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XV. évfolyam. Csáktornya, 1898. május ló-ón 20. szám.
A lap szellemi részére vonatkozó) 

minden közlemény 
Margítai  J ó z s e f  szerkesztő 

nevére küldendő.

Kiadóhivatal:
Kischel Fülöp könyvkereskedése. 
Idi- küldendők az előfizetési dijak, 

nviltterek és hirdetések.

Hirdetések jutányosán számíttatnak.

M U R A K Ö Z
Előfizetési árak:

Kgesz év re ..............................4 frt.
Fél év re ...................................2 frt.
Negyed é v r e .........................1 frt.

Kgyes szám ára 10 kr.

Hirdetések elfogadtatnak:
Budapesten: Goldberger A. V. é* 
Kckstein B. hird. Írod. Bécsben,. 
Schalek H., Dukes M., tippelik A I

magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő es szépirodalmi hetilap. Da,,bo nVunb “.»^sterS1 m Her,,d:

M egje len ik  h e ten k in t e g y s z e r : v a sá rn a p . Nyilttér petitsora 10 kr.

A »Csáktornyái takarékpénztár«, »Muraközi 'takarékpénztár«, a »Csáktornya Vidéki Takarékpénztár« sat hivatalos közlönye.

A mezőgazdasági állapot 1898. évi 
április hó 30-án.

iá földmivelésügyi m. kir. minisztériumhoz 
az állandó gazdasági tudósítóktól beérkezett 

jelentések alapján.)
Április hó második felében is gyakran 

voltak esőzések, sőt helyenkint, nevezetesen 
a keleti és délkeleti részeken nagyobb mérvű 
záporok és itt-ott jégesők, melyek árvizet 
és általában kárt okoztak; mindazáltal az 
ország nagy részében mégis jóval enyhébb 
és kedvezőbb időjárás uralkodott, mint április 
hó első felében. Némely helyütt, nevezetesen 
a délnyugoti vármegyékben, csapadékhiány 
következtében a vegetáczió ugyan lassan 
indult, mindazáltal konstatálni lehel, hogy 
az ország túlnyomó részében a növényzet 
sokat gyarapodott, sőt helyenkint igen szépen 
helyreállott s jól bokrosodon Ez a kedvező 
változás különösen a korai vetésekben mu
tatkozik, melyek jelentékenyen jobban álla
nak. mint a későiek. Ha mindezen kedvező 
körülmények ellenére sem javultak a veté
sek annyira, hogy azokat országos átlagban 
kifogástalan fejlődésüeknek lehetne jelezni, 
az jobbára annak a kifolyása, hogy a? ősziek
nél is ép úgy, mint a tavasziaknál is elő
fordult. hogy vetőmag hiányában a gazdák 
a rendesnél jóval kevesebb magot vetettek 
s az ennek folytán ritkábban kelt vetések
ben a gaz is jobban túlburjánzott, mint más 
években. De néhol még azért is gyengék a 
vetések, mert férgek, továbbá egerek és porz- 
kok szintén kárt okoznak. E miatt az or
szág egyes vidékein az utóbbi időben is sok 
vetést kiszárítottak; helyenkint a késői őszi 
búza, rozs és árpa vetéseknek eddig is 
10— 20%-a, sőt néhol 2f> - f0 % -a  is lönkie- 
inent s tavaszi maggal pótoltatott.

A tavaszi vetések — az itt-ott föllépett 
gaz s tüske daczára —  országos átlagban 
igen szépen állanak és gyarapodnak; a fér
gek is kevésbé károsítják a tavaszi növény
zetet és igy a további kedvező fejlődés biz
tosítottnak látszik.

Az őszi buzavetéseket az eddigi fejlő
dés után ítélve, többnyire közepeseknek lehet 
jelezni: ellenben a tavaszi búzákat jő  köze
peseknek. Ez utóbbiból különben is jóval 
többet vetettek a gazdák, mint a múlt évben, 
hogy mintegy az őszi búzákban mutatkozó 
károsodásokat kiegyenlítsék.

A korai őszibuza vetések, a melyek te
rülete a későinél jóval nagyobb, jobban fej
lődnek. mint a későiek, sőt a korai vetések 
néhol annyira buják voltak, hogy sarlózni 
kellett őket.

Az őszi rozsvetések a búzánál gyengéb
ben állanak, de szintén javulnak; ezekből 
még több vetést kiszántottak, mint a búzák
ból. már ezért is az őszi rozsokat általában 
véve ma még közepes állásunknak is alig 
lehet jelezni. A rozsok különben már kalá

szobiak s helyenkint szép kalászokat mu
tatnak. A tavaszi rozsok általában véve ki
elégítően állanak.

Az őszi árpából is sok kiveszeti, a hol 
azonban megmaradt, olt tűrhetően és néhol 
jól áll: ezt is férgek tizedelték meg és igy 
a learatásra való terület a múlt évinél kisebb.

A tavaszi árpa az egész országban jól 
nő; néhol már túl buja, másutt most bok
rosod ik.

A zabvetés országszerte igen jól áll. 
ámbár a gaz és itt-ott léreg ebben is mu
tatkozott.

A repezev elések nagyobbára még a tél 
fo l y a mán k e vesbed tek.

A kukoricza vetése folyamaiban van. 
néhol már be is fejezték a vetési, sőt lie- 
lyenkint szépen ki is kell. Az ország némely 
vidékén jóval több területet vetettek be ku- 
koriczával, mint a mull évben, leginkább 
a kiszánlott őszi gabonanemüek helyére. Az 
időjárás a kukoricza vetésére és fejlődéséré 
kedvező volt, csupán néhol akadályozta a 
munkát a sok eső.

A hüvelyesek és kerti vélemények or
szágos állagban kielégítően állanak.

A köles és tatárka vetése szórványo
san még folyik.

A len és kender meglehetősen szépen 
áll. néhol még velik.

A komló igen szépen nő, kapálják.
A dohánvpalánlák kiültelése megkezdő

dön. többnyire jól állanak.
A ezukorrépa jobbára az egész ország

ban szépen kikeli.
A korai burgonya már nagyobbára ki

keli, jó! nő, söl néhol kapálják is; a mun
kálatok jól haladnak, mert a föld porhanyós. 
A későiek ültetése is folyamatban van.

A mesterséges kaszálók nevezetesen a 
lóhere, luczerna és zabos bükkönyfélék álta
lában véve jó  közepesen állanak; kivételt 
képeznek egyes vármegyék, a hol férgek, 
egerek és az aranka okoztak kárt a lóheré- 
sekben és luezernásokban. A korai lóherét 
és luezernát már több helyen zöld takar
mánynak kaszálják, mivel más évekhez ké
pest jóval fejlettebbek.

A réti fű csekély kivétellel általában 
véve közép és jó  középlermést ígér.

A szőlők töbnyire jól teleltek s kielé
gítően fakadnak, söl néhol már oly szépek 
az uj hajtások, hogy a rajtuk levő fürtök 
teljesen kivehetők. Az első kapálás nagyob
bára még folyik; a permetezéshez is a szo
kottnál többen készülődnek, sőt néhol már 
kezdik is permetezni a szőlőket.

A gyümölcsfák többnyire országszerte 
kifogástalanul virágozlak, de az áprilisi fagy, 
jégeső és hideg eső főkép a koraiakban sok
felé kárt okozott. Hernyók és cserebogarak 
főkép a Tisza ha Ipariján és az erdélyi vár
megyékben jelentékeny kárt okoztak.

A Csáktornyái kir. járásbíróság 
uj ügy beosztása.

A vezetésem alatt álló kir. járásbíróság 
ügybeosztásál az 1898. évi május hó 1-ső 
napjától deczember hó 81-ig Irrjedő időre 
kövelkezőleg állapította meg:

I.
S i m o n  L a j o s  kir. járásbiró elintézésül 

kapja:
1. az elnöki ügyeket (El. lajstrom);
2. az egyezségi ügyeket (Kg. lajstrom);
8. a fizetési meghagyásokat tárgyazó

ügyeket (Fin. lajstrom);
4 a sommás pereket (Sp. lajstrom);
T). a végrehajtási ügyeket (V. lajstrom); 
(>. az anyakönyvi ügyeket (A. lajstrom);
7. a polgári vegyes ügyeket (Pv. lajat.);
8. a lakbérleti ügyeket (L. lajstrom);

II.
K o I 1 a r i t s M i h á l y  kir. albiró elinté

zésül kapja:
1. a polgári ügyekben érkezeit meg

kereséseket (M. lajstrom);
2. telekkönyvi ügyeket.

III.
I)r. S z e g ő  H u g ó  kir. albiró elintézésül 

ki'pja:
1. az örökösödési ügyeket (<) és Öb. 

lajstrom);
2. a vétségi és kitiágási ügyeket (R lajsl); 
8. a bűn vizsgálatokat (Vb. lajstrom);
4 a büntető ügyekre vonatkozó meg

kereséseket (Bm. lajstrom);
ő. a büntető vegyes ügyeket (Hv. lajst.); 
Az I-sö számú jegyzői iroda vezetőjéül 

Kovács Gyulái, állandó helyettesül Nováczki 
József jbírósági Írnokokat.

A 11-ik számú jegyzői iroda vezetőjéül 
Nováczki József, állandó helyettesül Horváth 
Zoltán jbirósági Írnokokat.

A III-ik számú jegyzői iroda vezetőjéül 
Horváth Zoltán, állandó helyettesül pedig 
Nováczki József járásbirósági Írnokokat ren
delem ki.

A 11-ik számú jegyzői iroda vezetője 
vezeti a hozzáulalt lajstromokon kívül:

a. ) a helybeli kézbesítések jegyzékét 
(XXIII. minta);

b. ) a más bíróságok részére eszközölt 
kézbesítések jegyzékét (XXV. minta);

e.) a posta könyveket (XXVI. és XXVII. 
minta).

A kir. járásbíróság széiíhelyén kívül és 
más bíróság utján teljesítendő kézbesítések
ről, a kir. járásbíróság további intézkedése
mig egyelőre jegyzéket nem vezet.

Csáktornyán, 1898. ápril. hó 10-én.
Simon Lnjos  

k i r .  j á r á s b i r ó .



A gyümölcsfák veszedelme.
A gyümölcsfák dús virágzása rendesen 

nagy reményekkel kecsegteti a gyümölcs
termelőket. A laikus természetesen megelég
szik azzal, ha fáit virágpompával díszítve 
szemlélheti s tüzetesebb vizsgálat alá nem 
veszi azokat. A pomologusok azonban már 
a múlt években fájdalommal szemlélték, 
hogy a gyümölcsfának egy veszedelmes ellen
sége kezd fellépni.

És valóban, ha a virágdus gyümölcs
fákat alaposan megvizsgáljuk, rakva látjuk 
azoknak nemcsak gallyait, de törzseit is az 
úgynevezett vértetüvel, mely azon a helyen, 
hol lerakódott, kisebb-nagyobb gümösödést 
idéz elő, melynek következtében a meglepett 
gally vagy törzs fokozatosan elhal, elszárad. 
A vértetü szétnyomás után vérszinü folya
dékot hagy hátra.

Védekezni következőképen lehet ellene:
A fiatal fákat és oltóvesszőket gondo

san bekenjük 150 gramm zöldszappan, 200 
köb cm. (2 dl) kozmaszesz (amilalkohol) és 
9 gr. karbolsavból álló keverékkel, a melyet 
annyi vízben kell feloldani, hogy az egész 
keverék 4 litert tegyen ki; ezen oldatot az
után még 4 liter vízzel hígítjuk föl. Öreg 
fáknál a vértetülepte helyeket növényi olajjal 
(tökmag, repczeolaj) kenjük be s az összes 
sebeket fele részben gyúrható agyag és fele 
részben friss tehéntrágyából álló nagyon jól 
összekeveri tapaszszal bekenjük. Ha a fia
talabb ágak is el vannak lepve, ezeket le- 
nyessük.

A fertőzött fákat nem elegendő csak 
egyszer kezelni, hanem legalább minden két 
hétben újból meg kell őket vizsgálni s a 
szükséghez képest az eljárást megismételni

Óriási nehézségbe ütközik azonban ezen 
szert alkalmazni, nemcsak mert fáradságos, 
de mert egy terebélyes koronáju fának min
den egyes meglepett gallyához hozzáférni 
lehetetlen.

Valóban fájdalmas a szemmellátható 
meggátolhalatlan pusztítást tétlenül nézni 
annak, ki évekig küzdött, hogy fáradsága 
gyümölcsét élvezhesse. H. J.

K ü  L Ö N F É L É K .
—  Föherczegi látogatás. Lipót Salvator 

kir herczeg, a zágrábi cs. és kir. 13. tüzér
dandár parancsnoka f. hó ll-én  a reggeli 
órákban Csáktornyára érkezeit hintón Va- 
rasdról. Itt tartózkodása összefüggésben van 
a nyár folyamán a Muraközben megtartani 
szokott tüzérségi lőgyakorlatokkal. E czélból 
Ő Fensége már múlt vasárnap Alsó-Dombo- 
run is járt, szerdán meg Sz.-Hókusra hajta
tott ki, hogy mindkét helyen a gyakorlalokra 
szolgáló terepeket tanulmányozza.

—  Személyi hir. Festetics Jenő gróf ur 
Ő iMéltósága f. hó ll-é n  hosszas téli kül-' 
földi tartózkodásából a d. e. 11 órai személy- 
vonattal Csáktornyára érkezett. Ö méltó
sága, miután a Zrinyi-várat megtekintette, a 
vadaskerten keresztül zala-ujvári kastélyába 
hajtatott.

—  Jutalmazás. Kovács Rezső perlaki 
főszolgabírót a járásban a közadóknak pon
tos beszolgáltatása körül kifejtett buzgalmáért 
a m. kir. pénzügy-miniszter pénzjutalomban 
részesítene.

—  Hivatalos látogatás. Hegedűs Gyula 
nagy-kanizsai csendőr-hadnagy f hó 8-án 
Csáktornyán járt s megvizsgálta a helybeli 
csendör-őrst. Majd megfordult Stridón is s 
folytatta körútját kerületében másfelé is.

—  Zalavármegye közigazgatási bízott- • 
sága dr. J a n k o v i č  h László gróf főispán 
elnöklete alatt f hó 3-án gyűlést tartott. 
Olvastatott többek közt a kereskedelmi mi
niszter leirata, mely szerint a kért várme
gyei telefonhálózatot az idén —  az e czélra 
rendelkezésére álló hitel teljesen kimerittet- 
vén —  nem létesítheti, gondja lesz azonban 
rá a jövőben. A közig, bizottság a miniszteri 
leiratát tudomásul vette, egyúttal a leiratban! 
foglaltakhoz képest megkeresi a pécsi posta- 
és távirda-igazgatóságot az iránt, hogy a 
felállítás czéljából szükséges terveket és 
költségvetést a kebelbeli mérnöki hivatallal 
készíttesse el. — A m. kir. tanfelügyelő je- * 
lentése szerint ezen időszakban Csáktornyán ( 
volt, hogy a kiküldött miniszteri biztossál 
az előadások látogatásában részt vegyen; 
ugyanakkor meglátogatta a polgári leányis-; 
kólát és átadta ünnepélyes módon Mencsey 
Károly tanítónak a miniszter 50 frtos ma-| 
gyar-nyelvi jutalmát. A perlaki járás főszolga- 
birájával együtt bírálták el a helyszínén a 
podbreszli és orehoviczai állami iskola ré
szére megfelelő helyiségeket, — Bányavár 
község, valamint Turcsiscse iskolázásának 
ügye véleményes jelentéstétel végeit kir. tan- 
felügyelőnek kiadatik. A VI. hegykerületi is-! 
kólái alapvagyon, Lapány község iskolai alap- 
vagyon 1897. évi számadása megvizsgálás 
végett a vármegye számvevőségének kiadatik.! 
Dekanovecz és Domasinecz községek álla
mosítása ügyében érkezett miniszteri rende
let érdekelt községeknek másolatban kiadatik.

—  Halálozás. Rosenberger Jakab, a vá
rosnak általánosan ismert Kóbi bácsija, ki . 
nem egy érdekházasságnak volt buzgó köz- 
velitöje, 74 éves korában elhunyt. Halála 
Zágrábban érte utói. hova fia látogatására: 
utazott f. hó 10-én. Nyugodjék békében ! |

—  Anyakönyvvezetöi kinevezés. A m. 
kir. belügyminiszter Zala-vármegyében a fel- 
ső-mihályfalvai anyakönyvi kerületbe anya- 
könyvvezető helyettessé Puhr Mihályt nevezte 
ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével 
és a házasságkötésnél való közreműködéssel 
is megbízta.

—  Esküvő. Lobi Lipót budapesti keres
kedő f. hó 10-én örök hűséget esküdött 
Herczeg Zsigmond kereskedő Leonlin leá
nyának Budapesten.

—  Májusi ájtatosságok. A szokásos má
jusi ájtaloskodást a helybeli röm. kath. 
templomban f. hó 7-én kezdték meg s gya
korolják minden szombaton Treiberics Titusz 
segédlelkész elöimádkozása mellett.

—- Gyermekbetegség. Perlakon az isko
lás gyermekek közi fültő-mirigyből támadt 
betegség járványszerüen föllépett. A szüksé
ges óvóintézkedéseket megtették. A gyógy
kezelést Szabó Zsigmond dr. körorvos teljesíti.

—  A telefonhálózat. A Csáktornyái ke
reskedelmi kaszinó és Zala-Egerszeg rende
zett tanácsú város képviselő-testületének ké
relmére a vármegye —  mint annak idején 
irtuk —  föliratot intézett a kormányhoz, a 
melyben kérte, hogy a Budapest-Fiume-Zág- 
ráb között tervezett telefonhálózatot ne 
Dombóváron keresztül, hanem Zala-Egerszeg. 
Nagy-Kanizsa és Csáktornya érintésével ve
zessék be A vármegye közönségét mull hó
napban értesitette elhatározásáról a kor
mány. mely szerint nem a zalaiak, hanem 
Dombóvár javára döntött. Indokolja állás
pontját azzal, hogy habár méltányolja a ké
rés fontosságát, a jelenlegi viszonyok mellett 
mégsem teljesít heti.

—  Sertésvész Mura-Vid községében 5 
udvarban a szertésvész konslatállatván, a 
zárlat a községre nézve elrendeltetett.

—  A városi kórház Ugye. Említettük
annak idején, hogy a Csáktornyán létesítendő 
nagyobbszabásu közkórház tárgyában a város 
elöljárósága a kormányhoz és vármegyei tör
vényhatósághoz fordult, hogy ez irányban 
anyagi támogatásban részesüljön. A kormány 
megfelelő alap hiányábán a községet kérel
mével tudvalevőleg elutasította; de a tör
vényhatóság f. hó 2-án tartott tavaszi köz
gyűlésén meghallgatta Csáktornya kérését s 
a segélyezést elvben kimondotta. A segély- 
összegnek a nagyságát azonban csak akkor 
állapítja meg, ha a költségvetés és terv be
terjesztetik s a város tudatja, mily összeggel 
tervezi a fölépítést.

—  Recitátor. Sió (Bagyi) Ferencz, elő
adó művész múlt héten Csáktornyán tar
totta előadásait; vasárnap délelőtt az állami 
tanitóképezde iljusága előtt, szerdán este a 
Szeiverth-féle vendéglőben intelligens magyar 
közönség jelenlétében. Előadásra került »Az 
udvarias ember«, »A légy«, »A hajótörött«, 
»Szeretem a nőket«, »Az őrült« és »Tetemre- 
hivás« slb. monologok és költemények. Sió 
előadását választékosság és jóizlés jellemzi. 
Menten minden álpáthosztól, a természetes
ség határai között mozgott minden alkotása 
s azért föllépése mindkét helyen elismeréssel 
találkozott.

—  Bizalmi férfiak kiküldése. A köz- 
igazgatási bizottság az állami közutakon az 
1898. évben foganatosított építések és szállí
tások fölül vizsgál ására a Pécs varasdi állami 
köznt Nagy-Kanizsa-csáktornyai szakaszára 
Vizlendvay József drt, a Pozsony-varasdi 
állami közút Alsó-Lendva-varasdi szakaszára 
Ziegler Kálmánt küldte ki bizalmi férfiakul 
saját kebeléből.

—  Eljegyzés. Bilkei Papp Elemér Bá
nyáról eljegyezte Szirtey György orvos leá
nyát, Szirtey Irma urhölgyet Xaipéről.

—  Deszkatolvajok. A Drávahidja mellett 
a stájerországi lakosok kárára az utóbbi idő
ben gyakran loptak el deszkákat. A tette
seket a kir. csendörségnek sikerült kinyo
moznia kiket Avár Ferencz, Kiszelák Fe
rencz és Stebik varasdi molnár legények 
személyében be is kisért.

—  Esküvő. Mayercsak Béla helybeli 
kereskedő múlt szombaton vezette oltárhoz 
Most József kereskedő leányát Ilona kis
asszonyt. Radkersburgban.

— Az utbiztosok kérvénye. Zalavármegye 
12 utbiztosa a törvényhatósághoz kérvényt 
adott be anyagi helyzetének javítása czél
jából. A terjedelmes kérvény alaposan indo
kolja a kérvényezők kívánságát és egy rész
letes bevételi és kiadási kimutatásban bizo
nyítja, hogy a legtöbb jövödelmet élvező ut- 
biztos is kénytelen adóságot csinálni, ha 
csak fizetésére van utalva. A kérvényező 
utbiztosok elég figyelmesek voltak a nekik 
nyújtandó segélynek módozatait is megírni, 
mely módozatok szerint az útalap nagyobb 
megterhelése nélkül is jelentékenyen javulna 
tarthatatlan helyzetük.

—  Meteorologia. Csáktornya április havi 
hőmérsékletének közepe 119C 0. Maximuma 
240  C° 29-én. Minimuma 4 0  C° 4-én Csa
padék havi összege (i2ö  mm. Csapadék 24 
órai maximuma 270  mm. 23-án. Csapadé
kos napok száma 8.

—  A nemesi pénztári választmány In- 
key László elnök elnöklete alatt megtartott 
évnegyedes gyűlésén a megüresedett választ
mányi tagsági állásra Háczky Kálmán föld- 
birtokost választotta meg.

—  Sertéstolvajok. Povodjei Antalt és 
nejét, alsó-véghegyi lakosokat, a helybéli 
csendőrség mull héten letartóztatta, uiert



Poslujte doklnm dan trpi.
Vu pu tu vanju mojem i mai sam priliku 

čuti. da se nahadjaju još dan danas takovi 
ljudi, kojim delo nediši i nečeju se poshi- 
vanju podvrči.

Božo dragi! kaj hočeju takovi ? Iz česa 
liočeju živili ?

»Poslujte još za dneva, ar dojde noč, 
vu kojoj više nigdo posluvati mogel nebu- 
de !« — veli to sveto pismo.

(idő ovo prirečje nenasleduje, jaj ono- 
niu, ar dojde pomalom vréme. gda za svoju 
nemarnost bude žuhke suze točil i sam sebi 
više pomoči mogel nebude, kam če se onda 
obrnuti ?

Samo delavec zaslužuje platju, nemar- 
njaka poslednice jesu nevolje i bolesti.

S božjom pomočjum odprlo se je pro
lidéi je i narav za poslu vanje. Nevidite, da 
so je sve piebudilo i gible se. Samo nepos- 
lenjaki vuživaju si : vojn mrlvu senju.

Tak ima još sada med vami takovoga. 
kojemu zdravo mišlenje po zločestem na
go vamja ju poleni neje razum.

Tak ima još sada medvami takovoga. 
koj skup skloplenimi lukami čeka bu- 
dučnost i odpusti od sebe odleteti, i nigdar 
više nazad se povrnuli vremena.

Nijc bila još za dosla ona žalostna 
pekla, koja je pretekla pred vami.

Niste vidili, kak strahovita nevolja i 
Irplenje dostigla je  one. koji su siromašnoga 
juika odgovorjali od dela, i najemnika dela. 
Nije bilo dosla videli vaših decah mukah, 
čuti lužna zdihavanja, videti blčdi obraz i 
podrapanu opravu ? !

Nije bilo dosla. bez kruha i oprave 
I ili onim. koje je  neposlenost povukla za 
sokom.

Ima li takov človek dušu, koj znajuči 
i holonce sam sebe i svoju 1‘amiliu gladnu. 
vu najvekšu nevolju spravi onda kada ako 
svojoj dužnosti zadosla vučinil bil, oslobo- 
djeni bil od svega toga.

Zalo dužni jesmo delati, ar zato živimo 
na svetu.

Dužni jesmo delati i posluvati za našli 
lamiliu. koju .je Dog na našu skrb odredil.

dimili, kad se je na jedan krat po cieloj 
okolici samo o lom drvodelaveu govorilo : ne
kaj >e je vrlo čudnovatoga dogodilo. Kad je 
najine jedne deždjevne noči bilo je kasno 
i vrlo (mično iz višine briega. na kojem je 
delal, prania svojoj kolibi, koje je nekoliko 
niže stala. išel. snašla ga je la nesreča, da 
se je na mokroj i sklizkoj staži poskliznul 
le je deset metrov duboko u ponor opal. 
Neznani, jeli bi rekel, da je u nesreči srečno 
opal. ili da je u sreči nesrečno opal. jer je 
opal med dvie u vis stoječe kamemle pe
čine. med kojimi j«* bil tak slišnjen. kak je 
ono poprečno drvo u razkolu drugoga drvela, 
kada si dieea križ prave. Til se nije mogel 
sad gibati nili lievo niti desno. Koliko se je 
goder trudil, da se iz log razkola izloče, 
sve je bilo badava. nikud nikam !

Kad je vu se došel i svoj cici i slališ prc- 
videl, obišli su ga zoni, jer, na okolo sve 
liho, nigde nili žive duše, njegovo zvanje i 
javkanje badava. nitko ga nečuje. i ovakje 
sve više i više dohadjal do osviedočenja, 
da budil ova dva kamenita stupa, koji su 
ga kak klešle čvrsto držali, njegov siguran 
i slrašan grob !

Svoj ozbiljni položaj previdivši, odredi 
sa dragim Bogom, pred kojim bu na skoro 
stal, obračunati; iz pravoga se srdca poža-

Ako budemo delali, delo nam donese obil- 
noga sada i srca naša okrčpi i napuni za- 
dovolnostjum.

Včinile anda zadosti ovoj vašoj dužnosti.
Bogledajte naprvo, jeli po pravim putu 

hočete hodili ?
Na prej si morate postaviti onoga cilja, 

kojega hočete postiči.
Delavec vre na protuletje mislili mora 

na zimu, on mora pred se postavili tako
voga čila, po kojem počne i naslednje svoje 
delo takvim načinom, koj njemu za zimu 
obilnoga sada donesel bude.

Koj se dela boji, kak bude on živel?
Iz izkustva znati rnoreju nekoji da su nje 

pučki skarlivci odvračali, da vu dela stupiju. 
Pomoč su jim ooečali, a ipak su nje vu ne
volju spravili. Kada bi najbolje pomoč njim 
potrebna bila, a njih od nikud, ni su došli. 
da jim pokučiju po vratih. Mesto onih pos- 
ligli su pomiluvanje od onoga, proti kojemu 
za grešili i vojuvali jesu. kak razsipni sin, 
kojega oteč vu klilo svoje pregrnul je.

Naj vam bude pred očima pripovest 
od grije i mravlje.

Gril jeslenosljum  i nemarnostjum, mravlja 
pako marljivostjum sprevadjala letnu dobu, 
grila komora prazna, mravlje pako v zimi 
puna bila je.

Gril. kad je nastala mrzla zima i glad, 
odišel je k mravlji, nego ona ga je odpos
lala. rekuča: ako bi bil po letu delal, sad ti 
nebi bila komora prazna. Nek vam bude 
grila i inravle példa pred vami.

Dani naglo minjavaju. svaki dan ima 
svojega terha. kojemu on dan zadosta vči- 
niti mora, koj je ovo včinili zapustil, žal 
bude njemu.

Skrbite se dakle, da s vašemi trudi 
pomalem s dobrim i obilnim sadom napu
li iju se vaše komore.

Daklt s delom i poslom naprvo. doklam
ne dojde n oč! Složil: M. F.

KAJ JE NOV0 0 A ?
A jof/o  t o  Veličanstvo vu H ndupesti.

Njegovo Veličanstvo apoštolski kralj 
došel je 10-ga o. m. vu Budapešt, gde je

drugi den prijel delegaciju, tojest spravišče 
onih a bi ega to v, koji zbog zajedničkih poslov 
Auslrije i Magjarske su se vu Budapesti 
skupzišli. Szél Kálmán predsednik delega
cijah je pozdravil s velikim govorom kralja, 
na koj mu je Njegovo Veličanstvo odgovoril. 
Temelj govora kralja bil je sveobči mir. 
Kralj bude lak dugo vu Budapešti ostal, dok 
delegacije trajaj u.

O sobn e vč&tl.

Njegova kraljevska Visost Leopold Sal- 
vator nadherceg bil je prošlu nedelj u vu 
l>.-Dubravi. gde je pogledal sposoben prostor 
za strela nje v cilj s štuki. Gospodin nad
herceg bil je i vu Čakovcu 11-ga o. m. 
takaj vu tem poslu. —  Zemeljski gospodin 
grof Festetics Jenő dopeljal se je 11-ga o. 
m. tlimo vu Čakovec iz tudje zemlje, gde 

j se je vu zimi zadržaval. Gospodin grof po
gledal je najprvlje stari grad, a onda se 
odpeljal čez šumu Podtrnavu vu svoj zala- 
ujvarski kaštelj.

/ z  P r v loku.

Iz Preloka nam pišeju, da su ognjogasci 
8-ga o. m. spravišče obdržali, na kojem su 
izebrali za podzapovednika Neusziedler Jeuőa. 
Izrekli su nadalje, da budu jednu bandu 
vtemeljili. Po spravišču su se ognjogasci vu 
Ottoku zišli na aldoinaš.

Kn k je  drugdl ?

Gdo nebi znal, dobro bude si zapaine- 
tili, kada je pri nas zima, onda je vu In
diji. Australiji i južnoj Ameriki vrčme žetve, 

i Gda je pri nas protuletje. onda vu severnoj 
Í Afriki i vu srednjoj Ažiji žnjeju. A kada je 
pri nas jesen, vu évedskoj i Norvežkoj 
zemlji i vu severnoj Bussiji je stopram on
da žetva.

Muj/ju r sk i le d  vu tteču .

Iz Lőcse nam pišeju, da su tam iz 
Csorba zvane mlake od HO-ga marciuša do 
t-ga rnajuša HO jezer metercentov leda 
zvozili vu Beč krčmari. Leda su morali po 
željeznici voziti, ar od Lőcse do Beča je 
daleč, kak od Čakovca vu Beč Vu Lőcsije 
ov tijeden još sneg išel.

Inje za počinjene gricli'*, moli za odproščenje 
te se molitvom preda u ruke blažene die- 
vice Marije i svojega imenjaka svetoga Jožefa 
kak takaj se preporuči svojemu angelu ču
vani ; na zadnje se još iz pravoga ssdca 
zažgano pomoli za pivminuče duše, za koje 
mu je bila navada svaki dan moliti u svojoj 
vručoj molitvi je preporuči neižmernoj mi
losti božanskoj te jt* zazove, da ga zagova- 
raju i pomognu u njegovom sadašnjem 
strašnem položaju. Još je ovak jedmi urn 
trajalo, oblaki pokriju nebo te se je činilo, 
da se k deždju spravlja.

Sad se čovieku, koj je tu na samoči 
pomoč od neba prosil, na jedan krat pričini. 
kak da iz daleka čuje uieki tihi šum ; skoro 
zalim čuje i korake, ali kak je duboko dole 
bil med dva kamenita stupa slisnut, nije 
mogel nikoga opazili, sloga pričme sad na 
novo za pomoč kričali. Još je trajalo neko
liko minutah i on zapazi, kak vrhu njega, 
tik kraj ponora, jedan čoviek stoji, koj ga 
prijazno zapita za želje njegove.

»Pomoč, za ime božje, pom oč!« —  
vikne na smrt prestrašeni i sav obnemogli 
drvodelavec stranjskomu.

Sad vidi na svoje najvekše čudo, kak 
taj slranjski, posve jednako, kak da bi po 
ravnom putu išel, posve mirno, po skoro

osovce stoječoj pečini dole stupa te mu se 
približava i kad dojde do njega, pruži mu 
svoju viernu ruku. Čim ov za ruku prime, 
potegne slranjski čvrsto i drvodelavec je iz 
svojega strašnoga položaja vani. Sad se pred 
svoga izbavitelja hiti na kolena te mu iz 
svega srdca hvali za dobročinstvo, kojim ga 
je od sigurne smrti oslobodil.

Kad pak ga je, na koliko mu je to 
tmina noči dopuščala, bolje poglednul, opa
zil je odmah, da je njegov izbavitelj Sveče
nik. a lice i glas njegovog govora činili su 
mu se več od prije poznati. Činilo mu se 
je za stalne, da pred sobom vidi pokoj noga 
gospodina plebanuša, koj je jedne deždjevne 
noči. kak sem na početku ove pripoviesti 
dogodjaj opisal, pred gidim vremenom se u 
njegovu kolibu zaklonil i onde prenočil, i 
— sad ga je popal neizmerem strah.

Ali slranjski videči njegovu uzbunjenost 
veli mu ljubeznivo, da samo neka naprvo 
ide i za hvalil svoga oslobodjenja od oéité 
smrti, neka tri oteč naša i tri zdrave Marije 
za preminuče duše izmoli. Ovak su anda 
išli. oslobodjeni naprvo a osloboditelj za njim, 
dok su viseči i sklizki put, koj je bil naj- 
pogibeljniji, prešli a oslobodjeni je sve mir- 
niji i mirniji postajal; u toru na jedan krat 
naprvo iduči nečuje više koreke za sobom



R azbila  s e  H ojsu.
Vu Varaždin su so flojsari 2-ga o. m. 

s deskami po Dravi dopeljali. Flojsu su 
zločesto kormanili, pak se zadela vu stup 
pri dravskim novim mostu i razbila se. Kvar 
je veliki, ar su deske rezplavale po Dravi. 
Šest tlojsarov je vu vodu opalo. koje su 
friško oslobodli, ar su jim pri mostu prisutni 
meštri i drugi delavci vuže pustili doli. pak 
je  vun potegnuli

P oglbeljn a ribo .
Vu Budapešti je Fleischmann Ferenc; 

zvani človek 8-ga o. m. jednu ribu kupil 
na pijacu, koju je žena spekla za obed. Kibu 
su ovi dva i šestera deca njihova pojeli. 
Okolo polnoči su se svi zločesto čutili, zato 
su po doktora poslali. Doktor je hitro našel 
temelj betežtvi. Hiba bila je pokvarjena i 
smrdeča, ona je célú familiju ogiftala. Dok
tor ih je hitro oslobodil od smrti, ar ako 
bi 2— 3 vure potlam došel, bi svi bili ogif- 
tani. Navuk: najino nefriške ribe je s t i!

K r  ari ju .
Pisali smo o lom, kak je pred nekoli

kimi tijedni letinjski patekar i mali sin nje
gov izgorel vu svojoj lastovitoj hiži. Pri 
tem ognju je njegova vura s láncom zgiuula. 
Pokehdob su s vekšinom letinjska gospoda 
prožila prvu pomoč pri toj nesreči, niti 
pojma nisu imeli : pri kun je ta vura? Ljudi 
su kaj. kaj brbljali. Ve je došlo na svetlost, 
gdo je bil tolvaj. Pri gašenju ognja bil je 
poljeg jeden detič raufungerač. imenom 
Bajkovics Albert. On je vkral srebernu vuru 
i zlatni lanc. Vuru je prodal vu Kaniži za 
25 frtov. a lanca pak je vu Lendavi tržil. 
Zázvedili su to žandari, pak kada nije znal 
povedati, gde je lanca kupil ? odegnali su ga 
k sudu, gde je spoznal, da je vuru i lanca 
on vkral.

Veliki ogenj.
Vu Nagyberek občini bil je strahoviti 

ogenj 12-ga o. m. Zgorelo je 58 hiž i 125 
gospodarstvenih stanjah. Zroki ognju su deca 
bila, koja su se šibicom igrala. Najvekša 
stran ljudih. kojim je sve zgorelo, bili su vu 
Beregszász varašu na sejmu, gda se je ta 
nesreča pripetila.

Soldat n hojica.
Vu Porosló su nočni slražani vlovili 

jednoga vojnika dezentora, koj je pobegel 
od svojega regimenta. Pred svojim soldačkim 
sudu je strašen čin valuval ov sóidat. Naimre 
to. da jé on vu svojem pobegu se sretel 
poljeg vode Tisze s jednim vandravcom, s

idučega izbavitelja, tč dok je ovak pobožno 
moleči napred stupal, pričinilo mu se je. 
kak da čuje od straga još po tiho »Hvaljen 
budi Jezuš Kristuš« reči; on se sad ogleda, 
ali —  svoga izbavitelja, koj ga je od smrti 
oslobodil i sad po pogibeljnom putu još 
stanovitu daljinu sprovadjal, traži badava 
svojimi oči. On postane, posluša, pita, zove 
glasno —  nikakov odgovor —  nestalo ga : 
on je opet bil sam !

Bog je njegovu molitvu posluhnul. a 
preminuče duše su se u njegovoj največoj 
nevolji pri milosrdnosti božanskoj utekle. 
Bog je svojega viernoga slugu iz nebeških 
višin kakti močnoga osloboditelja poslal i 
ovak je čoviek po svojoj molitvi i zagovoru 
preminučih dušah po nebeskom poslaniku 
bil od očite smrti oslobodjen.

Neka nam ova mala pripoviest, koja 
dokazuje zahvalnost preminučih dušah, za 
kažiput služi te nas bodri, iz njih se n našoj 
molitvi pobožno i gustokrat spomenuti.

Em . K o lla y .

kojim se je svadil. Dezentor zgrabil je od 
srditosti vandravca, pak ga je vu Tiszu hitil. 
gde se je ov vtopil. Soldata ubojicu za Mol
nar Bertalana zoveju.

Iz  D olnje-IIttbru ve.
Iz Dolnje-Dubrave čujemo glas, da su 

tam ognjogasci s paradom obslužavali imen- 
dan svetoga Floriana. Bili su pri sv. m esi; 
pri prošeciji, na kojoj je banda igrala. Od- 
večer su Ičpe včšle držali.

Velika k er b i j  n.
Vu Ameriki vumrl je Smith János zvani 

jako bogat človek. Amerikanski sud išče 
sada rodjake, ar je Smith ostavil 120 mi- 
lionov forinti. Rodjake. koj i imaju pravo k 
ovoj herbiji, našli su vu gornjoj Magjarski. 
Brata Smitha, Mihalja zvanog dve kčeri vu 
Löcsi, jeden sin vu Lomnicu, a jeden sin 
vu Beču budu najedenput jako bogati pos
tali. Več su si i Fiškaliuša pogodili, koj bude; 
jim ovu veliku herbiju priskrbel.

P rem ek éen je.
Krampatics József navučitelj rácz-ka- 

nižke ors. škole premeščen je k orsačkoj 
školi vu Štrigovu.

T abor.
Talior med amerikancom i španjolcom 

se nije još dokončal. Do vezda su dobili 
amerikanci. Tabor je  još na morju. Ameri- 
kanci zbili su španjolce pri Filipskih otokih. 
Cavite varasa su postrelali iz ladjah svojih. 
Zbog zgubitkov su se doma ostali španjolci 
pobunili proti ministru prezešu, Sagasla zva- 
nomu VTiogo nije moči zeznati od toga 
boja, ar su pod morjom iz Amerike vu 
F.uropu vodeče telegramme amerikanci rez- 
rezali.

P roá éen je  i s i je m .
Poleg stare navade su vu Čakovcu 

2-ga augustuša, tojest na Porcinkulovo trgovci 
vu šatorih trgu vali na proščenju. Gosp. varni, 
veliki sudec je vezda poljeg naredbe minis- 
tarske odredil, da se nesme on den, gda je 
proščenje s nikakvom robom trgu vati na 
pijacu vu šatorih.

Iz L egen d e.
Čujemo glas iz Legrada, da su se tam 

10-ga o. m. pri brodu deca igrala, pak í  
izmed njih vu Dravu opala. Tri su nekak 
na breg doplivali. ali četrti bi bil skoro tam 
dokončal svoje živlenje. ako mu nebi jedna 
vuža tam na pomoč bila.

Pučka pésma.
O s t a v l a j u  s a d  n a s  . . .

Ostavlaju sad nas naši junaki.
Mladenosti prešli časi su sladki.
Ide z doma kraja našeg lépi evét,
Da jim bude svim od vezda širok svét.

Ostavlaju Megjitnurje milen kraj.
Gde d ruš Drave, Mure raste zelen gaj,
Gde po gorah i po lépoj ravnini 
Glas se pésmah svud razléva mileni.

Tu je zemlju kerv junačke močila,
Kad za veni. za dom se je borila, 
lz te kervi ste junaki lépi evét,
Kojeg pozna po junačtvim dalek svet.

Oj junaki sladka radost ste nam vi. 
Magjarskoj nam budte dika, zastavi,
Za dom, za rod i za dičnog Kralja svog, 
Ide junak megjimurec vu tabor.

Dog se junak bori za svoj mili dom.
Kleči mati skrušena pred devieom 
Preporuča vu milošču sineka,
Moli, da njoj ga povrne zdravoga.

Junak srdčan zato nič se neboji,
Molbom majke preporučen Mariji.
Vojuje za križ i zlatnu slobodu, 
l)a ostavi častno ime svom rodu.

Priposlal; F i c z  I m r e .

Nekaj za kratek čas.
S k u p i  k m e t i .

(Vu štajerskim dialektušu.)

Čujte gospodari vsi,
Kak žalostno to godi.
Sirmašen kolar, kovač 
Lehko sili jima plač.
Tam med vami kolar je,
Pa ga vsi sovražite.
Dobro vino pijete,
A njemu pak nedate.
SThnašen kolar trpi.
Dokler penez kaj dobi.
Jas sem dolžen nedar nič,
Ti pa dati nesrneš več.
0  sirmašen ti kovač!
Mimo kmeta gre drgoč.
Kmet pa pije že tretič,
In kovači neda nič.
Lubi kmetič dobro bo.
To bo nama pasalo !
Čas pa takšni tudi bo,
Da se kolo streslo bo.
Dobro jutro kolar vi !
Bi kolo popravili ?
Kha, kha, kha, da sem vroči,
Bo fertik, bomo pili.
Dobro jutro kolari,
Ste mi že napravili V 
Darovite mo že bi,
Skopemo to paše ni.
Piti bi vam ja dal rad,
Da bi meja kaj gverat.
Kolo napravite mi :
Kmet drugo negovori.
Kmeti premisleti vsi,
Kaj za vas kolar trpi !
On struže in se muči,
Čelo mu rosa moči.
Plača ? —  reče: bode že !
Še z hujdega bode, te.
Plačat neče nigdo rad,
Tak. kak jeden vrajži brat.
Bode že žganickoča,
Pa še tud klobasica.
Predi nema delala.
Dok nema tog vživala.
Luba ti moja m ati!
Mogla boš mesa dati ?
Žganic bom moga zeti,
Pa tud kolari dati.
Nič jima nesrneš dati !
Tak bogati nemo mi.
Bi nam raj vi kolari 
Za vekši denar delali.
1 to vam sc že zgodi,
Da pri plači smilej ni.
Bi kupco vina dali.
Krone bi ostale tri.
Pri kovači je glih tak,
Kak pri kolari, akrát !
Poboj ša j te se kmeti !
Da mo bojše vole mi.

Složil : Jeden Medji n mr ec mi granici.

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



bebizonyult, hogy Tassik Teréz kis-rókusi 
lakosnak f. hó 2-án eltűnt disznaját ők lop
ták el. A tolvaj házaspár a börtönben várja 
büntetését.

—  A perlaki áll népiskola gondnok
sága és tantestülete Horváth Csongor elnök
lete alatt együttes ülést tartott e hó 7-én 
d. u. ő órakor, melyen a junius 8-án tar
tandó iskolai ünnepély programmját állapí
totta meg. Az ülés az ünnepély határidejét 
junius 12-ére tűzte ki. mely nap vasárnapra 
esik s igy a nagyközönség is részt vehet 
abban. A város közönsége annyival is in
kább hozzájárul az ünnepély tényének eme
léséhez, miután mint hírlik —  megyénk 
előkelőségei közül is többen megjelennek.

—  Flórián napja Alsó-Domborun. Alső- 
Domboru n is megünnepelték f. hó 4-én az 
ottani tűzoltók Flórián napját. Heggel részt- 
vettek az Isteni tiszteleten, majd zeneszóval 
a ligetbe vonultak, a hol térzenét adtak. 
Este diszgyakorlatuk is volt.

—  Uj vasút. Az Alsó-Lendva— Mura- 
Szombat— regedei h. é. vasút engedélyesének
03.000 frlnyi megyei törzsrészvény jegyzése 
tárgyában beadott kérelmébe a megye közgyű
lése Koller István bizotls. tag indítványára, a 
szóban forgó vasút segélyezését elvben ki
mondotta; a segélyezés nagyságát és fede
zésének módját akkor állapítja meg, ha a 
konverzió ügyében kiküldött bizottság javas
latát és ennek alapján a vasúti czélra hasz
nálható összeg nagyságát ismerendi.

—  Lóavatási bizottság. A lionv. mi
niszter leirata értelmében a vármegye tör
vényhatósága f. hó 2-án megalakította a 
megyei lóavatási bizottságokat. A Muraköz 
területén működő bizottság elnökévé Szabó 
Imrét, becsiekké Murai Róbertéi, Frusátz 
Alajost és Tóth Istvánt nevezte ki. kik mellé 
állatorvosul a főispán Vrancsics Jenő állat
orvost nevezte ki.

—  Eljegyzés Markó János m. kir. moz
góposta-kezelő jegyet váltott özv. Soós Ju
liska asszonynyal Alsó-Lendváról.

Bucsuvásár betiltása A m. kir. ke
reskedelemügyi miniszternek 19879. 97. sz. 
leirata értelmében a búcsúk alkalmával szo
kásban volt u. n. kirakodó vásárok be van
nak tiltva. E szerint a járási főszolgabíró 
rendelete alapján a helybeli elöljáróság is 
közzéteszi, hogy a Csáktornyán mindenkor 
augusztus 2-án megtartatni szokott búcsún 
sem engedtetik meg a szokásos árukirakás.

Meghívó. A »Szombathely-egyházmegyei 
róm. kath. tani ló-egyesület« Idényéi köre tavaszi 
rendes közgyűlését folyó évi május hó 24-én d. e. 
10 órakor Erdősfán az elemi népiskolában tartja 
meg, melyre a kör pártoló- és rendes tagjait, 
úgyszintén a tanügy lelkes barátait tisztelettel 
meghívom. Tút-Szerduhelyen, 1898. május hó 
12-én. Hazafiui üdvözlettel, X e u p a u e r István 
körelnök.

Felvétel a tanítóképzőbe. A Csáktornyái 
állami tanítóképző-intézet első osztályába az 
1898/99-ik tanévre felvétetnek, kik életük 15-ik 
évét f. évi szept. 1-én betöltik, vagy korengedélyt 
nyernek, testileg épek és egészségesek s a polgári
vagy középiskola 4-ik (a felső népiskola 3-ik) osz
tályát elvégezték, vagy esetleg felvételi vizsgálatot 
lesznek. A felveendő elsőéves tanitónövendékek 
közül 22-en államsegélyben részesülnek. Még pedig 
első sorban mind a 22 növendék az intézet in tér— 
nátusában ingyen lakást és mosást kap; ezenkívül 
közülök előmenetelükhöz és anyagi viszonyaikhoz 
képest ingyen, vagy mérsékelt áron (havi 8 írtnak, 
ö írtnak, 9 fiinak vagy 12 írtnak az intézet pénz
tárába történő befizetése mellett) az intézet köz
tartásán reggeli, ebéd és vacsorából álló élelme
zést nyernek. A felvételre vonatkozó kérvények 
bellii a képző-intézet igazgatótanácsára czimezve 
í. május hó 31-ig a Csáktornyái áll. tanitóképző- 
intézet igazgatóságához küldendők. A kérvényhez

Csatolandó: a múlt tanévi osztály bizony itvány sa  
jelen tanévről az időszaki értesítő, továbbá a fo
lyamodó születési bizonyítványa, tiszti orvosi bi
zonyítvány a tanuló egészségi állapotáról és testi 

[épségéről, hiteles községi bizonyít vány a szülők 
vagyoni állapotáról, évi jövedelméről, a kiskorú 

j családtagok számáról és életkoráról s a családfő 
polgári állásáról. Ha a kérvényhez szegénységi bi
zonyítvány csatoltatik, a kérvény s mellékletet i 
bélyegmentesek. Csáktornya, 1897. május 5.

— A perlaki önkéntes tűzoltók c hó,
8-áí: d. e. közgyűlést tartottak, melyen a 
lüzoltó-zenekar szervezését végleg megálla
pították. A kivitellel a Választmányt bizlák 
meg. Ugyanekkor töltenék be az egy idői 

I óta betöltetlen volt alparancsnoki állást is, 
melyre egyhangúlag Neusidler Jenő okleve
les jegyzőt, föszolgabirósági hivatalnokot vá
lasztoltak meg. A tűzoltó-egylet Xeuszidlerí 

I urnák mint katonaviselt embernek teljes 
'megnyugvással adhatta át az alparancsnoki 
tisztel. Az egylet jó  választást tett. Meg kell 
még említeni, hogy az úgynevezett »mág
iáim áldomás« Óitokon sikerrel tarta
tott meg.

—  Légrádról írják, hogy f. hó in-én Légiádon 
négy gyermek majd éleiével űzette ineg csintalan-1 
ságát. Az úgynevezett felső rév hiddobogóján levői 
karfára telepedtek le, hol hintázni kezdtek; a karfaj 
a teher alatt ketté törött é& a négy gyermek bele
zuhant a sebes vízbe. Három hamarosan kievicz- 
kélt, de a negyedik, ki mélyebb helyre jött, csak 
nagynehezen s csakis a kéznél levő kötélbe! 
kapaszkodva, jöhetett ki. A- szülők okulhatnának 
belőle hogy a vizen túl levő rétre különösen este, 
de kivált mint jelen esetben is, midőn a rév, az 
eg\ik csónak eimeriilésc folytán nem közlekedhe- 
tik. ne gyermeküket küldjék, hanem maguk 
hajtsák a marhát haza.

Fölvétel a honvédnevelö és képző- 
intézetekbe. A honvédelmi miniszter ma irta 
ki a pályázati hirdetést az első két honvéd- 
nevelő és képzőintézetbe. A pályázati hirde- j 
tés szerint a p é c s i  és n a g y v á r a d i 
honvéd-hadapród iskolák első évfolyamába 
100— 100 ifjúi vesznek föl. Minden hely 
díjmentes és csak az évi tandíj! kell meg- 
fizotni, a mely a hadsereg összes állomá
nyaiba tartozó lisztek, tisztviselők és altisz
tek fiai számára évelik int 12 forint. A tar
talékos. továbbá szolgálaton kívüli viszony
ban levő tisztek, udvari, állami tisztviselők 
és alkalmazottak, valamint a törvényhatósági. 
lisztviselők számára evenkinl 80 forint. Min
den egyéb állampolgár fiai számára évenkint 
I í>0 forint. A kétszáz hely közül 81 alapiI- 
ványos hely. a melyért tandijat sem kell 
lizetni. sőt a növendékek még f>0 irtot évi 
zsebpénzt is kapnak. A lovassági szolgálatra 
kiképzendő valamennyi növendékért a ren
des tandíjon felül még 200 Irt kell lizetni. 
—  A fölvéteti föltételek: 1. Magyar állam- 
polgárság. 2. A pályázó testi alkalmassága 
a katonai nevelésre, a mit tényleges állo
mányú katonaorvosi bizonyitványnyal kell 
igazolni. 8. A középiskola négy alsó osztá

lyának legalább »elégséges« eredménynyel 
történt elvégzése. 4. Kifogástalan erkölcsi 
magaviselet, ő. Az éléit I í* év és a túl nem 
haladott 1(> év. (>. Az alapitvánvos helyekre 
a pályázóknak ezenkívül különösen igazolni 
kell. hogy az alapitó oklevélben foglalt tel
tételeknek megfelel. — A kérvényeket fize
téses helyekért az alya. gyám vagy anyának 
a pécsi vagy nagyváradi hadapródiskola 
parancsnokságához kell henynjtani j u n i u s 
lő-ikétől a u g u s z tu s lö-ikéig. A kik lovas- j 
tiszti pályára készülnek, azoknak kérvényei
ket a nagyváradi hadapródiskola parancs
nokságához kell benyujlaniok. Minden pá
lyázónak, a ki testileg alkalmasnak minő
síttetik, felvételi vizsgálatot kell tenni írás-, 
belileg és szóbelileg szeptember 2ti— 30-án ,

A fölvételi vizsgát magyar nyelven kell le
tenni, a honátok azonban horvátul is le
tehetik a pécsi honvédliadapröd iskolánál. 
Ezeknek kérvényeiket is itt kell benyújtani.

-  A kongnia összeírás végeredménye a zá
grábi érseki egyházmegyéhez tartozó inuruközi 
plébániákra vonatkozólag az alispán elnöklete alatt 
működött bizottság által következőleg állapíttatott 
meg: Heliczán bevétel 1.214 frt 77 kr., kiadás 389 
frt 09 kr.. a kongruába beszámítható tiszta jöve
delem 82ö fit 08 kr.. Mihályfalván 1). 809 frt 78 
kr., kiadás 53 fit 25 kr., I. j. 750 frt 53 kr.; 
Tüske-Szent-Oyörgyön b. 2237 frt 50 kr., k. 924 
fi t 30 kr., t. j. 1.313 frt 20 kr.; Draskoveczen b. 
1.134 frt 34 kr., k. 378 frt 89 kr., t. j. 755 frt 
45 kr.; Szelenczén l>. 2.134 frt 13 kr., k. 531 frt 
72 kr., t. j. 1.002 frt 41 kr., Mura-Szent-Márton- 
ban b. 952 frt 90 kr., k. 420 frt 70 kr., t. j. 532 
fit 20 kr.: Dekanoveczen b. 781 frt 14‘/ t kr., k. 
71 frt 01 kr , t. j. 709 frt 53’ /, kr.; Szoboticzán 
1). 1.044 írt 29 kr., k. 700 frt 03 kr., t. j. 884 frt 
20 kr.; Mura-Vidon b. 1.120 Irt 73*/# kr., k. 192 
frt 25 kr., I. j. 934 frt 48 '/, kr.; Perlakon b. 1.478 
fi t 94 kr . k. 720 frt 95 kr., t. j. 751 frt 99 kr.; 
Mura-Csányban b. 920 frt 45 kr., k. 314 frt 79 
kr., t. j. 011 frt 50 kr.: Szent-Márián b. 1.080 frt 
47 kr. k. 405 frt 20 kr., t. j. 081 frt 27 kr.; 
Alsú-Oomboruban 1*. 1.003 frt 93' , kr., k. 304 
frt 79 kr., t. j. 099 frt 14'/, kr.; Rottornyán b.
I .‘171 fi t 92 kr, k. 604 frt 17 kr.. t. j. 7*07 frt 
25 kr.; Vizi-Szent-Cyörgyön b. 1.158 frt 01 kr., 
k. 200 frt 82 kr.; t. j. 951 frt 79 kr., Druskove- 
ezen b. 3.400 frt 87 kr., k. 052 frt 10 kr., t. j. 
2.748 Irt 71 kr.; Légiádon I*. 1.345 frt 10 kr., k. 
088 fit 93 kr., t. j. 050 frt 17 kr. — A segéd
lel készi jövedelmek a következőleg állapíttattak 
meg: Tiiske-Szent-Györgyön b. 345 frt, k. 7 frt 
50 kr., t. j. 337 frt 50. kr.; Draskoveczen b. 404 
fit 50 kr., k. 102 frt 40 kr., t. j. 302 frt 10 kr.; 
Szelenczén b. 388 frt 28 kr . k. 90 fi t 79 kr., t. j. 
291 frt 49 kr.: Mura-Szent-Mártonban b. 378 frt 
50 kr., k. 80 frt 2'.» kr.. t. j. 298 frt 21 kr; Szo- 
boticzán k  3o() frt, k. 8 frt 88 kr., t. j. 291 frt 
12 kr.; Perlakon b. 299 frt 92 '/, kr., k. 0 frt 79 
kr.. t. j. 293 frt 13'/, kr.; Mura-Csányban b. 399 
frt 50 kr.. k. 101 frt, t. j. 298 frt 50 kr.; Szent- 
Márián b. 445 fi t 80 kr., k. 101 frt, t. j. 314 fit 
80 kr.: Alsó-Dóm borúban k  320 frt, k. 0 frt 50 
kr.. I. j. 313 frt 50 kr.; Draskoveczen 1». 320 frt, 
k. 7 fi t 90 kr., t. j. 312 frt 10 kr.: Légrádon k  
333 fi t 08 '/, kr.. k. ti frt 79 kr, t. j. 320 frt 29 
kr. A többi muraközi plébániára vonatkozó 
munkálatokat a bizottság pótlás végett visszaküldte.

— A bútoripar fejlődése napról napra na
gyobb mérvű. Igazi élvezet végigtekinteni egy mo
dern butorkiállitást, hol a legújabb háló, ebédlő 
és szalonherendezések mintaszerűen vannak össze
állítva. Valódi látványosság ezért a N e m e s  és 
L e n g y e l  bulortermei (Budapest, Kecskeméti- 
utcza ti. szám. I. eni.) inért meglepő nagy válasz
tékban tartatnak állandóan raktáron a legreme- 
kehh bútorok. Nemes és Lengyel kitűnő jó hír
névnek örvendenek, mert olcsóbban mint bárki 
árusítják a legszolidabb készítményeket.

Ezernyolczszáz negyvennyolez, a magyar sza
badságban^ képes története. Egykorú képek, kitűnő 
kézírások, nevezetes okmányok, kiáltványok, fal
ragaszok, egyéb jellemző nyomtatások, az összes 
érdekes ereklyék teljes gyűjteménye. Az ezerkét
száz képpel illusztrált mű szövegét az ország leg
kiválóbb irói, költői, történelludósai Írták. — Az 
egész a maga nemében nagyszerű munka harmincz 
füzetben jelenik meg. E g y - e g y f ü z e t  ár a 30 
kr. — Részletes prospectust, úgyszintén mutat
ványfüzetet megtekintésre szívesen küld és meg
re n d e lé s ek e t felvesz : Fischel Fülöp (Strausz Sán
dor) könyvkereskedése Csáktornyán.

Öngyilkosság. Lapunk zártakor érte
sülünk. hogy özv. Kohn Sarolta postamesternő
f. hó 13-án főbe lőtte magát Mura-Szent- 
Mártonban. Teliének oka eddig még is
meretlen.

Felelős szerkesztő: Segéd-szerkesztő:
(H A R G IT A I J Ó Z S E F  Z R ÍN Y I  K A R O L Y .

Kiad«) és laptulajdonos:
FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR).



XV. tečaj. Vu Čakovcu. 1898. 13-ga majuša 1 »roj 20.

Sve pošiljke se tičuč zadržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 
ime Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:
K nji žara Fi s c he l  Filipova 
kain se predplate i obznine 

pošiljaju.

M E D IIM U R J E
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeči družtveni znanstveni i povučljivi list za puk 

I z la z i  s v a k i  t i j e d e n  j e d e n k r a t  i t o :  v u  s v a k o  n e d e l ju .

Predplatna cena je:
Na celo leto . . . .  4 fj-t 
Na pol lela . . . .  ‘J fj| 
Na četveri leta . . . I |j |

Pojedini kroji koštaju 10 kr

Obznane se poleg pogodbe 
i fal računaju.

Službeni glasnik: »Cakovečke Šparkasse«, »Medjimurske Šparkasse«, »Šparkasse Okolice Čakovca«, i. 1. d.

Skupni terhi.
Niti jeden gospodar nemore prež penez 

živeti, tak i orsag nemore svoje posije va
diti ako nema peneze. Ove sirotke ljudi 
moraju plačili. To je štibra (porcija).

Vu starim vremenu peneze. koje je or- 
sag potrebuval sharačiom su nanosili skup. 
Jeden ili drugi kralj vudril je na bližnju 
zemlju i ako mu je sreča poslužila, nabral 
je tuliko kinča, da mu je za jeden čas dosta 
bilo. Kada su ljudi po vremenu spametneši 
postali, vidli su. da to nije pošteno delo. 
To je tatbina.

Od ovoga vremena su a uda orsačke 
dohodke z drugih poslov dobavljali i samo 
vu najvekšoj sili su metnuli porciju na 
ljudi.

Stalna porcija je pri nas pod I. Karol 
kraljom 1342. leta došla. Plačali su pak 
štibru od lese. Koj gospodar je na svojim 1 
irnétku takšnu lesu imel, kud je voz sena 
se mogla pelati. platil je 18 dčnarov (100 
denarov je 1 zlati forint vrčden bil).

Vnogo vremena su minula kada su 
spazili. da ta štibra nije pravična. Orsag je 
dužen nas braniti, za nas se skrbeti, nas 
školati i t. d. Mi pak smo dužni orsagu ove 
stroške nazad povrnuti. Orsačko imanje, 
regalije. barmice né su nosile tuliko dohod
ka, kuliko je orsag potrebuval za našu dob-

rotu, ter velika sila je več bila. da se štibra 
nastani i popravi. A to nije tak lebko delo 
bilo. Pri nas su plemenitaši pred 1848. letu 
nemorali plačati nikakvu štibru. O vu jakost 
su vu zakonu irnali. Poleg toga je anda 
siromašen kmet (muž) plačal sve orsačke 
stroške. Veliku čast. poštenje i diku su 
vredni 1848. leta živuči plemenitaši ! Istimi, 
da ljubav prama domovini je uvék gorela 
vu magjarskih srdcib. Veli se, da za domo- 

, vinu sve moramo alduvati, kaj imamo. — 
Tak su napravili i naši plemenitaši 1840-og 
leta. Sami od sebe su radi alduvali svojega 
najvekšega juša za domovinu. Ter su izrekli, 
da i oni bočeju plačali štibru, kak i svaki 
drugi človek.

Orsački sabor je anda odredil 1848. 
leta, da svaki človek mora plačili štibru. 
S tem zakonom vrušile su se one sténe, 
koje su med mužom i plemenitašorn stale. 
Izrečeno je bilo, da je pred zakonom svaki 
človek jednaki : —  siromak ili gospoti sve 
jed no.

Denes se štibra od imétka i od hasna 
plača. Muž od zemlje, hižni gospodar od 
biže, mešter od meštrije. službenik od službe 
plača štibru.

Ima i takšne porcije, koju ne plača 
svaki človek.

To je ferczerung. Na primer: od cukora 
samo on plati, koj cukora kupi; od vina.

pive, žganice on plati, koj to pije. Takva 
štibra je i biljeg (štemplin). Na primer: 
Peter jednu zemlju kupi. Sada je treba 
zemlju iz Ivove gruntovnice vu Petrovu 
prepisati. Onoga službenika, koj to nam za- 
badav mora napraviti, orsag plača : šika se 
da mi orsagu toga izvan rednoga stroška 
vu biljegu nazad povrnemo. Sim spadaj u 
malte na oršaeki meji postavljene. Malte su 
zato. da domaču robu vnogo faleše moremo 
dobili, kak iz vunešnjih orsagov.

Jednoga skupnoga terha imamo, kojega 
ne plačamo s penezi. To je  soldačija. Do
movinu svaki človek mora braniti kakti sói
dat. To je naša noj lepša dužnost. Soldat 
brani decu, žene, stare ljudi. Kad more bili 
svaki človek, koga je Kog zdravom dušom 
i télom podelil, da ovu lépu dužnost more 
zveršavati. Kada je naša lopa domovina vu 
pogibelji. naj svakomu na pamet dojde ono 
selo ili on varaš, gde se kak déle vu prahu 
igral, naj se zmisli za ono grobje, gde mu 
oteč. mati, sestre, brati vu miru Kozjem 
počivaju, naj se nespozabi iz onoga zvonek;:, 
koj ga tulikoput vu cirkvu zval i ako samo 
za ovo se hude staral i to branil svaki, 
nigdar neče pogubljena bili naša mati. naša 
domovina.

Lili.

Z A B A V A

Preminule dušice.
Vsim je poznato. kak sveta mati cirkva 

mali preporuča, da se iz preminučih dušic, 
koje su u purgaloriumu, često spomenemo 
i za nje molimo, jer one su med svetni 
sirotami največe sirote. Ono dobro, koje im 
čoviek svojom molitvom izkaže, biva mu 
često višestruko u životu i na smrti napla- 
čeno, kak če nam to sliedeča pripovest 
posviedočili.

Več je lomu dosta dugo, da je jedne 
deždjevne jesenske noči med bregi. na vrata 
jedne kučice netko pokučil. u kojoj je on 
hip sam jedan čoviek. vriedni i pošteni 
drvodelavec stanuval. Kad je ov kucanje na 
vratih začul —  baš je bilo jedenaest urah 
—  stane se odrnah i zapita, tko u tak kasno 
doba noči još doma nespava. Ali elo li 
osupnenja ! Iz vana čuje odgovor, a rieči 
su bile domačega gospodina plebanuša, koj 
je bil pri jednem težko-bolestnem. daleko 
med bregi, podielivši mu sv. sakramente 
umiručih, te se sad domov vrača. Zvonar 
je več prije vpešal te je gore na briegu u 
jednoj kolibi ostal, gospodin plebanuš pako, 
ufajuč se u svoju tielesnu jakost pošel je

dalje nadajuč se do farofa bez zapriekah 
dojti, ali evo u sredini med bregi i on je 
vuztal te je utočišče. u rečenoj kučici zap
rosil.

Moram ovde primetnuti za razjašnenje 
mojim čitateljem. da u gornjoj Štajerskoj, 
Solnogradskoj, Tirolu i. t. d. ima tarah, ko- 
jih su Stanovniki med bregi tak raztreseni, 
da je n. pr. godine 1834. u miestu Vörgl u 
Tirolu — ja sam lomu živi sviedok, jer sam 
baš onda lamo bil — anda da je kapelan, 
30 godišnji jaki muž. u jutro poslie zornice 
otišel med brige bolestnika spovedal, a došel 
je domov u večer okolo sedme ure sav iz- 
nemogel i gladan. Ovak onud živu sveče
nici ! —  Za ovu moju pripovest mi je po- 
treban bregovih kraj, pak sam si ga zato i 
odabial.

Pošteni anda drvodelavec vesel, da more 
gospodinu plebanušu čim poslužiti. pusti ga 
odtnab u svoju kolibu te mu priredi iz siena, 
kojeg si je za svoje dvie kozice dosta nas- 
pravil, u kulu dosta udobnu postelju, na 
kojoj i zatrudjeni gospodin plebanuš bitru 
zaspi.

Do tretje ure u jutro ostal je plebanuš 
u huti drvodelavca, a onda se je stal i na 
put domov odpravil. Drvodelavec mu ponudi 
šalicu kozjega mlieka za da se malo okriepi,

ali ov to zahvalnostju odkloni jer če čim 
prispe domov, svetu mešu služiti. Okolo Iri 
sata su se oblaki malo razišli i viher zdež- 
djem preslal: sad anda se gospodin plebanuš 
svomu gazdi kroz noč, liepo zahvali te od- 
putnje dole nuz brdine po slezi, koja je u 
dolinu vodila, proti svomu selu gde mu je 
bil slan.

Slučaj taj, da je gospodin plebanuš 
svoju uzvišenu služim vršeč pri toru drvo- 
delavcu moral nočiti, se je ovoga tak ugodno 
dojmil. da je rad o lom pripoviedal i vrlo 
često pripoviedal. kad bi mu se goder pri
lika pružila i n kujem goder miestu, svigde 
je o tom i svakomu znal pripoviedati. Pet 
godinah za tim umre gospodin plebanuš ; 
mnogobrojni sprovod bil je dokaz, koje šlo- 
vanje je vriedni svečenik u svojoj fari 
užival. I naš drvodelavec, kod kojega je u 
svoje vrieme gospodin plebanuš prenočil, 
kad je začul lužnu viest o smrti prevried- 
nog svečenika, došel je iz svog visokog 
briega u dolinu te je tim šlo je mrtvo tielo 
do viečuog mira sprovel, i on se kanil po
kojniku od užiti za učinjenu ljubav. Kazu- 
mieva se, da je tom pri likom i opet pripo
viedal slučaj, kak je  pokojni jjednoč kod 
njega nočil.

I opet je poslie toga prošlo deset go-



Nyilttér*)
K rovat alatt közlöttokért som alaki, som tartalmi 

tekintetben nőm vállal felelősséget a S zerk .

Hennebsrg-selyem
4ő krtól U frt Bő kiig méterenként csak akkor valódi. 
ha közvetlen gyáraimból rendoltotnek, - fekete, fehér ős 
szinos, a legdivatosabb szövés, s/.in és mintázatban. P r i
v á t -fo g y a s z tó k n a k  póstabór ós vámmentesen valamiül 
házhoz szállítva, m in t á k a t  p e d ig  p o s t a f o r d u lt á v a l  
küldenek. 1

Henneberg G. selyemgyárai (cs. és kir. udvari szállító̂
Z ü r ic h b e n .

Magyar levelezés. Svájczba kétszeres levélbélyeg ragasztandó.

Ifj. KOTZO PÁL
Budapest, Y . kerület Lipót-körut IN. szám.

Y. kér., Lipót-körut IN. sz.
(Vigsi inhaz mellett, a nyugoti pályaudvar. Margithid kö
zelébe) helyezte át.

Fenntartotta azonban a Vili. kér., Szentkirályi- 
utcza 49  sz műhelyt és az V k é r . Lipót-körut 8 10 
sz alatti raktárhelyiségeit

A közönségnek további pártfogását kérve ajánlja Garrett Vg- 
u jiib b  szerkezetű c o m p o u n d  g ó z m o z g o n y a it , f é ls ta b il  é s  s t a 
b il  a la k b a n , ;i melyek 40% tilzelöam ag uie 'takarítással dolgoznak.

G ő z m o z d o n y o k a l é s  g ő z c s é p lő k e t  n é g y s z e r  f o r d ít h a tó  
a c é l  d o b s in e k k e l, t o ld á s t  n em  ig é n y lő  s z a lm a r á x ó k k a l  a 
n a g y  s z it a  fe lü le t t e l ,  minden nag\Ságban.

■ r v* "  _ +** - Minden injin lovas caéplőkészleteket, arató- ós vetőgépeket
s/ecskavágokal, répa vágókat ós minden más gazdasági gépeket.

•39 4 -fi Vidéken lakó szolid ügynökök kerestetnek.

RICHTER-féle HORGONY-PAIN-EXPELLER
Linimentum Capsici compos.

Ezen hírneves háziszer ellentállt az idő megpróbáláaának. mert már több mint 27 év 
óta megbízható, fájdalomcsillapító bedörzsöléskent alkalmaztatik köszvénynél, csuznál, tag- 
szaggatásnal és meghűléseknél es az orvosok által boüórzsölésokro is mindig gyakrabban 
rendeltetik. A valódi Horgony-Pain-Expeller, gyakorta Horgony-Liniment elnevezés alatt. 
nem titkos szer, hanoin igazi népszerű háziszer, melynek ogy háztartásban som 
kellene hiányozni. 40 kr., 70 kr. es 1 frt. üvegonkónti árban mtydnem minden 
gyógyszertárban készletben van; főraktár: Török József gyógyszorésznel 
Budapesten. Bevásárlás alkalmával igen óvatosak legyünk, mert több ki- 
sebbértókü utánzat van forgalomban. KI nem akar megkárosodni, as minden 
egyes*üveget „Horgony44 védjegy és Richter ezégjegyzós nélkül mint nem va
lódit utasítsa vissza.

RICHTER F. AD. és T§A:, csász. és kir. udvari szállítók, RUDOLSTADT (Thüringia).
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