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A lap szellemi részére vonatkozó 

minden közlemény 

M a r g i t a i  J ó z s e f  szerkesztő
nevére küldendő.

K ia d ó h iv a t a l :
Kischel Fülöp könyvkereskedése 

Ide küldendők az előfizetési dijak, 

nyiltterek és hirdetések.

M U R A K Ö Z
magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap.

Hirdetések elfogadtatnak:
Budapesten: Goldberger A. V. és 
Eckstein B. hird. Írod. Bécsben 
Schalek H., Dukes M , Oppelik A.. 
«Általános Tudósitó« hirdetési ősz 

tálva Budapest.

Hirdetések jutányosán számíttatnak. M e g je le n ik  h e te n k in t  e g ysze r: va s á rn a p . Nyilttér petitsora 20 flll.

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

Nyílt levél
a „M u ra k ö z “ sze rkesz tőségéhez .

Tekintetes Szerkesztő Ur!

Felkérem, hogy a magyar nyelvben je 
leskedő muraközi és vendvidéki tanítók és 
tanulók 1898/9. tanévi, most már t i z e n 
n e g y e d i k  m e g j u t a  m a z á s á r ó l  szó
ló elszámolásomat becses lapjában közzé
tenni szíveskedjék.

Ezen tizennegyedik megjutalmazásra a 
a következő társadalmi utón begyült összegek 
állottak rendelkezésemre:
I. Zalavármegye törvényhatóságának

adománya 300 frt
II. Zalavármegye nemesi pénztárának

választmánya 120  frt
lil. Dr. Mandel Pál országgyűlési kép

viselő adománya 200 frt
Összesen 020 frt

Az I.) alattiból megjutalmaztaltak:



és pedig Perlakon (Zalamegye), Tárnokon és 
Szaáron (Fehérmegye), Varoslődön (Veszprém* 
megye), Tarjánban (Komárommegye), és \ im- 
páezon (Sopronmegye); azonkívül Veszprém- 
megye Pénzeikül községében nyári menedék
házat is tarlóit fenn: az egyesületnek vándor- 
könyvtárai közül ez idő szerint három van 
vidéki körúton: a Dunántúli közművelődési 
egyesület részéről meghonosított ez az intéz
mény a jelentés szerint kitünően bevált. így 
a mura-szombati tanítókor amely az egyik 
vándorkönyvtárt kezeli, másfél év alatt 6000 
darab könyvtári bárczát használt el. vagyis 
hatezerén használták a könyvtárt. Az egye
sület múlt évben kisdedóvóinak segítségére 
2.772 frt 46 kit, a magyarnyelv tanításában 
kitűnt tanítók és papok segítségére 800 frtot, 
vándorkönyvtárra 824- frt 50 krt. rendes 
egyesületi kiadásokra 1.168 írt 48 krt for
dított. A közgyűlés elnökül közfelkiáltással 
Pallavicini Ede őrgrófot, másodelnökül Rá
kosi Jenőt választotta meg.

—  Köszönetnyilvánítás. Festetics Jenő 
gróf ur Öméltósága a vezetésem alatt álló 
tűzoltó-egylet javára 50 koronát kegyeske
dett adományozni. Midőn ezt nyilvánosságra 
hozom, az önk. tüzoltóegylel nevében 0 - 
méltóságának ez utón is hálás köszönele- 
met nyilvánítom. — Csáktornyán. 1900. má
jus 15-én. Szeiverth Antal s. k., önk. t. pa
rancsnok.

—  Alispáni rendelet Az alispáni hiva
tal folyó évi április hó 25-én 8.450. sz a. 
kellőkép megokolt rendeletben a járási fő
szolgabírók utján utasítja a vármegye terü
letén működő valamennyi községi- és kör
jegyzőt. hogy vasár- és ünnepnapokon az 
istenitisztelet tartásának ideje alatt községi 
és egyéb természetű ügyek tárgyalása végett 
irodáikba se a községek elöljáróit, se más 
feleket be ne rendeljenek; sőt ha akadnának 
is egyesek, kik ezt az időt akarják ügyeik 
tárgyalására felhasználni, azok is komolyan 
és feltétlenül utasitandók vallás kötelmeik 
teljesítésére. Végül megjegyzi a rendelet, hogy

T Á R C Z A.
Modern paradicsom.

»Paradicsom« és »modern« ? hát összeillik-e 
ez a kél szó?

Össze — módjával. Mert hiszen az emberi
ség annyi gondolattal gazdagodott és annyi uj fo
galmat nyer folyton, hogy már nem győz uj meg 
uj szókat alkotni, a tartalomnak uj kifejezést köl
csönözni, s főleg a hol az eszmék hasonlósága 
miatt egyik gondolat felidézi a másikai: az ember 
rákényszerül a képes beszédre. A bibliából ismert 
paradicsom, a melynek puszta neve is ártatlan 
gyönyörérzetei kelt, a testben-lélekben ép, erő
teljes, tiszta emberpár hajléka, táplálója, gyönyör
adója volt, a természet minden gazdagságával meg
áldott; az a modern paradicsom pedig, a melyről 
mi beszélünk hálával eltelten: természetadta kin
cseivel visszaadja a kórsággal sújtott embernek 
testi-lelki javait, egészségét, iideségét, derűjét. Ki
ragadó szép vidékével bármely pontról tekintve 
is gyönyörködtet, az emberi kéz alkotta építkezé
seinek pompája, a mai orvostudomány és a mo
dern comfort vívmányai pedig a jólétet betetőzik. 
Kgészség, derült kedély és mindaz a mi a szein- 
nek-fülnek szép: mi kell még a modern ember
nek, hogy a paradicsomban érezze magát ? !

Terjeszti teljes meggyőződéssel az ott járt 
és meggyógyult ezernyi ezer ember azt az ötletet, 
hogy azért nevezik Herkulesfürdőnek, mert onnan 
herkulesi erővel megáldva távozik a sínylődve 
odautazott beteg is. Félszázat meghalad ama kór
ságok száma, a melyek ellen a bámulatos erejű 
herkulesfürdői forrásvizek használata és egyéb 
gyógyító eljárások fényes sikerrel járnak; tizenkét
ezerre rúg immár azoknak a betegeknek a száma, 
a kik ott egv-egy évben testi-lelki bántalmaikból 
felépülnek. Jó lélekkel mondhatjuk, hogy a lelki

ha esetleg bármi ügy, mely akár természe
ténél, akár egyéb más felmerülendő körül
ményeknél fogva halasztást nem szenvedhet, 
vasár- és ünnepnapokon is, de csakis az 
istenitisztelet előtti, vagy utáni időben, azon
ban semmi esetre sem az isteni tisztelet alatt 
lesz elvégzendő.

Hangverseny. A Csáktornyái m. kir. 
állami tanitóképző-intézet folyó évi május 
hó 26-án a »Ferencz József Tanítók Háza« 
javára a »Zrínyi«-szálló nagytermében zárt
körű tánczvigalommal egybekötött hangver
senyt rendez Kezdete este 8 órakor Belépő
jegy személyenkint 2 korona, családjegy 5 
korona. Műsor: 1. »Nyitány« Mozarttól, 
előadja az iljusági zenekar. 2. »Vándordal« 
Lányitól, előadja az intézeti férfikar. 8. a) 

Xyolczadik magyar rhapsódia,« b) »Magyar 
tánez« Brahmstól, zongorán előadja Révfy 
Géza tanár. 4. »Eredeti magyar dalok« Hop
pétól, előadja az intézeti férfikar. 5. »Az 
ezüst fátyol legendája,« melodráma, szövege 
Várady A.-tól, zenéje Bévlytöl (zongora, phys- 
harmonium. férfikar), szavalja Simoncsics 
László tanitónövendék. 6. a) »Vadászdal« 
Szentirmaitól, b) »Riadó« Kupitól, előadja az 
intézeti férfikar. 7. »Balletrészlel« Vébertöl, 
előadja az ifj. zenekar. 8. »Dalárinduló« Rie- 
gerlől, előadja az intézeti férfikar.

—  Nyilvános köszönet és nyugtázás. 
Ezennel elismerem, hogy a »Vasasztaltársa
ság« pörsölyében a mai napig összegyűlt 
adományokat. 12  koronát átvettem azon 
meghagyással, hogy ez összeget a meglevő 
256 koronás alaphoz csatoljam, miáltal ezen 
áldásos, a vallásosságot és a hazafiérzést 
nagyban előmozdító alap 268 koronára sza
porodott. Ezen alap kamataiból részesülnek 
ugyanis évenkint a magyar nyelvben leg
jobb előmenetelt tafiusitolt Csáktornyái fel
sőbb osztálybeli, idegen ajkú leánytanulók 
díszes magyar imakönyv jutalomban. Fogad
ják a Vasasztaltársaság« igen tisztelt tagjai 
ezen nemeslelkü és a hazafias czélt oly 
nagy mértékben előmozdító alapítványuk

átlapol is nagyon hat a páciensre, s hogy a Her- 
külesfürdő elragadó szép vidéke nagyon elősegíti 
a szenvedők üdüléséi.

A Kárpátoknak ez a gyöngye Krassó-Szörény 
vármegye délkeleti határán, egy vadregényes, mint
egy 5UO méter széles völgyben, melynek lejtőit 
lépcsőzetesen sűrű bük kérdők fedik, s melybe ha
talmas sziklacsucsok pillantanak le, — bájos sma
ragdzöld erdők díszes keretében.

A vadregényes és mégis oly kedves Cserna- 
völgyet, melyben a meleg kénforrások a völgy 
talapzatából bugyognak fel, a természet annyi 
bájos tulajdonsággal ruházta fel, hogy pótlások és 
embeii kéz szépítései csak kontárkodások volnának 
a természet szent jogába.

A pályaudvartól a fürdőig a Cserna mellett 
kígyózó ut éjszak-nyugaton szőlővel beültetett, lej - 

j tűs hegyoldal, melynek gerincze azonban eredeti 
jellegét végkiágazása előliig megőrizve, sürü bükk- 
erdőkkel van boriivá.

Délkelet felől a meredek falu. szakadozott, 
kopár sziklalánczolat tűnik szemünkbe, mely ezüst
szürke csúcsával a felhőkbe nyúlik, inig lábával 
lejtős, gyöngezöld rélségen nyugszik, s folytatás a 
völgy szűk helyre szorult kukoriczásainak. — A 
((ínséges természeti szépség csodás kontrasztjába 
belevegyül a helyenkint csendesen folydogáló, he- 
lyenkint sziklás medrében mormolva és tajlékozva 
tovarohanó Cserna zúgása, melynek örökös tört 
akkordjai csak a Dunába torkolásánál hangza
nak el.

Megle|>o látvány bűvöli el a közeledő fürdő
vendégel. Jobbra-balra széttárulnak a hegyek, 
mintha a forrásvidék kapuja előtt meg akarnák 
könnyíteni számunkra a belépést. Valóságos éden 
tárul szemünk elé, midőn Herkules szent forrásai
nak helyéhez közeledők. Gyönyörű villák, pompás 
diszépületek és ültetvények sorakoznak egymás 
mellé összlrangzatos, stilszerü egymásutánban a 
csodaszép völgyben, magas hegyekkel és sürü

gyarapításáért intézetünk nevében hálás kö- 
szönetemet. — Csáktornyán, 1900. május 7. 
Pólyák Mátyás igazgató.

—  Felhívás Muraköz tanítóihoz! A ta
nítók háza gyulája első sorban érdemli meg 
a tanítók pártolását, mert a bruttojövedelein 
5% -a  a tanítók házáé és mert magyar ipar
termék, mely kitűnő minőségével nemcsak 
kiállja a külföldi versenyt, de felülmúlja a 
a külföldi gyufát. Alsó-Muraközben csak Per
lakon kapható Hirschsohn Zsigmond keres
kedésében, hol nagy raktár van e gyufából. 
Felhívjuk tehát Muraköz tanítóit, hogy úgy 
a maguk szükségletét fedezzék e közeli for
rásból, valamint csináljanak propagandát a 
tanítók gyufájának községeik kereskedői és 
lakosai közt. Eddig a gyula évi 8000 forintot 
jövedelmez a tanítók házának; ha a gyufa 
10-szeres elterjedést nyer, 80000 frtot nyer 
a tanítók háza. (B. B.)

—  Kérelem. A Csáktornyái áll. tanitó
képző-intézet folyó hó 26-iki hangversenyé
nek rendezősége kéri mindazokat, kik téve
désből meghívót nem kaptak volna, de arra 
igényt tartanak, szíveskedjenek ez iránt a 
a képzőint. igazgatóságához fordulni.

—  Megyei közgyűlés. Zalavármegye tör
vényhatósági bizottsága májusi közgyűlését 
dr. Jankovich László gróf főispán elnöklete 
alatt f. hó 14-én tartotta. Elnöklő főispán üd
vözölvén a szép számmal megjelent bizottsági 
tagokat, meleg hangon emlékezett meg arról 
a pótol hat lan veszteségről, mely az egész 
művész világot, fökép pedig hazánkat érte 
hazánk nagy fiának, a világhírű festőmű
vésznek. Munkácsy Mihálynak, gyászos el
huny távul; indítványára a közgyűlés jegyző
könyvileg örökítette meg a kiváló művész 
emlékezetét, s fejezte ki elhunyta fedett mé
lyen érzett részvétét s úgy az elhunyj öz
vegyéhez, mint az országos képzőművészeti 
társulathoz részvétirat intézését elhatározta. 
—  Az elhalálozás folytán megüresedett köz- 
igazgatási bizottsági tagsági helyre közig. biz. 
tagnak Battyáuy József gróf választatott meg.

bükkcrdőkkel övezve. — Különböző magasságban 
a sürü erdőből díszes gloriettek tűnnek elő, a 
melyekhez a kényelmes, lekervényes erdei u:on 
mindenki szívesen fölgyalogol, hogy a pompás ki
látásban gyönyörködve, lelkét felfrissítse.

A természet vadregényes képei bájos közvet
lenséggel vonulnak itt el szemeink előtt. Ksti órák
ban a fülemilék dallamos csattogását, mely az 
erdők áhitalos csendjét májustól nyár közepéig 
meg-megszakitja, követi a tömérdek szentjános
bogár fénye, mely folytonos villámlásként gyors 
egymásutánban czikázza ál az erdők sürü sö
tétjei.

És az a sok meleg forrás, mely itt a föld
ből felbugyog, igazolja elmúlt századok évkönyvei
ben a nép szájából és a tapasztalatokból vett 
hagyományokat, mehek szerint ezer meg ezer 
szenvedő talált itt gyakran kínos fájdalmaira gyó
gyulást és enyhülést, vigaszt és erőt.

Mily hálára tudta kötelezni a szenvedő em 
beriséget az örök teremtés az állal, hogy ezt a 
Paradicsomot egy csomó meleg kénforráson kívül 
egy konyhasó-forrással is megáldotta, a mely da
czára a kénforrások közvetlen közelségének, min
den kéntartalomtól menten, rendkívüli bőségben, 
hangos morajjal, karvastagságban szökik fel egy 
mészkőszakadékból. Monarchiánkban ez egyedüli 
a maga nemében.

Már a rómaiak nagy hálával voltak ezért 
eltelve; íriszen ők vésték a sziklába, melyből e 
meleg forrás kibugygyan, Herkulesnek, a személye
sített erőnek szobrát, melynek szakadozott kör
vonalai még ma is tisztán láthatók. Kár hogy a 
tisztelet és hála e szimbóluma az itteni paraszt
ságnál elterjedt babonának idővel egészen áldoza
tul esik, a mennyiben uz arról úgyszólván naponta 
lehorzsolt kőport panucea gyanánt különféle ba
jok ellen az ásványvízzel isszák

Jóllehet e fürdő a kénforrásoknak köszöni 
nagy hírnevét, mégis már a konyhasó-forrás ma-



— A vármegyei házipénztár s a vármegye 
kezelése alatt álló alapoknak az 1899 évi, 
a vármegyei számvevőség által megvizsgált 
számadásait a közgyűlés az állandó választ
mány javaslatához képest elfogadta s azok
nak lelterjesztését elhatározta. — A vár
megye alispánjának a személyzet szaporítása 
és a hivatalos helyiségek kibővítése iránt 
beadott, kellőkép megokolt előterjesztése fel
olvastatván, az abban foglalt javaslathoz ké
pest a közgyűlés feliralilag megkeresi a bel
ügyminisztert, kegyeskedjék olykép intéz
kedni, hogy a pontos ügymenet a személy
zet szaporításával és a helyiségek kibővíté
sével biztosiltassék. — A vármegyei tiszti-, 
segéd-, kezelő- és szolgaszemélyzet fizetésé
nek rendezése tárgyában tett alispánt elő
terjesztésben foglalt javaslathoz képest a 
közgyűlés határozatikig kimondotta, hogy a 
fizetés az 1898. évi május hóban tartott 
közgyűlés határozata szellemének megfele
lő ig  rendeztessék. — A közgyűlésen jóvá
hagyást nyertek: Mura-Csány község képvi
selő-testületének ovoda felállilása tárgyában, 
Erzsébetik és Mura-Fűred községek ingat
lan szerzése, Dráva-Vásárhely községnek in
gatlan eladása tárgyában hozott határozatai
— A közgyűlés Atsó-Miháljovecz község 
szervezési szabályait kiigazítás végett vissza
küldi. — Perlak község képviselő-testületé
nek a temető rendezése tárgyában alkotott 
szabályrendeletét azzal hagyta jóvá, hogy a 
váltságdíjakat abból törölje.

—  Hihetetlen! Pedig az elismerő levelek 
ezrei bizonyítják, hogy a Feller-féle Klsa-Fluid 
minden, de még oly betegségeknél is, melyeket 
más gyógyszer nem gyógpt meg, bámulatos ered
ményűvel használható. Különösen lázi, köszvényt, 
reumát, mell-, fő-, fogfájást, szúrást, vérszegény
séget, görcsöt, gyomorbajt, szembajt stb. gyógyít 
biztosan és gyorsan. 12 üveg ára 5 korona bér
mentve. Kgyedüli készítője Feller V. Jenő gyógy
szertára Slubica 135. szám (Zágráb megye). Egy 
családnál se hiányozzék e kitűnő, az egészségügyi 
hatóság által megvizsgált és jóváhagyott szer, me
lyet u ki egyszer hozat, sokoldalú hatása miatt

gában véve is elég lelt volna arra, hogy e hír
nevét számára biztosítsa.

A meleg források, melyek itt egész 60 C. 
foknyi liőmérsékben buzognak föl, jól berendezett 
fUrdŐbázakban mint fürdő, zuhanymasszázs, be
lélegzés'! kura jönnek alkalmazásba és sokféleké
nen használtatnak ivó kukára is.

Az egyes kúrák fokozására alkalmazzák a 
sokféle masszázst, svéd gyógytornázást, villamos
ságot, pólyákat.

A kénforrás különösen ajánlatosnak és min
denkor jó eredménynyel járnak köszvénynél, akár 
fürdő alakjában, akár mint ivó kura és zuhany
masszázs, a mennyiben a megszabott életrend be
tartása mellett kitünően hatnak, De joggal ajánl
hatók idült izom- és csukló-esuznál is, csonlöré- 
sek után és ankylosisnál, ischiasnál, idült bőrki
ütéseknél, idült higanymérgezésnél és ősidők óta 
mint a higany kura hatalmas támogató eszköze 
szerepelt. A konyhasó-forrás különösen görvély- 
kórnál, ráchitisnál, anaemaánál ajánlható és a női 
nn denezeszervek legkülönfélébb idült betegségeinél 
m ijdnem mindig meglepő eredménynyel jár. To
vábbá különösen olyan betegekre nézve ajánlatos, 
akik a kénfürdőket nem állják ki.

Az évadot hivatalosan május hó 15-én nyi
tották meg, de a fürdők és szállók a legnagyobb 
kényelemmel berendezve, a fürdővendégeknek egész 
éven át rendelkezésükre állanak.

A nyári idény alatt a gyógyház, különösen 
a táncz-. zene-, olvasó- és társalgó-terem gyako
rolják a legnagyobb vonzó erőt és ezek képezik 
az idegenék találkozó helyét. Ksténkint a katona
zenekar vidám hangjai mellett a vendégek ifja. 
örege lánczban és dalban keresi lelke felfrissíilé-

állandóun használ. — *Vak voltam már, csak a 
Feller-féle Fisa-Élűid mentette meg szemem vilá
gát«, irta Szűcs Péter Budapest, Felsőrakpart 9.

Furfangos csaló. Nyirvölgy, Gyü
mölcsfáin és Gyümölcshegy községekben f. 
hó 1 1 -én egy ismeretlen szédelgő járt, s a 
községbeli lakosok közül többet vasúti mun
kásokul iogadolt fel a felxdorfi, állítólag 
építendő vasútvonalhoz, a fellogadottaktól 
pedig 1— 1 koronát csalt ki, igv összesen 
14 koronát szedett össze, s azután cserbe 
hagyva őkel. odább állolt. A Csáktornyái 
csendőrség a szédelgőt Androsecz András 
mura-csányi lakos személyében kiderítette, s 
átadta a Csáktornyái kir. járásbíróságnak.

—  Kimutatás a Csáktornyái városi anya
könyvi hivatalból április haváról 1 . Szüle
tések: Mátján Mária, Jakopcsics Fáni, Hauer 
Gyula, Horvát Mária, lvacsics Ferencz, Me- 
kovecz Mária, Dobsa Mária, Kovacsics Anna, 
Verlarics György, Golenkó György, Czeizek 
Rezső, Légin György, Petz Rozália, Nádasi 
Délinké, Szolja Antal, Hepp János. 2. Há
zasságkötések: Polavecz István és Brezovics 
Francziska, Kirchmayer Vincze és Novak 
Fáni. 3. Halálozások: Gradiscsai Eszter (57 
éves, Megla Anna 9 bőn., Kaczun József 2 
hón.. Mátján Mária 2 hetes. Brezuicsár Győ
ző 23 bőn., Horváth Mária 2 hetes, Frász 
Frigyes fi hón., Verlarics György 9 n., Kri- 
zsár Győyő 11 é., Légik György 7 n.

Ki akar egyéves önkéntes lenni? Bizo
ny ára van olvasóink között akárhány fiatal em
ber, ki annak idején tanulmányait félbenhagyta s 
igy a 3 éves terhes katonai szolgálatnak néz elébe. 
Debreczenben már évek óta sikeresen működik 
az országszelte kitűnő hírnévnek örvendő Licht- 
blau Albert-íéle miniszlerileg engedélyezett kato
nai előkészítő tanfolyam (tanbizottság: eddei Draug- 
gentz János m. kir. honvédezredes ny. és Mayer 
Adolf cs. és kir. őrnagy ny.), melyben azon ifjak 
kik még sor alatt nem állottak, foglalkozásukra 
és előkésziillségükre való tekintet nélkül rövide
sen megszerezhetik az egyéves önkén lesi jogot. 
Felvilágosítást és prospektust készséggel küld 
Lichlblau Albert igazgató, Debreczen.

sét. A nemzetközi fürdőközönség eleven zűrzavara 
itt fesztelenül érvényesül.

Könyvtár, olvasószoba számtalan napi- és 
képes-lappal, tombola, színház, lawn-tennis, kirán
dulások a hegyek Közé, séták a völgyben és hajó- 
utak a Vaskapu csatornájához, Kazánszoroshoz és 
a fürdőhely messze környékére minden idegennek 
elég változatosságot és szórakozást nyújtanak.

Évek sora óla a Merkulesfürdő téli fürdő
vendégeinek száma is egyre nő, s ezt a fürdő 
enyhe telének, melyben ritka a hideg és havas 
nap, 14. C. átlagos évi hőmérsékletének és védett 
fekvésének, valamint forrásai világhírének kö
szönheti.

A fürdőhely lelke lovag Vest Kde vezérigaz
gató mindenkor élénk részt vesz a fürdőhely ér
dekeinek fokozásában és ápolásában, minek elis
meréséül legmagasabb helyekről a vaskoronarend- 
del, a porosz koronarenddel és más rendjelekkel 
lett kitüntetve. A derék, kötelességtudó fürdőke- 
zelőség, melynek élén lovag Karvinszky Gusztáv 
fürdőigazgató áll, gondoskodik arról, hogy a liirdő- 
vendégeknek mindenkor jól fegyelmezett, nagy
számú személyzet álljon szolgálatukra és hogy a 
telep a leghíresebb világfúrdőkkel egy színvonalon 
maradjon.

K sorok Írója, a ki maga is egészségét kö
szönheti Herkulesfürdőnek. csak azt csodálja: 
miért nem választják költők és regényírók ezt 
az istenáldotta helyet legszebb történeteik szín
helyévé ?

Ju les.

Közgazdaság.

Az Első Magyar Általános Biztosító Társaság
múlt hó 5-én tartotta közgyűlését gróf Csekonics 
Endre elnöklése mellett. Az igazgatóság jelenti, 
hogy a biztosítási üzlet általában nyereséggel zá
ródott. Az elemi biztosítási ágak közül ezüttal a 
tűz- és szállitmány-biztositó üzlet lefolyása volt 
kevésbbé kedvező. De, valamint a biztositó-üzlet 
egész vonalán folytonos volt a társaság fejlődése, 
ebben az üzletágban is örvendetes mozzanat az, 
hogy a tűz- és száliilmányi-dijbevélelek az 1878-iki 
12,866.869 korona 90 fillérről 1899-ben 13.503.409 
kor. 07 fillérre emelkedtek. A tűzkáruk azonban 
annyira igénybe vették a tekintélyes díjbevételt, 
hogy e régebben haszonhajtónak bizonyult üzlet
ágban ezúttal számításba vehető nyereséget elérni 

I nem lehetett. A jégbiztositó díjbevétel 1899-ben 
szintén növekedett, amennyiben 5,054.503 korona 

j  23 fillér magasságot ért el. a mi az előző évihez 
i képest 1,001.925 kor. 33 fillér gyarapodás. Az élet
biztosító üzletágban az uj szerzemény 1899-ben 
41.760.304 korona 61 fillér; a biztosított tőke ál
lománya pedig 253,652.080 korona 34 fillérre 
emelkedett, vagyis 12,013.671 korona összeggel 
haladta túl az előző é i  állományt. Az életbizto
sító díjtartalékok ma már 71,259.669 korona 67 
fillérre rúgnak, a viszont biztosítások nélkül. E 
bőséges tartalékolás mellett az 1899. évi tiszta 
nyereségül az életbiztosító üzletágban 977.833 ko
rona 52 fillér összeget sikerüli elérni. Javasolja 
az igazgatóság, hogy az elért 996.786 korona 18 
fillér tiszta nyereségből fizessenek ki az életbizto- 
sitoltak nyereményrészül 435.134 kor. 92 fillért, a 
tisztviselők nyeremény osztalékára 29.903 korona 
58 fillért, a tisztviselők nyugdíjalapjára 19.935 ko
rona 72 fillért, osztalékul pedig minden egész rész
vény után 150 koronát. A fennmaradó 2003 kor. 
79 fillért külön tartalék alapra vezetik. A köz
gyűlés a jelentést tudomásul vette s a fölment
vényt megadta. Végül megválasztotta a közgyűlés 
választmányi tagokul gróf Korniss Károlyt, Thu- 
róczy Györgyöt, a felügyelő bizottságim pedig 
Brukhard-Bélaváry Konrádot és Németh Tituszt.

A gazdaember ereje.
LatTaix Auguste gazdaember Gurceau urnái, Champag- 

neboban (l)ordogne), már gyermekkora óta mezei munkák
kal foglalkozott. Tizennyolcz éves korában nagyon vérsze
gény leti, s hiába küzdött éveken keresztül e baj ellen. 
Megakart maradni a hivatásában, de ereje hiányzott hozzá. 
Vájjon miből származhatik a mai emberek gyöngtsége, s 
származtathatjuk-e azt másból, mint a faj folytonos vissza
fejlődéséből s az erők folytonos csökkenéséből. Az az em
ber, ki oly eszközt talált, melylyel az elfogyott erőt föl le
het frissíteni, nagv és fontos tettet vitt végbe. A Pink-pilula 
alkalmazásával mindenki a régi idők fáradhatatlan munkás
ságát és erejét kaphatja vissza. A vérszegénység már régóta 
nagy pusztítást visz véghez, még a vidéken is. Ezt kell le
győzni a vér és idegek megerősítésével. LafTaix ur ezt meg
tette s az eredményről következőképen számol be.

— Fötdmives vagyok 
- írja, s gyermekkorom 

óta sokat dolgozom. Ti
zennyolcz éves korom
ban vérszegény lettem. 
Nem volt étvágyam, e- 
rőm elhagyott s a leg
csekélyebb munka vagy 
csak mozgás is szívdo
bogást és a lélegzet el
maradását hozta létre. 
Az orvosok, kik gyó- 
gyitószert nem tudtak 
találni, azt mondták, 
hogy tulságos gyorsan 
nőttem s bog,- erősitő- 
szert kell bevennem. 
Minden nekem ajánlott 
szert megpróbáltam, s 

nem gyógyultam meg Ekkor egv a Pink-piluláról szóló 
könyv került a kezembe Szól fogadtam a tanácsoknak s 
miután néhány doboz Pilulát elfogyasztottam, erőm vissza
tért, egészségem helyreállt s ma fáradság nélkül dolgozom.

A Pink-pilula a vérnek tisztaságát és erejét visszaadva, 
minden betegségen gvózedelmeskedhetik, ha a betegség gyen
geségből származik, ilyen betegség pl.: a reuma, általános 
gyengeség, sárgaság stb.

A pink-pilula kapható Magyarországon a legtöbb 
gyógyszertárban. Egy doboz ára | frt 75 kr. és hat doboz 
9 frt Magyarországi főraktár: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszertá
rában, Hudapest, Király-utcza 1Ž.

Felelős szerkesztő:

M A R G I T A I  J Ó Z S E F

Kiadó é i laptulajdonol:

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR)



XVII. tečaj. Vii Čakovcu, 1900. 20-ga. majuša Broj 20.

Sve pošiljke se tičuč zadržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 

me, Margitai Jož6fa urednika 
vu Čakovec.

Izdateljstvo:

Knjižara F is c h e l  Filipova, 
kam se predplate i obznane 

pošiljaju.

MEDJIMURJE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeči družtveni, znanstveni i povučljivi list za puk

Iz lazi sva k i t ije d e n  je d e n k ra t  i to : vu  s v a k u  n e d e lju .

Predplatna cena je:

Na celo leto . . .  8 kor

Na pol lela . . .  4 kor.

Na četveri leta . . 2 kor

Pojedini broj: koštaju 20 fill

Obznane se poleg pogodbe 
i fal računaju.

Službeni glasnik: »Čakovačke Šparkasse« »Medjimurske Šparkassc«, »Šparkasse Okolice Čakovca«, i t. d.

Kava.
Kava je sad jednog toplog zraka dréva, 

kojeg prava domovina je  Gornja Aethiopia. 
od kud su ga vu Srečnu— Arabiu donesli. 
Europejci su se od iztočnih narodah nav- 
čili hasnuvati kavu. gde su ju najine več 
vu najstarešim vremenu poznali. Veliju. da 
su ju venečari več vu to. stolelju poznali; 
pak magjari su več od zdavnja sa lurkóm 
irnali posla, je sigurno da su ju sa vnogim 
prije hasnuvali. 1691. je  kava več poznala 
bila pri vekših hižah i akoprern je žuhkog 
teka bila ipak su nju hasnuvali. Najbolje 
su ju hasnuvali vu Francuskoj, od kud se 
je razširilo hasnuvanje njoj i vu susedne 
države. Vu Nemškoj su ju samo na koncu 
17. stoletja počeli poznali.

Hasnuvanje kave je na hitrom na to 
prisililo europejce, da njoj drévo, kője tak 
vrédni sad donese, iz bližeše spoznaju i 
probaju pod svoju vlast vzeti. Hollandéi su 
donesli najprije kavino drčvo iz Mek- 
ke, i počeli su nju na svojemi na
selbinami saditi, kaj njim je i išlo po
ruki, najme pak vu Iztočni lndii. Drevo ka
vino se je  na hitrom razširilo vu Java Cey
lon i na više amerikanskih siskov.

Od hollandincov su francuzi vzeli prék 
nasadjenje kavine biljine i de Clieux (dö 
Kliő) zapovedniku ladje je išlo po ruki i 
vu franceskih naselbinah zasaditi kavu i 
tak svojoj domovini prometa i sa tčmzdignuli.

Kavino drevo vu svojim rodnim mestu 
na 2 0 — 30 stopah visoko raste i poleg dob- 
rog gojenja 3 0 —40 ljet živi. Spodobno je 
jako k cmreku, vodoravne kite su zpod 
dugše i zgornje su sve menjše-menjše. Listi 
su k kirbekovim listom spodobni. Cvét kavi- 
nog drčva je béli i dišeči, ali samo 24 vure 
stoji jer mu mesto zeleno zrnce osvoji, koje 
pol lam črleno poslane. Ovo opel iz dvejuh 
zrncah stoji, koje je  zvuna okruglo, znutra 
plosnaslo i razrežnjeno. Kavino drévo, kak 
vnogo drugih toploga zraka drévah na letu 
dva put cvete. Več vu decembru i vu ja- 
nuaru počeju na pod drevo prestrte plahte 
stepati sad, ali glavna bratva je vu majušu.

Kavino zrnje jednostavno sušiju na 
suncu par tjednov i da je več suho, ili sa 
valeki ili pak vu takvim melinu ga izčistiju 
iz zvunašnje lupanje, i onda čislo zrnje ve- 
triju i još jeden dón sušiju.

Najbolša i najdragša kava je» mokka« 
za ovom »java,« »surimam«i — najprosteša 
je »brazilianska«.

Dobra kava mora biti zelenkasta, drob
na i sva jd n a k a  mora biti; ako sirovu kavu 
vu saki ruždimo ova mora ružiti i dobru 
kavinu duhu dali, ako vu vruči vodi nju 
držimo koje vrčme, voda nesme biti niti ze
lena. niti hrdjava, nego samo žutkasta, jer 
drugač je kava ne naravne farbe nego far- 
bana i ako je zelena farba, to je  na zdravje 
g i Itn o.

Z A B  A  V  A
Bavarski kralj Ljudevit 1-i.
Iz ove pripovesti budu moji vriedni 

čitatelji videti, kak ljudi nekoje velike mu- 
ževe i njihova diela nepoznaju te ih krivosude.

Zahvalnost je bila glavna kriepost ple- 
menitoga kralja Ljudevita I-a. Dok je još 
bil prestolonasliednik. pohadjal je ondašnje 
sVčUčilište u Landshuthu te je p ri professoru 
doktoru Ivanu Saileru slušal pastoraltheolo- 
giu a najugodnije se je  čutil u družtvu is- 
toga professora. Doktor Sailer je  bil za svo
ju domovinu na toliko zauzet, da je istu 
čast biskupsku u Külnu, koju mu je pruski 
kralj ponudil, odklonil. Zahvalni prestolonas
liednik je poslie kod svog kraljevskog otca 
Maximiliana Jožefa izposloval, da je doktora 
Sailera poslie smrti biškupa Wolfa na nje
govo miesto u Regensburgu imenoval, a to 
je  Sailer dragovoljno prijel jer je  tim ostal 
u svojoj domovini.

Kada je kralj Max I-i 12-a Oktobra 
1825. naglo umro, a njegov sin Ljudevit
I. na prestolje dosel — podelil je iz zah- 
valnosti svojemu — negdašnjemu uči
telju a sadanjemu biskupu Saileru k njego- 
vomu zlatomu mešničkomu jubilaumu ko-

manderski križ civilnoga reda bavarske ko
ru ne, a k njegovo mu osa m d esető mu rod je  n- 
danu, odlikoval ga je velikim križom istoga 
visokoga reda. Kada pakjekonačno biskup
20-a Majuša godine 1832 umro, žaluval je  
kralj iskreno za njim, posietil je  njegov grob 
u Regensbugu te mu je na isti na svoje troš- 
kove dal postaviti liepi mramorski spomenik

Drugi njegov učitelj bil je takodjer ka- 
tolički svečenik a klomu i spisatelj Sambu- 
ga. Ov ga je  još za njegovog dietinstva u 
vieronauku podučaval. I ovomu je kralj Lud- 
wig na groblju Neuhausenskom blizu Mo- 
nakova dal iz zahvalnosti postaviti liepi spo
menik.

Preko sedam milijunah forintih je  kralj 
Ljudevit l-i za svojega kraljevanja izdal na 
dobrotvorne svrhe i na almuštva, ali radi 
šparanja pri dvoru i na svojoj osobi su ga 
nekoji skupcem razkričali, dapače su mu u 
u Monakovu radi loga šparanja u svojoj 
kuči nametnuli špotno ime »Knicker,« kaj 
toliko znači koliko skupec ili škrtac.

Bilo je početkom tridesetih godinah 
niekog hladnog zimskog jutra, kad je  jedan 
mršavi visoki gospodin, obučen u navadno 
sivo zimsko odielo, se šetal u stražnjih »Ar
kadah?. Jeden sveučilistni dijak, sin siromaš-

Dobro napravljena kava sve vugodna 
svojstva žestočnih pičah zadržavlje, bez toga 
da bi imala i nevugodne strani ovih. Kava. 
čoveka na gibanje dirne i ceranje podpo- 
maže, ali hitre narave ljudem i deci je  ne 
dobro hasnuvati, jer-n a jm a pak déca su još 
preslaba za nju.

KAJ JE  NOVOGA?
Xntiherceg J ő  z se tu m zg ied n n je ,

József nadherceg je o. m. 15. vu Varaž
dinu držal razvidbu od kud se je  sa cu- 
gom čez Čakovec vu Kanižu odpeljal, gde 
je lakaj razvidbu držal zvrhu honvédov. Iz 
Kaniže bude se vu Kaššu peljal gde bude 
27-ga obdržal razgledanje.

tm en u va n je .

Magjarsko- kraljevski minister pravicah 
je Wollák Rezső čakovečkog fiškaliuša k 
čakovečkomu kr. kot. sudu za fiškaliuškog 
povernika odredil.

Z b ir  h n je  b i ro v  o v.

Za bi rove su zebrani: vu II Dislriktušu 
Kecsmár Ferencz; vu Mártonhalmi Jámbro- 
vics János; vu Ternovcsaku Lebár Ferencz; 
vu Határ- Orsu Zsuppan Janoš; vu Rácz- 
Kaniži Kodba Márton.

kih težačkih roditeljah iz Türkheima, (danas 
Kneipovo liečilište) koj je instrukcijami se 
školal, ali sada baš nije irnal nikoga inštru
irati, je  u isto vrieme knjigorn u ruki onud 
gore dole hodil, da se gibanjem barem po- 
niešlo stopi. Taj visoki mršavi gospodin — 
bil je  to sam kralj Ljudevit — ide bliže do 
dijaka i zapodene šnjim razgovor: iz dijako- 
vog govora, je  kralj jasno mogel uvideti, 
da lomu siromaku neide baš najbolje a za 
čas je saznal cielu nevolju dijakovu, koj 
niti nije sanjal, da se s kraljorn spomina. 
Ov mu konačno veli, zakaj nenapiše na 
kralja Ljudevita molbenicu za kakovu pri- 
pomoč?

»Ja sam čul, da od tog »knikera« 
(skupca) mje nikaj dobiti moči« — 
odgovori hitro dijak.

»Onda se samo obratite molbenicom 
na kraljevski kabinet, ja  se nadam, da če 
uspieh biti ja  sam pri dvoru u službi, pak 
budem več za vas onde govoril.« — veli 
gospodin smiešeči se.

Dijak sada posluhne táj saviét, akoprern 
se mnogo nije nadjnl drugi dan napiše mol
benicu te ju preda u kraljevski kabinet. Ali 
več nekoliko dni zalim bude pozvan k-sve- 
učilištnom tajniku Műlleru pozvan, koj mu



s
Pom rčenje s u h c u .

Vu pondeljek, tojest 31 -ga o. m. hude 
célo pomrčenje sunca, koje hude vu Buda
pesti samo delomično videli. Po poldan ob 
1 vuri 29 minuti počne mesec pokrivati 
sunce i kmičina ob 2 vure 30 minut pos
tane. Ob 6 vuri 52 minuti prestane taj 
lépi pojav ovoga dneva hude sunce ob 7 
vuri 43 minuti zašlo.

Skončani nótárius.
Pred dvemi Ijetmi se je pripetilo da 

su vu Sükösdu tamošnjeg notariuša Tessé- 
nyi László-a jednog dana vu kancellarii nad 
oblok strelili. Žandari su iskali ali zabadav. 
Več je  skoro  ̂ e pozabljeno bilo, kad je 
sada Csizmadia János ondašnji birov svoju 
Ženu izliral od sebe i ona je k sudu išla 
povedat, da je notariuša njeni muž zaklal. 
Csizmadiu su prijeli i proti njemu istragu 
liraju.

Unuberijn.
Trilz János iz Prebur Krassószörény- 

varmegjinske občine se je praina domu trsiI, 
kad ga je  na putu navalil njegov srdbenik 
Perron Demeter i sa željeznimi rasuvami 
vu srdce vpičil Trilz je laki vumrl. Zatem 
mu je  peneze vzel i skočil. Szegedsko žan- 
darslvo ga na širokom išče.

Zdavnnje.
Földes Imre mura-szt-mártonski nota- 

rinš je  o. m. 13-ga peljal k oltani vdovicu 
Márcsics Károlya ošterjaša; kakti svedoki 
I ili su Fiiszár Miklós školnik i Besnyák La
jos muraszerdahelyski notariuš.

Odkrivanje spomenika.
Lépu svečanost more čekati Varaždin 

varaš, najme o. m. 24-ga bnde se pripetilo 
odkrivanje vu tarnošnjim promenadu pos- 
tavljenog spomenika FJisabete pokojne kra
ljice. Za stroške se je med Stanovniki varaša 
(»000 Irt skup zišlo; spomenik je iz tamno- 
sivog mamora, i delan je vu Magjarskoj.

Ne v olja.
Iz Praga pišeju jednim budapeštanskim

novinam: Jelűnek Ferenez težak vu kopao- 
nici, je  sa svojom četverom decorn vu ve- 
likoj nevolji živel. O. m. Ki-ga na večer je 
vu jednoj šumi probal si decu zaklati. Tri 
su težko oranjeni, a čet vrti, koj je najmlajši 
je taki vumrl. Jellinek je sa ostalom kug- 
Ijom još sebe hotel sireljiti, ali je  né tretil. 
Jelineka su prijeli i pri sudu se s tem 
brani, da je  vu velikoj nevolji bil.

A'a jhrzeši c up na svetu.
Najbrzeši cug na svétu hude on elek

trični cug, kojega sada hočeju zidati med 
Liverpool i Manchesterom. Željeznica bude 
visela i cug bude po njoj vu 1 minuti 
2 9 km. brzoče išel. Med dvéma varaši je 
dalečina 59 k metrov i tu dalečinu, kojoj je  
našemu šnelcugu jedna vura treba, bude 
19 minut prevalil novi cug, koj bude elek
trični.

Sírajk vu Zagrebu.
Strajk je né naša rčč i tuliko zname- 

nuje, kak prestanje dela. — Vu Zagrebu 
sada više (5000 težakov slrajkéra. Ovi su 
svi pri delanju kučijah bili hasnuvani, kakti 
kovači, drakslari vužari, kolari, remenari. 
Več od dvejuh Ijednov su se pogajali gazdi 
i težaki, ali jer su se né mogli pogoditi 
zbog vekše plače, težaki su se skup zebrah 
i odišli su poleg Zagreba vu Maximir šumu. 
gde je strajk-huta. Težaki su vu Buda- 
peštu telegraferali tarnošnjim težakom i prosili 
nje da nek ne daju vu Zagreb težake ako 
bi nje meštri prosili.

Zm rtnjeni svetel.
Bonifác, Servac, Pongrác dnevi su i 

pri nas mrzli bili, ali vekšega kvara, ga 
ipak ne bilo. Ali dalje po Magjarskim je  vu više 
meslah zmrzavica bila. I na morju su ovi 
dnevi pogibeljni bili Led viher burkanje je 
jedno za drugim išlo na né tnalu nesreču 
ladjah. Više glasov dobavljamo iz svili stra
ndi od nesrečah. Pod ovirni tremi dnevi se je 
do tridesti višeših inenjših katastrophah pri
petilo. Blizu Pole je viher »Istriuna« paro- 
ladju tak hi lil k bregu, da se je  na hilrom 
od dobljene ljuknje s topila. Ljudi su se oslo- 

| bodili.

Nova štacla.

Poleg odredbe zalaegerszečkog financ- 
ravnateljstva bude vu Čakovcu još ovog leta 
nova financ-komišia postavljena.

Nesreča jednoga grofa.

Eltz Károly grofa, jednoga z med naj- 
bogateših zemeljski gospodah Slavonie, je 
o. m. 17-ga va Lipovici velika nesreča pos- 
tigla. Grof se je na šetanju peljal Konji su 
se med putom preplašili ■ sa brzinom su 
vlekli kučiju, iz koje je  kučiš doli opal. 80 
Ijela stari grof je zgrabil istina cuglje, ali 
konje nije mogel zastavili, dok su nje na
zadnje družina prijela. Kad su Eltz grofa 
prosili, da nek stupi dole iz kučije, je  niknj 
né odgovoiil. Od straha ga je šlag tréfli i 
on je zanémil. Vezda na smrt betežno leži, 
A kučiš pak komu sé nikaj nije pripetilo, 
kad je čul, kaj se je pripetilo sa njegovim 
gospodarom se je  obesil.

Pestis.

Iz Konstantinápólya opet pišeju jednim 
budapeštanskim novinam, da je vu Smyrni 
opet više takvih betežnih, na kojih su 
baciltuše pestisa konstatérali. Zdravstveno 
večje je  vu Konstanlinápolyu odlučilo, da 
one putriiké, koji iz Smyrne dojdeju vu Spi
ta lu 48 vur pod opazkum držiju. One, koji 
se iz Smyrne odpelaju je doktori još prije 
pregledneju i kam dojdeju. tam takaj budu 
pregledani. Iz Smyrne dojduče ladje budu 
takaj pregledane i na njih svi štakori zatu- 
čeni Vu Smyrni je  sada vnogo štakorov 
poginulo.

Uboj ni k devet IJudih.
Pravo krvno kupališče si je  napravil 

pred nekojemi dnevi vu C.istioncells občini 
Menci Angiolo, gdo je  skončal svoju célú 
familiu i zvun toga nekoliko susedov. Menci 
ima več od zdavnja veliku nevolju koja jc 
vnogo put vudrila vun na njim. Nije dugo, 
kaj se je  oženil drugoč, i žena je več žmeh- 
ka bila, kad je  vezda Mencin opet žalosten 
počel postajali, i v i d I o se je, da je  beteg 
blizu. Dva dui je lak hodil, kad je jedne 
noči ob 1 vuri, gda su svi gliboko spali, se

Sir Humphry Davi-em. Bez da se je  dal 
prepoznati, te o državah i pučkog razvoja 
napredku, koje je engleza na toliko zani
malo, da se je samo težko svojin nepozna- 
tim drugom razišel. Kral j Ludwig je poslie 
iz Italie se domov povrnul te je  poiskal friš- 
kog zraka opet na obalah Traunsee-a u gor
il joj Auslriji.

Jednog dana je u jezerišču za zabavu 
vudičival. Jedan čun se pokaže te se vozi 
proti vodopadu Traun, hodči obrnuti u na- 
činjeni kanal za vožnju. U čunu je  sedel 
nieki stranjski gospon sam i kad je  došel 
blizu vodopada, več čuna nije mogel 
ladati, jer voda se onde silno hiče, te je  za 
jedan čun ravnati, jedna osoba premalo. 
Stranjski se je  nnda trudil i napinjal ali iz 
le zburkane vode svojim čunom nije mogel 
baš nikud nikam i več se je  je  vidlo da 
je zgubljen. Kralj Ludwig vidivši pogibelj te 
pomočju svoje jake udice i jake štange os- 
lobodi ga i zvleče u mirnu vodu. a od 
onud taj izide na obalu. U oslobodjenem 
je  kralj prepoznal Sir Gumphry Davi-a, koj 
je takaj slučajno onamo došel te je poslie 
sam saznal, da je njegov osloboditelj bil on 
isti gospodih, skojim se je  u Pastumu bil 
sastal i kojega je čul lak znanstveno i

preda sto forintih iz kabinetske kancellarije 
kakti podporu za prvi semester. Dijak s e je  
naravski nad tim darom neizmerno razve
selil le proti tajniku rekel: »Anda je taj 
dvorjanik. ili kaj je, ipak rieč držal! A za
lim je cieli dogodjaj pripovedal tajniku. Ka- 
da pak je papir odmotal u kojem su bili 
novci zamotani, našel je nulri cedulicu na 
kojoj je bilo u kratko napisano: »Od Kni- 
kera.« I sad mu je bilo jasno, Iko jc* on 
mršavi i visoki gospodin bil, skojim se je 
onog jutra u stražnjih arkadah spominal. Od 
log doba je  taj dijak svakog semestia iz 
kraljevske kabinetske kancellarije dobival po 
sto forinti tak dugo, dok nije svoje sveuči- 
lišlne nauke dovršil, a onda mu je kralj 
još i rigoroza iliti stroge izpite iz svog žepa 
pint il.

Jednoč se je kralj po varašu šetal, kad 
na jedan krat opazi ujeonoj ulici dievojku.koja 
se je  plakala. Kako je bil dobroga srdca, 
pristupi k dievojki. koja ga nije poznala, te 
ju ljuhezno zapita za uzrok njezine žalosti. 
Dievojka niti nesluteča skim se spomina, 
pričme svoje jade na videlo iznašati: »Moj 
otac je  pijanec« — veli — »a danas je 
cieloga tjedna zašlužbu zapil, pak kad mu 
je  mati spočitavala, da u k uči neima kruha,

a on rniesto, da najpotrebnije nabavi, radje 
sve zapije, onda ju je zbil a nas diecu raz- 
teral, a sad bude opet išel u krčmu dalje 
pit. dok i zadnjega krnjcara zapije.«

K i a I j sad naloži dievojki, da ga u svo
ju kuču vodi. a kad ga je  lamo dopeljala, 
našel je zalibože c<‘ilu dievojkinu pritužbu 
podpuno polvrdjenu i islinitu. A kad je pi- 
janac spazil kralja, kojega je odmah i pre
poznal. hiti se pred njim na koliena te 
spoznavši svoju krivnju, prosi kralja za od- 
proščenje, a kad ga je kralj radi pijanstva 
i nečednog njegovog ponašanja pričel ozbilj- 
no koriti, onda je  pijanac za istinito i sveto 
o b e č a l ,  d a  če se popraviti i toga više nečiniti. 
Za da pak bude se sigurno moral popraviti, 
vzel ga je  kralj u svoju službu, gde je  
uviek bil pod pazkurn drugih a i samoga 
k ra'ja te niti nije imal vriemena za pijan- 
čuvanje. Taj čoviek je kašnje bil kraljev 
najvierniji sluga. Kad je  niekog dana bil na 
dvoru ruski cesar kakti gost, predstavil je 
kralj ovomu svoga Gjuru riečmi: *Ovu dušu 
sam ja  oslobodil od propasti.«

Kralj Ljudevit I. koj je puno puliival 
po ltalii i Grčkoj, sastal se je  jednoč u ru
ševinah Pasluma, u Neapolitanskoj. sa gla- 
sovitim englezkim kemičarom i iztražiteljem



gori stal i išel po sekiru vu komoru šnjom 
je zaklal ženu, troju decu i dva svo)e brate, 
koji su pri njem na kvarléru. S töm se je 
né zadovoljil, vu štalu je išel i lam zalu- 
kel tri krave i osle. Onda. da svečano do
konča svoj posel, je vužgal hižu. Na to su 
več i susedi skup dobežali i prijeti hoteli 
nevoljnoga čovcka. Ali ov je pušku zgrabil 
i jedno za drugim strelil dva susede, a 
tretjemu pak je obodvé oči vunstrelil. Zvun 
toga je tri ljudi težko oranil. Nazadnje se 
je navoljil sam i počel je  bežati. Drugi dén 
vu jutro su ga na cintoru našli, gde je 
mirno spal kak dčte. Taki su ga prijeli, ali 
niti jednu reč su nč mogli dobiti od njega.

/ to je  nekaj.

Sudbeni ekžekutor bi rad bil jeden szé
kely muž. Znal je da ako bude s čem vekšu 
gospodu imel na svoji stranki, da bude s tem 
ležeše došel v službu, zato^se je dakle k 
oblegatu obrnul za kak veliju — malu pro- 
tekciju. Sve dobre čine je spisal kakti zas- 
lužbe. Ali abligata je  ipak ta zaslužba dir- 
nula najbolje, da molbenik ima osmero dece.

Velika stvar je to, gda osem vustali, 
na jedenkrat prosi kruha. Gda je iz cipelah 
taki osem parov parov potrebno. Gda se za 
školanje. odgajanje osem decah treba skrbeti.

Jako je genulo to sve abligata. Osem 
dece vnogo skrbi zavdaje siromaškomu otcu, 
ali za orsag i narod je to pravi Božji aldov. 
Dok je abligat do ministeriuma išel, pod 
jednim mu je osem dece bilo na parne!i. 
Vu glavu mu je vpalo, kak bi lepo bilo, da 
bi i pri nas pomagali tak siromaške rodi
telje koji vnogo doce imaju, kak vu Fran- 
cuskim, jer tam, gdo šest dece ima ili više, 
on porciu ne plača.

Pri ministeriumu je naprčdal prošnju 
siromaka muža. Malu službu prosi dotični, 
mala je plača, ali na ovo je i vreden, jer 
ima osem dece. To je takvoga nekaj, sa čim 
je na pré pred svetni molbeniki i služba 
sigurno na njega opadne.

Ministerski službenik se je nato dobro- 
voljna nasmejal. 1 njemu se je tak vidlo, 
da pri napunenju bi i broj decah morali 
gledati. Ali ravno zato, da bude minister na 
broj decah gledal, siromaka székelya nemre 
zebrati, jer je med molbeniki i jeden lakov, 
koj ima jedenast decah

mudro o svačemu govoriti, a da to nitko 
manji nije bil nego bavarski kralj Ljudevit I-i.

Ova kraljeva putovanja po državah i 
varaših starih umietnostih imala su veliki 
upliv na kraljevsku residenciju u Monakovu. 
Ako bi kada koj od mojih vriednih čitate- 
Ijah onamo došel, tak če najti umietnosti i 
i gradje utemljene po Ljudevitu 1-om kak 
nigde, Glyptotheku, obodve Pinakotheke, pu- 
laču za izložbe, Propyláe, Bibliotheku, više 
liepih cirkvah, kraljevsku residenciju, Lju- 
devitovu ulicu, kojom je poznavalac umiet- 
ninah Ljudevit 1-i Monakova na metropoli! 
umietninah ciele Nemačke podignul Svotu 
od jedanajst milijunah forinti je on iz svo
jega privatnoga imetka samo za umietnosti 
žrtvoval, pak toga velikodušnoga vlada ra su 
nazivali skupcem — »Knikerom!«

I za vierske stvari se je laj vrli vla
dar puno brinil; on je  bil utemeljitel »Ljude- 
vitove zadruge za svete missije, on je  bene- 
diktinskog reda, kojega je  njegov otac do- 
kinul, u Bavarskoj opet upelal, prikazal je  
lomu redu grad »Scheyern«. to je bil grad, 
odkud su Wiltelsbaoheri izhadjali. naj me 
grad kraljevske familije, on je u Monakovu

i Na to se je abligat sklonil. Samo još 
, je  na lo prosil ministerskoga službenika, da 
i székelya naj bilježi na jednu najbližešu 
• službu.

— Ako ne bude opet sa devet ili de
set decom molbenikov, rekel je službenik.

Dakle sa osmom decom székelya su 
né zebrah za ekžekutora, ali mislimo, da ga 
budu za malo vreme zebrah- Jer nebude 
tak lehko drugim molbenikom devel, ih de
set, ih naprimer jcdenajst dece pokazali.

Nekaj za kratek čas. 

n.

Od humorističnih prodečtvah.
K ovomu Augustinus patru spodoben 

prédikátor pred sedemdeset petima letmi ži
vel je takodjer i vu Magjarskoj zemlji 
Blaskovics András Erke fare plebanuš. Ov 
je tak bistroga talentuma i pameti bil. da 
kad guder je njemu gdo kakovu themu po
vedal, pripraven je bil sveti govor držati 
od nje.

Dogodilo se je, da vu onom mestu, ihti 
j fari tak zvanoj Erke živel je  jeden zemel- 
ski gospon po imenu Orczy Jožef baron, s 
kojim je rečeni g. plebanuš vu lepim pria- 
teljstvu živel i više krat pri njegovem stolu 
obeduval takaj, med ostalemi Spomenki reče 
plebanuš, da nema tak ve absurdne theme, 
koju on na sveti govor obrnuli mogel nebi 
No dobro, evo imaju 50 cekinov, ako doj- 
duču nedelju vu svojem prodečtvu s sve
timi rečmi razložiju onu themu, koju hu
dem njim ja  napisal, reče Baron, Orczy a 
gospon plebanuš privoli. Kad je on evan
géliuma pred množina narodu lak prostim 
kak inteligentnim, koje je Baron Orczy skri
voma spraviti dal. prečital, pošle jednog 
zapečatjenog lista na prodekalnicu, kojega 
plebanuš vtrgne gori i pročita vu kojem 
bile su na pisane ove reči: »Pijan sam !«

»Pijan jeseni.« Počne plebanuš.
»Draga bratja Kerščeniki, ljubleni moji 

(arniki. Pijan jesem. nego ne od vina, nego, 
ah od prevelike ljuba vi prama mojemu dra
gonul i ljublenomu odkupitelju i zveliči- 
telju sinu božjega Jezuša Kristuša«.

Iz ove theme je onda vu onim hipu

sazidal Benediktinski klošler sv. Bonifacius 
sa neizmernom cirkvum, gde danas njegovo 
telo u velikem mramornein sarkophagu po
čiva; zgrade nekadašnje opatije »Andechs« 
je takaj kloštru sv. tionifaciusa prikazal. 
Benediktinci sv. Meinrada u severnoj Ame
riki su Ljudevita kakti svojega »Otca i bra
nitelja« štovali, čijoj brigi i podpori su oni i 
drugi redovniki imali puno zahvaliti.

Sve to se tekar danas priznaje, a za 
života kraljevoga se to nije videlo ih se nije 
hotelo videti, pak su sloga kralja u obče 
skupcem »Knikerom« nazivali, a to radi 
toga, jer nije u gradu svojem gostuvanja 
daval i za zabavami hlepečem ciele noči 
šampanjcem grla zalieval.

Iz ovoga se jasno vidi, kak mnogoga 
velikoga muža tekar ljudi po smrti spozna- 
ju. — Kad je jednoč u Francezkoj nieki se
nator u skupštini zaviknul: »Gde su tč ve
liki muževi h rancezke?« Mu je  drugi odgo- 
varil: »Oni su svi u bruncu!« Tim je hotel 
reči ono, kaj sam je malo prije rekel, t. j. 
pokazal je na njihove spomenike, kojimi 
ih tekar sada poslie njihove smrti štuju.

Em. ho//ny.

gospon plebanuš takovu prodeštvu držal, 
da ne samo prosti puk, nego i sva gospoda 
suze ronili jesu. da pače tijam vu Buda- 
peštu je nastal glas od one prodeke, koju 
je  plebanuš na onaj dan držal.

3Injhen Ferencz .

S p a m e t a n s i n .

Sin: Zakaj se vadljamo, da ti zaprtimi 
očima nebuš znal si ime podpisati?

Oteč: Pak zakaj né? Kaj ti misliš, kaj 
je  to tak težko delo.

Ako očeš, makar se ti dva,-trikrat pod
pišem. —

Sin: (iz žepa spukne wekslina) No, pod
piši se dva krat, ali dobro stisni oči, kaj 
nikaj nebuš videl, gde pišeš.

R a k o v  s ó i d a t  bi  r a d  b i l ?

Za soldata je ostal cigan. Za to narav- 
ski rezžalostil se je  jako.

Pajdaši ga batriviju, da naj se neža- 
losli tuliko.

No, ako je  vre na tuliko. zeberi si i 
poveč, kakov sóidat bi rad bil?

Obšitoš! —  odgovori na to cigan. —

N e t r p i  p r i  h i ž i .

Muž: Što je  zpil iz ove flaše žganicu? 
Več kak pol litra!

Žena: Ja.
Muž Pak zakaj ?
Žena: Zakaj? —  Zato, ar netrpim žga

nicu pri hiži!

J e l i  b u d e  b o j ?

Kaj mislite, vujček jeli bude boj ?
Hm, hm, . . . kuliko je  vur, sinek ?
Več je  minulo pol noči.
No, onda bude — doma s Ženom!

O t č i n s k i  n a v u k.

Jeden oteč. sledeče navuke preporuča 
svojemu jedinomu sineku:

Drago déle moje —  veli oteč — budi 
vu vsem mertučljiv. Vidiš, ja  sam vre Ičpa 
léta doživel i vu mojem življenju četiri zro- 
ke poznam, gda slobodno vino piti:

1 , ako sem žedjen;
2 , ako je  dobro vino;
3, ako goste imam, ih sam ja  pri kini 

gost; i
T, ako kakov gud zrok dojde naprč.
Sinek si je  naravski dobro zapametil 

taj muder navuk, i trsil se je poleg njega 
živeti.

P o m i r i l  g a  j e .

Gospon (vun stupi iz kučije): Čujete, 
kučiš, vu vašu kučiju deždj curi. Kaj je  to 
navék tak ?

Kučiš: A nč gospone, samo, gda deždj 
ide! —

H ru s ó c z y  E lek.

Dobre žepne i  sténe vur e za fal 
kečnu moči dobili pri Pollak Berna tu vu 
raru vu Čakovcu (Pijač, Šparkassa). Pri
lijem se uzimljeju v ure takaj za popra
ve za fal cčnu.

Odgovorni urednik 

M A R G I T A I  J Ó Z S E F .



Richíer-fé le

Horgony-Pain-Expeller
Liniment Capsici comp.

Ezen hírneves háziszer ellentállt az idő 
megpróbálásának, mert már több mint 30 
év óta megbízható, fájdalomcsillapító be- 
dörzsölésként alkalmaztatik köszvenynél, 
cstiznál, tagszaggatásnál és meghűléseknél 
és az orvosok áltál bedörzsölésekre is 
mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi 
Horgony-Pain-Expeller, gyakorta Horgony- 
Liniment. elnevezés alatt, nem titkos szer, 
hanem igazi népszerű háziszer, melynek 
egy háztartásban sem kellene hiányozni. 
40 kr., 70 kr. és 1 írt. üvegenkónti árban 
mednem minden gyógyszertárban készlet
ben van ; f ő r a k t á r :  török József gyógy
szerésznél Budapesten. Bevásárlás alkalmá
val igen óvatosak legyünk, mert több kiseb- 
bértékü utánzat van forgalomban.
Ki nem akar megkárosodni, az 
minden egyes üveget „Horgony" 
védjegyes Riehterczégjegyzés nél
kül mint nem valódit utasítsa vissza.
RICHTER F AB és tárta. RüDOLSTAOT

f i .  <* kir. udvari ./ állíto k . ____





SS
Melléklet a „Muraköz * 1900. évi május hé 20. (20-ik) számához.

1413. tk./900. téri rendidet k. §-han kijelelt ovadékképes ra b ló t órák atilt alulirt ilkvi hatóságnál és
Á r v e r é s i  11i n mmí v i  U rA tto f  értékpapírban a kiküldőit kezéhez letenni Perlak község elöljáróságánál megtekinthetők. 

. UU , m e l -\1 K1XOnat-. avagy az 1881. I X  t,cz  70. §-a érteimé-! A kir. jbiróság mini Ilkvi hatóság,
n . í . nJ .a i . 'i*' járásbíróság mint ben a bánatpénznek a bíróságnál előleges P e r la k . 1900. évi feb. hó 23-án.
tkw hatoság közhírré teszi, hogy Zakál Hen- elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer- - a o ,
rik ügyvéd által képviselt Levacsits Ferencz vényt átszolgáltatni. ő98 /9J1 ,k J 0 °-
végrehajtatónak I.evacsils István végrehaj-i A kil, jbiróság mint Ilkvi hatóság. Árverési hirdetmény,
tast szenvendó elleni 39 k. 40 I. tőkékévé- r, a . . . . . . . . . .  . . ,
teles és jár. iránti végrehajtási ügyében al Cs“klornVa- 19(’° ' evi •»*"«• ! . „A ' e ,‘ k,r {  «  nl,n‘. tlk1''.' hi‘‘ü-
n.-kanizsai kir. törvényszék és a csáklor- , „ ság közhírre tesz, hogy a m. k.r. kincstár-
nvaikir jbiróság területén levő mura-szerda 8/0- lk 90°- : uak' Lan« MaYer es fia <*zég csődtömege,
. 7 ó i  .. . . . . . . .  . . Sleinberger Lipól pápai, Szájer Józsefné sz.

| A  . ./. ... J\Z' a’ szan 0 f es j Á r v e r é s i  h i r d e t m é n y . Kecskés Jozefa perlaki lakos elleni végre-
h t l  l  °  n t r  i ,  97U> f r kr r ; !  V . . .  . , Ihajtási ügyében 186 Irt 18 kr. töke, ennek
hrsz. a. szán n o d 272 «/.□ *£ kor; 1349,1. A perlaki k.r. jbírásig mint Ilkvi ha- )8J99 január hó 16-tól járó 5*/. kamatai.
hrsz. a. szántóföld 244 □  ol 40 kor; 205/. j  óság közhírre ősz,, hogy Poriak község. 15 m  30 U l ,  m á r  lejárt kamat, 3 írt 72 kr.
h],8Zaca- r* ‘ f’°  ° 0 ‘ 16 ki  2620/a h n z  i,. Goldschmied es Orun pécsi czeg és a Mura- „^behajlási illeték, 12 frt 30 kr. eddigi, 10
rét 364  □ ol 75, kor; a »70 szljkvb 710. koz, IkpeniUr részvénytársaság végrehajt,,- 85 k|. árverés kérvényi köUség, 236 Irt
hrsz. a szántóföld Zaverlje 6^2 □  ol 14/| toknak Oresz A l a j o s ^  ak, h,kos ellen, L j  k r . 3S fr, 20 kr. kielégítése végeit a

° 4 2 87 hrSZ, aoao n ? « ? o  t L u T ' - m  7  l í“ ' r /  üke’ 7 k | nagy-kanizsai kir. lörvszék a perlaki kir
2224. hrsz. a rét 392 □  ol 88 kor; 2378/b. 30 I. eddig, H k 30 •• árverés kerve,lyi jbiróság területén fekvő s a perlaki 1012.
hrsz. a. rét 403 D ő l 83 k; 900/b. hrsz a.jkotseg továbbá lo8 k. 98 I es 24/ k. 80 Mlkvb. f , 1227 hrsz. ingaüan 404 frt;
szántó és rét 609 □  ol 57 kor; 2383, h .; I. tőkék s jár. k.elegilése vegeit a n -k a m -1012 szlkvb f , 17ft hr8Z 1 3 l . népsz.
hrsz. a. rét 60 □  ol 14 kor; 1012/a. hrsz. zsai kir. lorvszek a perlaki kir. jbiróság le-1, . k . ááqq rr.. out j S7tkvi fooMi
! o > f nIÓ o fiD 01 ,110 k° r; tov4bbá az ''“ ‘étén fekvő a perlaki 347. szikiben 5 1 2 .jW 7 3 . hrsz. ingatlan’ 53 Irt kikiáltási árban
1023. lk. 33. hrsz. a. belsőség tartozékaival hrsz. a. lelvelt ingallannak lele része 2492 lnj„i becsárban az
630 Cl öl területben 1008 kor; 645/b. hrsz. k. s u. e. tjkvben I 10/. brsz. a. lelveti in-| tttoo . évi juu ius hó 12, impinn
a. szántó 194 □  öl területben 31 kor; f>14. gallan a végreli. törv. Iő6. §. alapján egész- ti, u. ,3 ó m k o r
tk. 1398. hrsz. a. rét, füzes 1 hold 612 □ .b e n  332 kor. kikiáltási álban mint becsár-,a telekkönyvi hatóság irodájában dr. Tuboly 
öl területben 226 kor. és 1402. hrsz. a. rét bán az Gyula ügyvéd. Sleinberger Lipót, Golomb
erdő 910 □  öl terülelü 81 koronában meg- ítpoO. é r i  ju u iu s  hó 13, nn/pjnn József közbejöttével megtartandó árverésen
állapított kikiáltási árban az árverést elrendel-, eladatni fog.
te és hogy a fennebb megjelelt ingatlanok az " *  M* ** Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy

1 9 0 0 . é v i jú n iu s  hó 9, n n p jú n  Perlakon a kir. jbiróság mint Ilkvi hatóság az árverés megkezdése előtt a fenti kikiáltási
d é le lő tt  ÍO  ó m k o r  hivatalos helyiségében'dr. Tamás János per- ár 10% -ál bánatpénz fejében letenni, s a ve v ő

a Mura-Szerdahelyi község házánál megtartan-; baki. dr. Grüuberger Samu pécsi és Zakál a vételári 3 egyenlő részletben lefizetni kö
dó nyilvános árverésen a megállapított k i-! Henrik Csáktornyái ügyvédek közbejöttével teles és végre az árverési feltételek a hiva-
kiáltási áron alól is eladatni fognak. megtartandó árverésen eladatni fog. talos órák alatt alulirt tkvi hatóságnál és

Árverezni kívánók tartoznak az ingatta- Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy Perlak község elöljáróságánál megtekint- 
nok becsárának 10* 0-át készpénzben, vagy az az árverés megkezdése elölt a fenti kikiáltási hetük.
1881. LX. t.-cz. 42. igában jelzett árfolyam- ár 10% -át bánatpénz fejében letenni, s a vevő A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi 
mai számított és az 1881. évi november a vételért bárom egyenlő részletben lefizetni hatóság. ő97
hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminisz- ■ köteles és végre az árverési feltételek a fii- Perlakon, 1899. évi decz. hó 27-én.

Valódi csakis üvegekben!
(»Zacherl névvel.)

Legbiztosabb szer minden kártékony féreg ellen.
K a p h a t ó :

Csáktornyán: Özv. GÖNCZNÉ gyógyszt. Alsó-Lendván: FUSS NÁNDOR. Poriakon: KRAMARITS VIKTOR.
» GRÁNER TESTVÉREK. FRKYER FŰI ÖP _  .
, HBNB1CH MIKSA Z  '  8 0 S m U ®  '
. STRAHIA TESTVÉREK. ’ ARNSTEIN BENŐ
. TOÜOR RÓZA » FREYER IdPÓT. I'olstrau: MAX RORIC.
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Meghívó.

A Bottornyai és VÖn
segélyző-Szövetkezet

900. évi május hó 27-én d. u. 3 órakor

bérhelyiségében

r e n d k í v ü l i  k ö z g y ű l é s t
;art, melynek egyedüli tárgya
blzottság m eg vá la sz tá sa ,s a melyre
1 szövetkezet tagjai tisztelettel meghivatnak.

Bottornya, 1900. május 13-án.

>°° A zIgazgatóság.

. .......... .

1 FISCHEL FŐLAP [STR&USZ SÁNDOR) I
If. M

könyvnyomdája

C s á k t o r n y á n .*
a legújabb gyorssajtókkal és diszes uj betűkkel van felszerelve. 1

!'>t< Mi
Elvállal minden néven nevezendő

könyvnyomdái munkákat,
u. m. névjegyek, levélfejek, meghivók, eljegyzési-, esketési- és gyászjelentéseket,
— számlák, körlevelek, hivatalos és magán nyomtatványokat, röpiratokat, f.1  müveket stb. stb. I

Í'S “  ‘ |

bármely nyelven és kivitelben

p *a  legjutányosabb árak mellett. * P l  I
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