznosi cčna 
glavnog živeža vu arvajskoj varmegjiji, krura- 
pira, 40 do 50 krajcarov po meter centi, 
— a vezda koflta jedec meter cent krumpira 
4 forinta, o toga uemreju ljudi oude platiti, 
Najvekia je nevolja vu kotarih Namjestno, 
Trstna, Var, Kubiu i Dubrava Tu je vu
mrlo sedmero dece od glada. Jedua mati iz
gubila je na jenkrat vu jeduem du vu troje 
dece. Vu ErdOki živiju ljudi od borove ko
re, izkuhaue i posipaue s malo zobeuom ili 
ili kuruznom meljom. Drugi kobaju s'amu, 
ter ja začine s meljom. Tietji kuhajn boro
vo listje (iglice) i a meljom mešajo. Vuoge 
ob iue neimaju prav n i k a j za jesti. Isti list 
javlja, da je več, od glada vumrlo prek 100 
peidonah Pisec tih uovinah srel je putem 
silen narod, koji su delomce selili. Jedeu 
del ide vu BudapcČt, da si ondi najde kru
ha, drugi kani vu Bačku i Bauat, tretji vu 
Šlavoniju vnogi i dalje. Mladi jelen Slovak 
prosil je po h žih s dvojom decom na rukah 
kruha. Nišu več tri dni uikaj jeli. Grozil 
se je več, da bude zaklal svoju decu, ako 
mu uepodaju hranu žeua mu je več vu 
mrla od glada, —  a decu neče gledati tak 
vumirati Vu viie mestah doila je i kolera 
od glada ter je vumrlo vnogo ljudib. Več 
se širi gladuvanje i po drug h varmegjijah.

Zahvala.
2 0 -ga o. m, 1892 bila sem prijeta kak- 

ti betežnica vu varaždinski Spita), tam su me 
preViziteruvali i konfltatirali, da imam čre* 
vnu bol i da budem vu tem morala pogi- 
uuti. Vu Čakovec sem se dala dopeljati, da 
bi doma vumrla, ali dala sam predi gospodu 
dr. Krasovecz Ignaca i dr. Schwartz Alber
ta vračitelje k sebi pozvati, koji su mi obe
dva povedali, da mi je beteg smrtno pogi« 
beljen i samo morti s operiranjem bi mi 
mogli živlenje oslobodit'. Drugi den su mc 
g. dr. Krasovecz Jguac s pomočjum g., dr. 
Schwartz Alberta s uajvekšoin sposob- 
nostjflm operirali i stera meue od sigurne 
smrti 08lobodili. Za dužnost si držim to 
javno očituvati, takaj gori imenutim gg. vra 
čiteljem za njihov trud ovdi s poítuvanjem 
se zahvaliti! Vu Čikovcu, 3-ga marciuša
1892., V e n d i  J o s e f a .

Horvatsko-magjarski razgovori. 

Horvát-magyar beszélgetéseik.
0 govoru. — A beszédről.

— Govorite vi magjaraki ?
Beszél öq magyarul ?
— Govorim malo.
Beszélek keveset.
— A vi znate magjarski?
És ön tud magyarul ?
— Znam toliko, da sc sporazmeti mo

rem
Tudok annyit, hogy megtudom maga

mat értetni.
— Negovorite tak brzo !
Ne beszéljen oly gyorsan.
~  Vi govorite priličuo magjarski.
Ön beszél meglehetősen magyarul.
— Vi čisto izgovarate réői.
Ön tiszt&u ejti ki a szavakat.
— Težko mi je izgovarati magjarske

reči.
Nehezemre esik kiejteni a magyar sza

vakat.
— Tomu je zrok, da se nevčžbate.
Ennek oka az, hogy nem gyakorolja

magát.
— Ja budem svaki den govoril mi- 

gjarski.
Eu minden nap beszélni fog(k magya

rul.
— Ja mislim, da je magjarski razmeti 

lež«, kak govoriti.
Én gondolom, hogy magyarul érteni 

könyebb mint beszélni.
— Ja takaj bolje razmem kak govo

rim.
Én szintén jobban értek mint beszé

lek.
— V»Se sestre govoriju bolje horvat« 

ski, nego nemftki ili magjarski.
Az ön nővérei jobban beszélnek horvá

tul, mint németül vagy magyarul.
— One malo govoriju nemiki ili ma

gjarski.
Ok keveset beszélnek németül vagy hor

vátul.
— C'tati bi morale, ako bi se hotele 

navčiti.
Olvasniok kellene, ha meg akarnának ta

nulni.



Hirdetmény.
Van szerencsém legnagyobb és leg- 

izlésesebb választékú liim zo m ini a  

elönyom ati készletem et a tisztelt 
hölgyküzönség szives figyelmébe ajánlani

Weisz Miksáné-
Lakásom : Gráner — előbb Konyári- 

féle házban. 993 1 - 3 .

H i r d e t m é n y .

Mindennemű

fakoporsrtk
kaphatók és rendelés szerint készülnek

ilj. Hanzsel József
asztalosnál

Csáktornyán, Perlaki-utcza.

O a I a p *
Svake fele

drvene rake (tnige)
moéi jc dobiti i poljeg volje se dela 

Pri
ml. Hanzsel Jozefa

stolaru
T « Čakovcu, priločka vulica. 993

39 tk. 892.

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbirúság mint tlkvi ható

ság közhírt é teszi, hogy Csesznék József 
petlaki lakos mint Kenyeres Mátyás pálino- 
veczi lakóa engedményese végrehajtatónak 
Csávlek Mária férj. Szterbáth Józsefné a.* 
iniliá'yoveczi lakos elleni végrehajtási ügyé 
ben 12 írt tóke ennek 1873- január hó 
1 tői járó 8 azázalékos kamatai 40 írt 7G 
kr. eddigi, 8 frt 75 kr. előbbi árverés kérési 
8 ezúttal 6 írtban megállapitot költségeké k 
behajtása czéljáből a ukanizsai kir. tör
vényszék (a perlaki kir. jbiróság) terűidén 
íckvó a diáskoveczi 109, sztjkvben A f  
112|a hisz. a foglalt Csavlek Mária, özv. 
Szterbáth Józsctné és M&tulicz Lénáid (nős 
Matiasica Borbálával) nevén álló ingatlau az 
1881. évi LX. t.-cz. 156 § a értelmében 
egészben 288 fit, de a C 3 górsz. a. özv. 
Miliálicz Andrásné javára bekeblezett ha- 
azon élvezeti jog épségben tartása mellett és 
a dráskoveczi 1193 sztjkvben A f  1445|b 
hrsz. a. fogjalt elóbn Csávlek Mária férj. 
S'tcibáth Józsefné, jelenleg Pmtár Mátyás 
nevén álló ingatlan 192 frt becsá bau

1392 évi március hó 29 én d. e 10 órakor

Dráskoveczen a községi b ró lakásán Csesz* 
uák József ügyvéd perlaki lakos felperesi 
ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtar
tandó nyilvános árverésen el fognak adatni

Kikiáltási á'- a fent kitett becsár.
Árverezni szándékozók tartoznak a becs- 

ér 10 százalékát készpénzben vagy óvadék 
képes papi! bán a kiküldött kezéhez letem i. 
Vevó köteles a vételált 3 egyenlő részlet
ben, még pedig az elsőt az árverés jogerőié 
eme’kedésétől számítandó 15 nsp a , a má
sodikat n. a. 30 nap a , a harmadikat u. a. 
60 nap a., minden egyes részlet után az ár
verés napjától számítandó 6 százalékos kama
tokkal együtt az árverési feltételekben meg 
határozott helyen és módozatok szerint 1« fi
zetni. Ezen hirdetmény kibocsájtásával egy
idejűleg megállapított árverési feltételok a 
perír ki kir. jbir óság tlkvi osztály ánál és 
D áskovecz község elöljáróságánál a hivatalos 
6 ák alatt megtekinthetők.

Kelt Perlakcn 1892. évi február hó 
l l - i k napján-

A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság
994.

Pri

ROSENBERG RUDOLFU
VU (JAKOVCU

se dobi iz najboljše fabrike

pamuka
po 2 forinta jeden pák léc.

KOSE

iz svakojačkoga željeza po 
najfalegoj ceni — preporu&i 
svojim prijateljem:

ROSENBERG RUDOLF
986 2—3 trgovec željeznine.

Nyomatott Fischel Fülöp laptulajdonosnál Csáktornyán.
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