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

Muraközi ügyek
a k á t  h o l i k u s  k o n g r e s s z u s o n .

A Budapesten folyó kath. kongresszuson, 
in. hó 19-én a muraközi plébániák ügye, 
hovátartozósága stb. is szőnyegre kerültek, 
melyeket v’idékünkre való tekintetből mint 
közérdeküeket, a következőkben ismertetjük: 

Az 57. §. tárgyalásával felszóllal Pozs- 
gay József, ki nem nyújt ugyan be indít
ványt, de kérdésbe teszi, hogy miután ebben 
a szakaszban nincs szó a pécsi püspökség 
fenhatósága alá tartozó 13 szlavóniai és a 
zágrábi érsekség fenhatósága alá tartozó 22 
muraközi plébániáról, ezen be lesznek-e vonva 
az autonómia körébe, vagy abból ki fognak 
hagyatni. Szükségesnek tartja ennek elinté
zéséi, mert nem indifíerens dolog ezeknek 
hovátartozása.

Dr. Hoványi Gyula felvilágosításul elő
adja, hogy a 27-es bizottság foglalkozott ez
zel az ügygyei s ennek érdekében meg is 
kereste a zágrábi érsekséget. A megkeresésre 
a zágrábi érsek válaszolt is. Most nincs ab
ban a helyzetben, hogy a választ a kon
gresszus elébe terjeszthesse, de a mennyire 
emlékezete nem csalja, a válasz lényege az, 
hogy a zágrábi érsek is hajlandó a kérdés 
megoldását előmozditani. Azt hiszi, hogy az 
életbeléptetésre vonatkozó javaslat tárgyalá
sánál lehetne ezt az ügyet elintézni

Ugrón Gábor abban a véleményben van, 
hogy a szervezet csak addig terjedhet ki, a 
meddig a püspöki joghatóság. A hol nincs 
joghatóság, ott nem lehet önkormányzatot

T Á R C Z A.

Melek Ahmed követsége a Csák
tornyái várban 1660-ban.
A M. Tud. Akadémia Történelmi Bizottsága, 

Vámbéry Ármin a nagyhírű keleti ludós, az aka
démia t. tagja, s az ozmán nemzet régi és hűsé
ges barátjának ajánlatára a múlt évben elhatá
rozta, hogy Ahmed Dsevdet efendi török irót 1500 
frankkal fogja segélyezni Evlia Cselehi XVII. szá
zadi kézirata hazánkra vonatkozó részének kiadá
sában.

Evlia Cselehi ugyanis a XVII. században a 
török nemzet egyik leghíresebb utleirója volt, mü
veivel a középkori muszulmán utazókat, mint 
Maszudil, Ibn-Fozlánt, Edriszit, Ibn-Batutát és a 
többieket sok tekintetben felülmúlta. Értelmessé- 
gével és ügyességével az akkori pasáknak, emirek- 
nek bizalmát annyira megnyerte, hogy nem egy
szer ő lelt kiküldve abban az időben az ozmánok 
és magyarok között folyó diplomatiai ügyek lebo
nyolítására. így tehát Magyarországnak az ozmán 
uralom idejében való földrajzi állapota, lakossági 
viszonyai részletes leírását, egyes történelmi ada
tok ismertetését, s a magyar főurak páratlan ven
dégszeretetét Evlia Cselebi útleírásából tudjuk meg.

A híres török utleirónak »Sziáhetnáine« czi- 
mü kéziratban fennmaradt munkáját a múlt évben 
rendezték sajtó alá Konstantinápolyban.

teremteni, mert a püspöki jogokat nem lehet 
érinteni. A pécsi püspöknek van joghatósága 
a szlavóniai 13 plébániára, de egy magyar 
püspöknek sincs joghatósága a muraközi 22 
plébániára, melyek a zágrábi érsekség alá 
tartoznak. Horvátországot nem tekintheti kü
lön területnek, s éppen ezért nem akarja a 
zágrábi érsek joghatóságát kétségbe vonni. 
Sajnos, hogy a magyar nyelv tekintetében 
ez hátrányos, de miután a kegyúri jogokat 
ott is a király gyakorolja s miután azoknak 
a plébániáknak visszacsatolása az autonómia 
jogkörébe nem tartozik: ez idő szerint meg 
kell elégednie a kongresszusnak azzal a 
helyzettel, a mely most előtte áll.

Dr. Margalits Ede felvilágosításul meg
jegyzi, hogy 1009-ben, mikor a pécsi egyház
megyét alapították, annak határát úgy kerí
tették ki, hogy még a pozsegai káptalan is 
a pécsi egyházmegyéhez lartozott. A mi tehát 
ennek a 13 plébániának a bevonását illeti, az 
helyes és minden kétséget kizár és ebben a 
tekintetben osztja Ugrón Gábor véleményét. 
A mi a muraközi huszonkét plébániát illeti, 
ott egészen más a viszony. 18T8-ig püspöki 
joghatóság alá tartoztak ezek a területekbe 
1856-ban, hogy ne legyen a magyar érsek 
joghatósága alatt a zágrábi püspökség, érsek
ségre emelték azt. Mulasztás volt, hogy mikor 
rendezték a horvátországi ügyeket, ezeket a 
magyar egyházakat nem csatolták vissza 
Most nem lehet egyebet tenni, mint ennek 
a csonka egyházmegyének adni valami szer
vezetet, de ebhez a zágrábi érsekség bele
egyezése szükséges. Hiszi, hogy ez keresztül

Az egész mü, mely útleírásokat tartalmaz 
tíz kötetből áll. Az útleírás hatodik kötete majd
nem egészen és egész terjedelmében Magyarország 
történetével foglalkozik, s ehhez Ahmed Dsevdet 
efendi és Vámbéry Ármin tt. írtak előszót. Evlia 
Cselebi munkájának ezen kötete Magyarország tör
ténelmére nézve sok oly adatot tartalmaz, am ely
ből a historikusok hazánk történelmi aprólékos 
részleteit kiegészíthetik.

Ezen kötetnek magyarra való fordítására az 
Akadémia a Történelmi Bizottságot fölhívta. Úgy 
Vámbéry, mint dr. Karácson Imre, a kiváló tör
ténettudós és győrpeéri lelkész a múlt évben a 
VI. kötetből több részletet fordítottak le magyar 
nyelvre, a melyeket a tudós társaságban föl is ol
vastak. Hazánknak az ozmán uralom korában való 
történeti s elhnographiai adataira nézve valóban 
égető szükség volna, hogy a fennti kötet egész 
terjedelmében lefordittassék, mert ezzel nemzetünk 
fényes történelmi ismereteinek tárháza csak gya
rapodnék, s lángoló hazaszeretetet és a hősök 
iránti tiszteletet fokozná a jövő nemzedék lelkében.

Minket muraközieket kétszeresen is érdekel 
Evlia Cselebi utleiró munkájának ezen. Magyaror
szágra vonatkozó kötete. Mert a török utleiró e 
müvének egyik fejezetében részletesen beszámol 
azon útjáról, melyet, mint egy küldöttség vezetője 
1660-bán teljesített Csáktornyái látogatásakor Zrínyi 
Miklós, a hires költő és hadvezér Csáktornyái 
várában.

Az 1660-ik esztendőben ugyanis nagy és fé
nyes ünnepség volt a Csáktornyái várban. Egy ke
leti uralkodótól, Melek (Makk) Ahmed boszniai

vihető, mert jogalapja van. A pécsi egyház
megyéhez tartozó tizenhárom szlavóniai plé
bániára vonatkozólag uj intézkedés tételére 
tehát nincs szükség, a muraközi plébániára 
nézve pedig intézkedni nem lehet.

Szemnecz Emil abban a véleményben 
van, hogy a Muraköz visszacsatolása politi
kai kérdés s most itt, mint Ugrón kifejtette, 
csak a 13 szlavóniai plébániáról lehet szó. 
A muraközi állapot nemzeti tekintetben saj
nálatos ugyan, de katholikus szempontból 
nem sérelmes. A zágrábi érsekség felállítása 
az abszolút hatalom idejében történt és igy 
az osztrák császár és nem a magyar király 
beleegyezésével történt. Annak idejében Sczi- 
tovszky érsek Kómában lépéseket tett az 
ellen, de ott ebben az ügyben mind e mai 
napig határozatot nem hoztak. Ezt kellene 
tehát megsürgetni. A muraközi papságnak 
azonban nincs szüksége a védelemre sem 
katholikus, sem hazafiság szempontjából. Meg 
van győződve, hogy a horvát püspökségek 
jó magyar hazafiakkal töltetnek be, panaszra 
ok nem lehet.

Helyei Sámuel pécsi püspök igen rövi
den felel az előadottakra. Neki, hogy szlavón 
területen püspöki jogait gyakorolja, semmi 
akadály nem áll útjában. Ezzel tartozik a 
kormánynak és ezt a kijelentést a legszíve
sebb készséggel teszi meg. Azt is mondhatja, 
hogy 13 plébánián nincs egyetlen egy plé
bános se, aki nem lenne jó magyar.

Gróf Zichy Nándor csak azt kívánja 
jelezni, hogy ebben az ügyben a Püspökség 
területe az irányadó.

kormányzó pasától fényes követség érkezett tizen
két kocsira való értékes ajándékokkal Csáktornyára, 
hogy a Zrínyinél levő bekhei török kapitányt, kit 
Zrínyi katonái, a törökök ellen viselt egyik har- 
czukban elfogtak, kiváltsa.

Ezen küldöttség vezetője Evlia Cselebi a hires 
török utleiró volt, mert a boszniai kormányzó pasa, 
ki ismerve Evliának Magyarországon tett régebbi 
utazásait, s a magyar főurakkal való összekötte
téseit, egyedül őt találta legalmasabbnak arra, 
hogy e küldöttséget a törökök legnagyobb réme, a 
hős Zrínyi Miklós költő és hadvezér elé vezesse.

Evlia Cselebi nemcsak fényes fogadtatásban 
részesült Zrínyinek fejedelmi fénynyel berendezett 
Csáktornyái várában, hanem egyúttal Melek Ahmed 
boszniai basa óhaja is teljesedésbe jutott.

A »Sziáhetnáme« czimü munka VI. köteté
ben levő napló ezen részletét, Evlia Cselebi Csák
tornyái látogatását dr. Karácson Imre a »Száza
dok«-bán a következőkben ismerteti:

Evlia több pár főnyi kísérlettel indult el 
Boszniából Zrínyihez, kinek tartománya *a Dráva 
folyótól a Száváig, vagyis északtól délnek három 
napi járóföldre terjed«. Evlia Zrínyi nevét törökö- 
sen Zerinoglu (Zerinfi) alakban írja és őt bán
nak, herczegnek, sőt királynak is nevezi. Zrínyi 
családjáról azt hallotta, hogy régentén hatalma
sabb volt. Moszlovina (Belovár-kőrös vármegyében 
fekvő Monoszló vára) városát elhagyva, belépett a 
küldöttség Zrínyi tartományába. Egynapi utazás 
után megérkeztek Csáktornyára. Mikor a vár lát
ható lett, fogadtatásukra nagyszámú katonaság jött 
ki; midőn pedig a vár alá értünk, egyszerre egy



Gróf Szapáry Gyula abban a vélemény
ben van, hogy a kérdést itt eldönteni nem 
lehet.

Sághy Gyula arra kéri az elnököt, hogy 
ha nem lehet eldönteni ezt a kérdést itt, 
járjon közbe, hogy illetékes helyen döntsék el.



pénzre volt szükségük, a mit a lopott kuko- 
riczából szereztek be.

Stridóról írják, hogy ott a m. kir. föld- 
mi velésügyi minisztérium ti hetes kosárfonó 
tanfolyamot engedélyezett január és február 
hónapokra. A tanfolyamra 53 tanuló jelent
kezett, kik nagyobbrészt vinczellérek és vin- 
czellér-fiuk. A kosárfonást illetve vesszőfonás 
különböző nemeit nagy szorgalommal igye
keztek elsajátítani, hogy ezáltal ezen uj 
iparágat meghonosítva, némi téli keresetet 
biztosítsanak maguknak; mert a földforgatást 
leszámítva úgyis alig kínálkozik a hegyvi
dékieknek téli munka. Feldolgoztak 7— 8 
métermázsa nyers és fehér vesszőt 140— 150 
darab tárgyra. Legfőkép praktikus tárgyak 
készitlettek: gazdasági kosarak, kézikosarak, 
tyukboritók, tyukülök, baromfi szállítók, szőlő 
és gyümölcs szállítók, puttonykasok, kocsi- 
kasok s néhány dísztárgy. A tanulók heten- 
kint 4-szer nyertek az állami tanítóktól ok
tatást a gazdaság, szőlőszet és gyümölcseszet 
köréből. A tanfolyam Abonyi Károly Csák
tornyái gazd. szaktanár felügyelete alatt állott. 
Időközben a tanfolyamot meglátogatta dr. 
Koerber István földmiv. miniszteri fogalmazó, 
ki megelégedésének adott kifejezést. A tan
folyam t. hó 19-én nyert befejezést, amikor 
szép kiállítás rendeztetett. A tanulók meg
kapták munkáikat, a szorgalmasok közölt 
pedig kiosztatott a hat teljes felszerelésű 
kosárfonó eszköz. A stridói hat hetes kosár
fonó tanfolyam munkavezetője Lazovi Flóris, 
ki eddig a bellusi állami kosártonó iskolában 
volt mint segéd alkalmazva, Stridón állan
dóan megtelepedett. A vessző-fonás minden 
nemére, a legegyszerűbbtől a legfinomabb 
tárgyakig megrendeléseket elfogad jutányos 
árban. A közönség becses támogatását tisz
telettel kéri.

— Gazdák Biztosító Szövetkezete, mely
1900-ban a tüz-üzletben, 1901-ben a jégüz- 
lelben kezdette meg működését, az első üz
letévről oly eredménynyel számolt be, mely 
a gazdaközönség által és a kormány támo
gatásával létesitett intézmény jövőjéhez a 
legszebb reményeket fűzni engedi. A szövet
kezet igazgatósága legutóbb tartott ülésén 
megállapította az első üzlelév mérlegét, a 
melyből látjuk, hogy 120.007 kor 90 fillér 
tartalékalap képzése mellett a szövetkezet 
képes volt az alapítók és a kormány által 
az üzletbe befektetett tőkét 5 százalékkal 
kamatoztatni, sőt az első üzletévben biztosí
tott tagokat 4 százaléknyi dijvisszatérítésben 
részesíteni. Ez oly eredmény, a melyhez ha
sonlót még egy magyar biztosító szövetkezet 
sem tudott felmutatni, sőt egy külföldi sem, 
már az első üzletévben. Felhívja tehát a 
Zalavármegyei Gazdasági Egyesület a gazda
közönség figyelmét a jégszezon közeledtével 
a szövetkezet eredményére, és tudomására 
hozza a t. közönségnek, hogy Zalamegye 
területére a Gazdák Biztosító Szövetkezeté
nek fő képviseletét az Egyesület vezeti, s 
hogy titkári hivatala utján minden biztosí
tási ügyben készségesen nyújt felvilágosítást 
és megküldi a nyomtatványokat.

— Köszönetnyilvánítás A Csáktornya 
Vidéki Takarékpénztár Részvénytársaság tek 
Igazgatósága a helybeli kisdedóvó-egyesülel 
részére 50 koronát, a jótékonyczélu keresz
tény nőegylel részére pedig 40 koronát volt 
szives adományozni. Az egyesület elnöksége 
a nemes szívvel nyújtott segélyekért ez utón 
fejezi ki hálás köszönetét

—  Esküvő. Fedrit Adolf budapesti nagy- 
kereskedő m. hó 23-án vezette oltárhoz a hely
beli izr. imaházban Neumann Józsa kisasszonyt 
Neumnn Samu kereskedő kedves leányát

— BÚCSÚSZÓ. Mindazon jóbarátaim és 
ösmeröseim, kiktől sürgős távozásom miatt 
személyesen el nem búcsúzhattam, fogadják 
ez utón szívélyes üdvözletemet. Kérem tart
sanak meg jó emlékükben, úgy mint reám 
nézve is örökké feledhetetlen lesz a körük
ben töltött idő. Isten mindnyájunkkal! Csák
tornya 1902. márezius 1 Gállai Géza m. k. 
adótiszt.

Köszvényes és csuzos betegeknél
kitűnő eredménynyel alkalmazzák az orvo
sok a Zollán-léle kenőcsöt, mert ez még oly 
betegeknél is, kik évek óta szenvednek, pár 
nap alatt tökéletes gyógyulást idéz elő. Kap
ható üvegje 2 koronáért Zoltán Béla gyógy- 
tárában Budapesten.

Az ötven koronás bankjegyek. Az
osztrák-magyar banknál ez idő szerint az 
ötven koronás bankjegyek készítésével van
nak elfoglalva. Az uj bankjegyek, amely' két 
májusban fognak kibocsátani, valamivel na
gyobbak a huszkoronás bankjegynél és sárga 
alapnyomáson kék színűek lesznek.

— Tojáskivitelünk Angliába. Mezőgaz
daságunkban a legjobb mellékkereseti ágak 
egyike a tojás eladás, melynek fejlesztése 
érdekében épp azért minden lehetőt el kel
lene követnünk. A nemzetközi toiáskereske- 
delemnek egyik főpiacza Anglia, a hol a

I forgalom rohamosan emelkedik; minden hé- 
I ten sok ezer láda tojás érkezik a német, 
dán, franczia és belga piaczok felöl. A ma
gyar tojást főként a német piaczok közve-1 
lilik ide. A forgalomban a legjobb minőség 
az orosz tojás és részben a magyar is. Min-j 

I (leneseire érdemesebb volna a magyar tojás j 
exportot direct utón indítani, gyorsabban és j 
jobban érkezik meg az áru s az angol piacz 

j szívesebben is karolná fel ezt a czikket, ha 
I pl Fiúmén át jutna el Angliába. Az Angol 
piaczok na k óriási arányú tojásszükséglete: 
évenként 120 -130 millió forint értékű s 
ez biztos piaczot nyújtana a tiszta és jó kva
litású magyar árunak, amelyek különben is 
drágábban értékesülnek ma is, mint bármely 
származású más tojás. Nagy baj éppen ná
lunk, hogy a tojástermelők éppen maguk 
nem osztályozzák eléggé, mert a külföldi ki
vitelre csak a nagy. tiszta és teljesen friss 
egészséges tojások valók. A Magyar gazdák 
Vásárcsarnok ellátó Szövetkezete ezen a té
ren már is igen jelentékeny működést fejt 
ki. a midőn a vele összeköttetésben levő 
szövetkezetek utján a tojás helyes válogatá
sára és csomagolására kioktatja a termelő 
közönségei

Borvásár. A pécsi szőlő-tulajdono
sok azon tudattól áthatva, hogy a nagykö
zönség jó  részben a pécsi bort a maga ter- 
mészetes minőségében nem ismeri, saját ter
mésű, kitűnő, hegyi asztali, pecsenye és tá j
boraiknak szélesebb körben leendő megis
mertetése és eladása czéljáböl, a nagyméltó- 
ságu földmivelésügyi minisztérium erkölcsi 
támogatásával Pécsett a Nemzeti Casino föld
szinti helyiségében 1902. évi márezius hó 
10.. 17. és 18. napjain d. e. 8 — 1 óráig 
kóstolással egybekötöt borvásárt rendeznek, 
a melyre a I ez. bel- és külföldi venni szán
dékozókat tisztelettel meghívják Eladás alá 
kerül több ezer hectoliter ó és uj termésű 
valódi és kizárólag pécsi bor. mely a magy 
kir. földmivelésügyi minisztérium által meg
bízott fiumei m. kir. vegykisérleti állomás 
részéről előzetesen már vegyelemzés alá 
vétetett s kifogástalan valódinak felismerte
tett Kelt Pécsett. 1902. évi február hó 15-én 
A rendező bizottság.

— Magyar Remekírók. A Franklin-TArsulat
nagy irodalmi vállalata, a »Magyar Remekírók« 
gyűjteménye, mely az utóbbi hetekben az egész 
hazai sajtó állal, mint rendkívüli irodalmi esemény 
lelt ismételten üdvözölve, — mint értesülünk —  
február hó elején indul meg 5 kötetes, első soro
zatával. Ez első sorozatban a következő kötetek 
fognak foglaltatni: Arany János munkái I kötet, 
sajtó alá rendezte: Riedl Frigyes. Tompa Mihály 
munkái I. kötet, sajtó alá rendezte: Lévay József. 
Vörösmarty Mihály munkái I. kötet, sajtó alá ren
dezte: Gyulai Pál. Garay János munkái, válogatva 
sajtó alá rendezte: Ferenczi Zoltán. Csiky Gergely 
színmüvei, válogatva sajtó alá rendezte: Vadnay 
Károly. Ez az 5 kötet megmutatja, a Franklin 
Társulatnak milyen becses vállalata ez a Magyar- 
Remekirók gyűjteménye. Mindjárt az első helyen 
Arany János indul ineg szép és az eddigieknél 
tökéletesebb kiadásban, a mely hogy kifogástalan 
lesz, arra elég kezesség a szerkesztő Riedl Frigyes 
neve. Nagyon helyes volt a »Magyar Remekírókat« 
Arany Jánossal megindítani, mert merőben csonka 
lenne az ilyen fajta gyűjtemény Arany János nél
kül. Voltaképen nem is szabadna megkínálni a 
magyar közönséget, a magyar remekírók oly gyűj
teményével, a melyből Arany János hiányzik. A 
többi négy kötetnél is konstatálható, hogy mind 
oly íróknak a müveit tartalmazza, a melyeknek a 
»Magv ar Remekírók« gyűjteményében hiányozniok 
semmi körülmények közt sem szabad, mert a leg
becsesebbek közé tartoznak, a mit a költői irodal
munk egyáltalában teremtett. Hogy a Franklin- 
Társulat ezt álérezte, azt abból látjuk, hogy a 
sajtó alá rendezéssel oly neveket hízott ineg, mint 
Gyulai Pál, Lévay József, Vadnay Károly és Ferenczi 
Zoltán. Mindezt összevéve, nagy örömmel adhatunk 
hirt a Franklin-Társulat emez újabb vállalatáról, 
melylyel újból beigazolta, hogy méltó arra az elő
kelő helyre, melyet irodalmi intézeteink kö.ött el
foglal. A mint a kiadó közleményéből látjuk, az 
egész gyűjtemény II, ölkötetes sorozatban, vagyis 
55 kötetben fog megjelenni és pedig évenként két 
sorozat, vagyis 10 kötet. Az egész munka ára 220  
korona, de a Franklin Társulat lehetővé tette, hogy 
a munka csekély havi részletekben is be legyen 
szerezhető. Megrendeléseket Hfogad a kiadó és bár- 

I mely hazai könyvkereskedés.
Mi a dadogás es hogyan lehet rajta se

gíteni? Koboz József igazgató, a ki hazánkban an
nak idején a kormány megbízásából szervezte a 
dadogok és hebegök oktatását, és a ki most Te- 

: mesv.írott működik, ilyen ezimü füzetében érdekes 
példák idézésével és röviden, megmagyarázza azt,

| hogy mi a dadogás, hogy hogyan kell és lehet a 
dadogók beszédhibáját orvosolni és főképen hogy 
hogyan lehet a gyermekeket ugv nevelni, hogy ne 
váljanak dudogókká? Szülőknek, nevelőknek és 
tanároknak oktatásukra, beszédhibákban szenve- 

i dőknek pedig vigasztalásukra ez a hasznos kis 
könyv, mely most újabb lenyomatban 60 fillérért 
kapható Temesváron a »Corvina« könyvkereske- 

! désben és általa az összes hazai könyvkereskedé
sekben.

Szerkesztői üzenetek.
K. A. E. Budapest. Mind a két tárczát

megkaptam. Mihelyt időm engedi átolvasom őket. 
C.sak arra kérem, hogy rövidebbre szíveskedjék 
szabni tárezáit, hogy egy számba bele férjenek, 
mert a folytatólagos közlés folytán vészit a közle-

J meny érdekességéből.
— Kotor K. Gy. Szép. Köszönöm! Tartoga

tom május elsejére. Akkor van Z. születésnapja.
Zsolna. Cs F. Mind a bárom megérkezett. 

Igen köszönöm szives és nagybecsű munkásságát.
Ludbreg. K. E. Az öt szép lárczának a 

muraközi nép nagyon meg fog örülni. Már régóta 
| nem olvasta nevedet lapunkban, pedig igen meg
szokta. Igen köszönöm a küldeményt és a jó- 
kivánatokat.

Budapest B. M Köszönettel vettem a
tárcza-közleményt. Bírálat alatt van.

Strido. D. Köszönöm ! Kapható, ezre 4 frt. 
Drava Vásárhely H Köszönettel vettem. 

Kár, hogy oly ritkán kopogtat he közleményeivel, 
melyet a muraközi nép szívesen olvas.

Perlak. K. Nagyon köszönöm a czikket és 
a híreket. Más alkalommal is szívesen fogadjuk 
küldeményeit!

Ke leírt* szerkesztő:
( H A R G I T A I  J Ó Z S E F .

Kiadó és laptulajdonos :

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR.)
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Sve pošiljke se tičuč zadržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 
me, Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljatvo:
knjižara F i s c h e l  Filipova, 
kam se predplate i obznane 

pošiljaju.

MEDJIMURJE
Predplatna cena je:

Na celo leto . . .  8 kor

Na pol leta . . .  4 kor.

Na četveri leta . . 2 kor.

Pojedini broj: koštaju 20  lili

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

Izlazi sv ak i t ije d e n  je d e n k r a t  i to : vu sv a k u  ned elju .

Obznane se poleg pogodbe 
i fal računaju.

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

Svilogojstvo.
Blizu je  več vréme, da se opet počme 

povati svilena gusenica, pak zato i mi jed- 
no drugo hočemo govoriti od toga.

Pod zadnje vréme, kak se to kaže, se 
je  svilogojstvo lépő obširilo vu našim kraju; 
pred 10 letmi su još bila sela, gdé su nikaj 
né znali od toga a evo, sada nebi čovek na
šel niti jedno selo, gde se harem tri-četiri 
svilogojniki nebi našli.

Prije se je  puk malo stranjski držal 
prama svilom, a sada pak, kak po vnogili 
méstah vidimo, se sa radostjom svilogojstva.:

Vu naravi našega puka je, da sve no-' 
vo onak »nešteč« prime, neima ulanje samo 
kad po dugim vréménu spazi, da mu je na 
hasén počne ljubiti i sa onim se baraviti.

Dakle sigurno mora biti, da je puk pre- 
videl, kaj iz svilcov hasén ide, pak zato to 
mora biti zrok tomu, da je svilogosjstvo tak 
oblubil. Sada vu svakoj občini moremo najti 
svilogojce. Tak rekuč za domaču živinu su 
več prijeli svilca i sa radostjom se spomi- 
naju od njega. Ali niti nije to čudo. Rekel 
bi, da svilogojstvo niti nije tak jako nova 
stvar pred medjimurci. Jesu još starci, akop- 
rém njih je  malo, koji pametuju, da je negda 
svilogojstvo cvelo vu Medjimurju. Od toga 
svedočiju još i sada na vnogih mestah sto
ječi »malinjaki«, koje su još ovi starci po- 
vali, i jer su je  za drugo né povali, kak za 
svilce, to oni sami povedaju.

Ali došlo je takvo vréme, vu kojem je 
naš puk vu kmicu opal, i iz starih bavlje- 
nah mu drugo nije ostalo, kak plodjenje 
marve i sejanje kuruze. Sve sve drugo je 
prešlo, te puk, kak da bi ga kakovo prok- 
letstvo gnjelo, nije maral za nikaj, nije po- 
sluhnul niti one, koji su mu navuka hoteli 
dati, nego je tiskal se vu strašnoj krnici, koja 
ga je zapeljala vu — siromaštvo i vu duge.

Jer sigurno, kam drugam kak vu duge. 
Kad je več malo počutil, da je vu kasah 
zlehka moči peneze dobiti, bežal je vu nji
hove ruke. Zbog toga je lakov kip sada cé- 
log Medjimuria. Siromaštvo, dugi i nevolja!

Ali da nazad govorim od onoga od če
sa sem se počel, tojesl od svilogojstva, ja 
mislim, da i ravno to je bil jeden zrok i 
sada je još zrok, kaj ljudi beži ju i grabiju 
se za ove ono, kaj hi nje moglo osloboditi. 
Sada več nésu tak tvrdokorni, jer vidiju, da 
i svilec je jedna Inkova dragocenjena stvar 
iz koje je peneze moči dobiti, dakle vrédno 
je. da se šnjom baraluju.

Kaj se svilogojstva tiče, od loga smo 
več mi pisali, ali i svako Ijelo onim, koji 
hočeju povali, se pošleju naputki od svilo- 
gojstvenog nadzorstva iz Szegszárda.

Samo još jedno. Kak se vidi, svilogojsl- 
vo od Ijeta do Ijela vekšega prostora, tojesl 
više baratnikov pridobi k sebi. zato bi bilo 
potrebno prinas k lomu pri lično lak postupati, 
da se ovo čim bolje i bolje obširi.

Od kraja oni, koji su se tu svilogojst-

vom baratali su, morali vu Szegszárd poši
ljati gubice i od önud su dobavljali sérne. 
To je  malo neprilično bilo, jedno zbog dal- 
kog puta, ledno zbog stroškov. Zbog puta la
hko, da se je  svaki mogel bojati po željez- 
nici velikog namietanja, kaj se na takvim 
velikim pulu, gustokrat pripeli, a stroški, koje 
je  pošiljac moral vršiti su lakaj dosta zeli 
doli iz plače onoga, koj je gojil.

Vu najnoveše vréme je lakva rojenica, 
tojesl magjarski »beváltó hivatal« vu Varaž
dinu, koja takaj za Szegszárd nabira skup 
gube.

Ali óva vnogo nemre deluvati na Me- 
djinicirje. Osobito pak zbog toga, jer naš puk 
ne gravitéra k Varaždinu. Njemu glavno mes
to je Čakovec, tu kupi, tu proda, sa rečjom: 
tu se čuti domačim.

Svaki hude znal, kaj je  zbog toga po
trebno To da se vu iMedjimurju takaj pos
tavi jedna lakva, mjenica, koja hude podpo- 
mogla naše svilogojstvo. Treba bi bilo, dahi  
se medjimurske občine same zdignulc za to, 
te bi više občinah moglo prositi, kaj se jed
na mjenica vu Medjimurju postavi. Velim, 
samo prositi bi bilo treba.

Kucajte i odpreju se vam vrata!«

-  L. R. J .  -

KA.I J E  N0Y0ÜA?
Vm oritcIJst vo.

Iz Heves varmegjije tak zvanoga mesta 
Pély od vmoriteljstva nam opet pišeju. Na

Z A B A V A

Anarchisti.

Anarchisti, to su vam ljudi, koji imadu 
samo čoviečansku spodobu, ali drugčije su 
na toliko poživinčeni, da su još gorji, nego 
i ista živina. Oni hoču prevrat u svein, njim 
nije treba vladara, niti za njih nitko dosta 
dobro nevlada, oni sami bi morali na tro- 
nušu kakti vladavci sedeti, onda bi bil sviet 
sretan — (tak najme oni vele,) jer takovo 
vladanje, kakovo bi oni razvijali, toga još 
nije bilo, (tako oni to povedaju, a ja njim 
bogme vierujem — — .) Ovi ljudi su bez 
Boga, bez čudorednosti i bez zakona — (baš 
oni pravi fini ljudi.) k tomu pak su bedasti 
da bi čoviek moral podvojiti, jeli nisu do 
kraja norci. Oni su na toliko norci, da idu 
za životom vladarah, pak misle, da kad iz 
sasiede strele vladara, kak je to on anar- 
histički lopov u Italii s kraljom Umbertom 
učinil i on u Ameriki s predsiednikom re
publike, da onda više nebude vladara, več 
če njihova gnjila stvar dozrieli. A k lomu 
su pak tak bezbožni, da im je to šala čo- 
vieka ubiti. Bezbožnosl pako so bo m nosi i

pokvarenosl srdca, kaj se na njih svili jasno 
vidi, kad se anda još pred sudom svojim 
prokletim činom diče i u svojoj noroj glavi 
misle, da se sad cieli sviet nad njihovim ju- 
načtvom čudi. kak je lo on lopov Lucheni, 
koj je našu predobra, a još klomu na srdcu 
bolestmi bivšu kraljicu u Gentu špičastim 
pilakom vbol, mislil, jer je u zatvoru uviek 
svoje slražare izpilaval, jeli i i o v i i k * kaj o 
njegovom velikom dielu pišu i jeli se ob
činstvo nad tim njegovim činom čudi

To su vam anda anarchisti, bitja 
skroz pokvarena, bez Roga i bez viere, bez 
zakona i vladavin«* i bez pameti Takovih 
se čuvajte, kak ognja, jer kad bi mrd anar- 
chistom i vragom moral prispodoba pravili, 
vierujte mi, iskreno rekuč, ja neznani koj 
je gorji Uapače ja bi imal smielosl tvrditi, 
da je anarchista gorji. jer on niti u Roga 
nevieruje, dočim vrag ne samo da gi vie- 
ruje, več se ga i boji.

Takovi bezbožnjaki su prije niekog vrie- 
mena sc znali u Veroni u Italii sastajati i 
svoje črne plane dokančati, jer In su im 
skupštine najlaglje bile za obdržavati, gde 
neolistoji smrtna kaštiga, kak je to u Italii 
i Šviearskoj

Oni su se anda u tom varašn snstajali

u jednoj predvaraškoj zabilnoj ulici u neka- 
kovoj kuči, koja je bila više slična »spelun- 
ki lalronum«, nego čemu drugomu, te su 
onda ovde potajno dokončali svoje namere

Raš su bili fašenski dani, kad su se o- 
pel jedan krat tu sastali i svoje govore proti 
svim božjim i državnim uredbam spuščali; 
osobito pako se je prvi govornik u svojem 
govoru raznesel nad predvaraškim gospodi- 
nom plebanušem Patrom Augustinom, koj je 
njihovo javno bogomorzko ponašanje, njiho
ve želje i čine opelovano, javno i čvrsto ži
gosal, te se trsil nje u podpunom svietlu 
ostalim bogaboječim krščenikom prikazati. 
To dakako njim nije pravo bilo, jer nijedan 
zločinac nečuje rado. ako mu se zločin ko
ri i u iice spočitava.

üni su anda u loj svojoj skupčini za
ključili. loga plebanuša, koj njihova črna diela 
prod svietom odkriva, jednoslavno odstraniti 
lojest umorili, te se je za taj odurni čin iz
vesti, odmati ponudil jedan prisulni lopov 
iz Gonue.

Drugog dana, kad jo plebanuš dovršiv- 
ši popoldašnju službu božju se povrnili iz 
rii k ve na farof, opazil je  na daloko od fa- 
rola nekog nepuznatog čovieka stali, koj se 
jo u kopenjek do nosa zamotal, a kad je



faáer)9ki pondelek Szermei Ferencza sedem
najst let star János sinek otišel s Holla Zsig- 
mondom takaj 17 Ijet starim slugom vu su- 
sedno selo na zabav. Kesno vu noči je slu
ga sam došel dimo, naravski gazda pita a 
gde je ostal njegov sin János? Sluga veli, 
da je jako dobre volje, i ni hotel dimo iti. 
Pokehdob pak sineka niti drugi dan jutro 
ni bilo dom?', roditelji idu njega iskati. Na 
najvekšu njihovu žalost, najdeju njega po 
kraj puta s razkoljenom glavum mrtvoga. 
Na jedenput pitaju slugu, ali on taji. Nego 
kad je več videl, da dobro nebude, sve je 
valuval. Kad su domom bili išli, na putu se 
posvadiju, pak sluga lakov vudarec daje svo
jemu mladomu gazdi s jednim količom po 
glavi, da se na zemlju snižil i vumrl. Istra- 
ga velika podignjena proti Holló Zsigmondu 
slugi.

Gdo je  vnogo medaliah  / u te/ .

Na bečkim jednim banholu je  več od 
dvadesel Ijet bil kapuš Herclih János. Duž- 
nosli svoje je točno vršil i gda je svetek bil, 
ili pak ako je kakva visoka osoba, došla 
svigdar su njega radi gledali, jer je vnogo 
medaliah imal. Tam mu je visela na prsah 
velika zlatna medalia, velika i mala srebrna 
medalia i t. d. Vitežki sóidat je bil Herclih, 
mislil je svaki, koj ga je videl i svojim poz- 
nancom je  govoril od vnogih viležkih činov. 
Vnoge medalie su i kralja na pozornoga vči- 
nile, koj je  višekrat reč rekel kapušu. Ali 
jedenkrat se je zeznala tajna, počeli su go
vorili, da Herclih niti sóidat nije bil. Iz- 
tragu su podigli i kad su kapuša pitali jeli 
je bil gda sóidat je  rekel, da je  zgubil ob
šita. Nazadnje je tak prestrašeni postal, da 
ga je šlag trefil. Sada jako betežen leži.

Dódikn je  vuturla.

Poštuvani čitatelji znam, da ste več ču- 
li bili od log redkog pripečenja, da su se 
vu Siamu dvojke skup zaraščene narodile. 
Sad nam iz Pariza pišeju, da zaradi betega 
Dódiku su morali bili doktori od Hadike svo
je  sestre razlučiti. Nego po vučinjenoj ope
raciji za tjeden dan potlam je sirotica Do
dika vumrla Još vu subotu na večer je s 
dobrim tekom večerjala i svojum babkum 
se igrala bila i mirno zaspala. Po ničem ni-

svečenik za ugel proti farofu zakrenul, puk- 
ne iz nenada pištola i u toni hipu on u ke- 
penjek zamotani čoviek odbieži. To svojstvo 
imadu ovi lopovi anarchisti, da su svi po- 
preko podle kukavice. Oni 9e samo na sve 
lampe znadu svojimi junačtvi hvalisati, a 
kad koj od tih junakah dogovorom zločin 
počini, onda mu srdce padne u turo a ju- 
načtvo u noge, pak biegac kaj bolje to bo
lje. Barem je do sad još svaki, poslie poči- 
njenog zločina hotel vujti. od samoga — 
junačtva.

Kad se je laj genuezčan pustil u bieg, 
slučajno nije na miestu zločina nitko drugi 
bil, izvan školske diece i nekolike odraslih 
dievojkah, koje su zajedno sa plebanušem 
od večernice iz cirkve izašli bili, anda nije 
bilo nikoga, koj bi se bil podufal lopova pro- 
gonoti, te je ovak sretno i junački pobegel 
Medjutim se je izpostavilo, da niti pucati 
nezna, jer je plebanuš, hvala Bogu, neozled- 
jen ostal.

Kad 9U lopovi videli, da im namera nje 
za rukom pošla, odlučilo su se svoga kori- 
telja na nieki drugi način riešti te su zak
ljučili dovabiti ga nekam i onda ubiti U 
tu svrhu je drugog dana došla nieka stranj- 
ska služkinja na farof te je  zamolila gospo-

su mislili, da bi se njoj bil konec živlenja 
približaval, akoprem su doktori znali, da po 
ovoj operaciji bude morala preminuti. Jučer 
jutro na jedenkrat plačnoga glasa počujeju 
iz hiže. Dvorjenice se popaščiju k njoj i vi- 
diju, da je vu velikoj pogibelji. Odnesli su 
nju vu drugu sobu, gde je sirota Dodika za 
par minut dušu izpustila. Badika pako za 
to vrčme je  mirno spala. Kad se bila pre
budila, najprvlje pita, gde je njezina sestri
ca? Toga odgovora su njoj dali, da su nju 
morali vu loplešega kraja sveta odpeljati, 
kajti pariškoga mrzloga zraka ni mogla pod- 
našati. Badika je to verovala bila, i na da
lje se igrala iz svojemi babkami i tečno je 
jela. Sirotu Dodiku odnesli su vu špital, gde 
budu nju doktori parali.

P ro ti veri včin jena grehota .

Vu Egyedutu su nepremišljeni selski 
dečaki potrebuvali od zvonara ključe od cirk
ve, gdč se mešna oprava i kaj koja cirkve- 
na dugovanja zadržavaju. Da čim lepše fa- 
šenske dane sprevodiju, jednonni male vere 
vrednomu dečaku na misel dojde, pak se vu 
mešnu opravu obleče, štolu vu ruki držeči 
i tak hodi od hiže do hiže po selu. Pogla
varstvo občinsko je ovo nedostojno delo pri
javilo sudu, kak zvonara, tak i ostale dru
ge nepremišljene prevzetnjake, koji za prev
zetnost svoju zasluženi! plaču zadobih budu.

Veliki p o tres  vu Baku.

Istina, da je  jako daleko od nas, nego 
itak je vredno, da se spomenemo od te zvan 
redne nesreče. Vu Baku zvanom mestu vu 
Buskoj zemlji Ažie prošaste dane izvan red ni 
veliki potres nastal. Tak. da ni samo vu o- 
vom mestu, nego toga mesta okolici takaj 
do dve jezero ljudih vumrlo i do čeliri je 
zero hiž se skup porušilo bilo. Vu Semahaj 
kotaru vu trideset i četiri mestah je  potres 
zemlje velikoga kvara zrokuval. Vu Marasa 
selu pako iz pod zemlje ognja bluje jeden 
brčg. Vu Goorcejka potok se zemlja iz bre
ga na tuliko doli potegnula, da je preprečila 
potoku prvešu tekučnost.

Starina šala.

Iz Balasa Gyarmata nam čudnovilu šalu 
pišeju. Prošastnoga meseca je Kohut Lajos

jdina plebanuša, da dojde k niekomu bolest-1 
niku, koj u ulici N. pod brojem X. stanuje 

j te moli gospodina plebanuša, da pošto j ena 
smrt bolestan, a bi se rado izpovedali i pri- 
čestiti, da bi se sa svetotajstvom izvolil po
trudili u njegov stan.

Plebanuš jmter Augustin, na koga je 
prije nekoliko danah netko pucal, imal je i 
sumnju, da su tosvikako anarchisti, koji mu 
idu na život radi njegovog javnog pokora
vanja njihovih črnih dietah; pak ga je i sad 
tmurna slutnja obišla, jeli mozbit i u tom 
bolestniku nije podlečena njihova zanika tli 
spružnica. Pošto je, ali ipak mogučnost obs
tajala, da služkinja istimi govori, odlučil je 
svoju dužnost vršiti te se je odpravil sa pres- 
vetum pričestju, na put u po služkinji na- j 
značenu u licu i kuču

Došavši u kuču. bude ovdi po dvema 
liepo oblečenima gospona primljen iz čijih 
licah je  odmah mogel onu okorielu pravu 
lopovštinu Citati. Ovi su ga odmah vodili u 
jednu dosta prostrani! sobu, iz koje su bila 
vrata u drugu manju sobu. Tu su mu na 
ta vrata pokazali, da u onoj sobi leži bo- 
lestnik te su iz sobe otišii vari na hodnik.

Kad je sad plebanuš sa svetotajstvom 
u ruki, stupil na vrata druge sobe, u kojoj

Nógrád vármegjije zemeljski gospon vu alsó 
sepi okolici lova bil držal. Okolo poldana si 
je družtvo malo počivalo i na samoči obedo
vati počelo. Vu tom hipu se Teknős István 
kočiš, iz Horváth András kočišom iz norije 
počeli se hitati. Društvo sc bilo dobro za
bavljalo lomu. gledeči ovih dvčjuh noriju, 
na jedenput Horváth svojega pajdaša nakla 
hiti. Teknős se hotel gori stati, ali nazaj se 
zruši na zemlju i vu onim hipu vumre. Lo
vu iliti vadasii su na jedenput konec včinili, 
i cčlo pripečenje javili su poglavarstvu. Hor
váth se sam bil javil žandarstvu. Cele ove 
šale pripečenja pet drobnih dece tuguje sad 
najbolje.

«teden se g  ur e n ja šec .

Vu Zűrichu, vu švajcerskoj, kam su se 
konjanički soldački oficčri navadni skupa iz- 
hadjali, jeden laitinand njihov pajdaš tak je 
bil pozdravil svoje skup spravljene oficčrske 
pajdaše, da na druge kondignacie hižu, vu 
kojoj su skupa spravljeni bili, na konju se 
bil ž njim prid užil. Ov seguren jašac po o- 
niin istim putu, po kojim bil je  gori došel, 
i doli je srečno zašel. Nego prije, nego bi 
bil ovoga vučinil, potkove iz svojega konja 
prvlje je dal doli spojemati.

Okrad jenl m rtvi .

Vu Gospodincu ove dane je grozna gre
hota bila vučinjena. Pia vsili Jaraj ondašnje- 
ga gospodara 18 Ijet stara puca je vumrla. 
V u Srbskoj je ta navada, da mladoga mrt
veca zevsemi onimi kinči, koje je  bil vu živ- 
lenju na sebi nosil, ga nekinčiju. Ove puce 
na vrat su takaj bili privezali 18 falatov 
dragocenih gjungjov. kad su nju položili bili 
na stolicu. Da na mrtveca pasku ima, pogo
dili su Csebanecz Julicu. Kad su več pokoj
nice roditelji vu noč na počinek otišii, stara 
žena sama ostane kod nje. Ovi gjungji su 
se njoj jako bili dopali, nego to nežna, kako 
da si nje posvoji, ako si nje samo tak vze- 
mem, segurno budu mene krivili. Pak njoj 
ova zločesta želja na pamet dojde, doli po
reže sve dragocčne gjungji i vu žeb metne, 
pak onda vužge šlara, vre skorom sva pos
teljna mrtvice izgorela bila, onda stopram 
počne kričali za pomoč, naravski, družina 
su bila friško pogasila ognja. Vu ovoj zme-

je lobožnji bolestnik ležal, javil se je slie- 
dečimi riečmi: »Ja sam u ovu kuču k teš- 
komu bolestniku pozvan i simo dopeljan, kaj 
željite od mene, jeli se željite izpoviedati?« 
— A kad mkakov odgovor nije dobil, stupil 
je dalje u sobu prama postelji te je  opeto- 
vano holestmka zapital, da li se želi izpo
viedati. Ali niti na svoje drugo pitanje ne- 
dobi odgovora. Stupi anda tija do postelje i 
sad se prestrašeni osupne. Strahoviti prizor 
mu se tu prikaže: Na postelji je ležal tu taj 
tobožnji bolestnik otvorenih ustah, staklenih 
očijub, raztegnjenog lica, izplazenog jezika, 
ukočenih ostalih kotrigah tiela, licem obrnje
ni prama prosnicam, nepomično — mrtav! — 
U ruki je  grčovito držal oštro nabitog revol- 
vera, kojim bi bil imal plebanuša, kad mu 
se približi, ustreliti. To je  baš bil on iz Ge- 
nue. koj se je za taj lopovski čin svojim 
ortakom ponudil; valjda ga je kaplja udarila.

Kad je več nieko vrieme prošlo i van 
iz sobe se nije nikakova pucnjava čula, ot- 
vore oni vaui čekajuči anarchisti vrata od 
sobe, za da vide, kaj to znamenuje, da ge
nuezčan neče pucati na plebanuša, ali im 
plebanuš ozbiljnim licem iz male sobice na 
susret dojde i svečanim glasom reče: »Moja 
gospoda, ovdeje sam Bog sudil; te je  moja



Savini nisu opazili odmah, da na mrtvoj dra
gih gjungjov nema, samo da čim prije Slava 
priskrbeti moreju, kojega je Čobanec Jelena 
sama išia kupuvat. Otide, nego, prije dimo 
odbeži, da gjungje skrije, samo zatim donese 
Slara. Kad s novim šlarom pokriju mrtvicu, 
onda spaziju, da gjungjov nema, naravski 
sumnja je taki na Csobanec Helenu opala, 
ali ona taji, kaj takodjer bi i zatajila bila, 
ako žandari Csobanec Helene njezinu kčer 
na valuvanje ne primeju, kaj ona pravično 
valuje, da njezina mati je skrila doma bila 
gjungje, koje sada puca napre vzela iz ladice.

P rodano  dušno zve ličen je ,

Vu tak zvanom mestu Görbéd, čudno- 
vita pogodba je vučinjena bila medju dve
ma ljudmi. Po imenu Dudos Floriana, koj 
je bil nazarenuške vere človek, takova mi
sel obide, da dobro bude, da si on još jed- 
no dušno zveličenje kupi, da danas zutra s 
ležešim načinom dojde pred vrata dike ne
beške. Ja, ali to nejde tak lehko, čim duže, 
tim bolje ga želja muči, i sve povsud zaz- 
veda za takovoga, koj bi pripraven bil nje
mu ovu želju izpuniti. Napokon ipák najde 
vu onom mestu jednoga trgovca, koj je bil 
pripraven svoje dušno zveličenje njemu pro
dati, niti je  ni tak jako velika pogodba bila, 
ar samo za 20 korun su se bili pogodili. 
Sada se nazarenuš raduje. ar je osegural 
svoje dušno zveličenje, misleči, ar ako s dve- 
mi juši stupi pred vrata nebeška, ležeše nu- 
ter dojde, ar jedno nadomesti onomu, kaj 
pri drugom fali. — Tim napraviju kontrakta 
vu ruke si segnu i razidu se. Nazarenuš je 
s veseljem otišel iz šlacuna, ar je  sad se- 
guren, da posmrti duša njegova delnica posta
ne kraljestva nebeskoga.

Skupa vumremo.

Iz Kapi zvanoga mesta, od krvne Iju- 
bavi glasa nam izveščaju. Bács Juliska bi- 
rovova kčerkaje najlepša puca bila vu Ka
pi selu. Zaljubljeni su bili vu nju onoga sela 
dečki, nego ona je itak zato, samo jednoga 
ljubila. Puca se je bila dopala onoga sela 
Kalmar Jožefu, jednomu staromu, ali drugeč 
jako bogatomu poljodelavcu, koj je  nju i bil 
zasnobočil. Naravski, roditelji su privolili

prisutnost suvišna! — « Zatim hilro iz te 
strašne kuče otide, med vrati im ipak još 
dovikne: »Molite se gospoda Boga za njega 
a ja ču 3e i za njega i za vas!«

Kakti okamanjeni, su njegovi pajdaši 
tu stali okolo mrtvog trupla svog pajdaša, 
kojega je nedokučivi Bog baš iz sredine zlo- 
činskog puta k sebi na račun pozval, pak 
akoprem mrtev, niem, bez rieči — ipak im 
je dosta jasno govoril.

Dober odgovor.
U pivari benediktinskog kloštra u M. 

dvori goste pivom jedan fratar istoga kloštra. 
U sobi je  sve liepo i čisto, sveti kipi i raz
pela više po stienah i davaju nekakovo sve
čano obilježje istoj tako, da došavši gost da- 
pače pričme sumnjati, jeli se ovde slobodno 
puši i stoga se med njim i posluživajučem 
fratrom razvrine sliedeči razgovor:

Gost: »Jeli se ovde smije pušiti?«
Frater: »Nesme!«
Gost: »Je, pak od koga su onda ovi 

čiki tu po podu razhitani ?«
Frater: »Od one gospode, koja nisu ni- 

kaj pitala!« —
E m .  i t  o / i n  y .

nato, nego puca je  protistala, i podjed nom 
je to glasila, da ili bude onoga, kojega lju
bi, ili pako se izkonča. Roditelji su na nje
ne reči nikaj ni dali, nego na friškoma od- 
lučili su za zdavanje dana. Bács Juliska se 
samo uvek plače, ali slim ni bilo pomoženo 
nikaj Kada več na svadbu pozvani ljudi svi 
su bili skupa spravljeni, dojde i mladoženja, 
da pelja vu cirkvu svoju zaručnicu na zda
vanje, ali zaručnice ni bilo nigde. Strahovita 
zmeševina nastane. Roditelji su se jako sra- 
muvali i počneju nju iskati. Sva stanja pre- 
poiščeju. ali nju nigdi najti mogli nisu. Na 
zadnje jeden prosjački dečec je bil njim po
vedal, kam je išia puca. Videl je, da se bila 
zišla na kraj sela iz Berke Jožefom, koj je 
njeni dragi bil. Kad su ova čuli roditelji 
počne njih groza obhadjati. i idu nju dale 
iskati. 1 najdeju na kraj sela vu jednoj ma- 
loj šumici nju i njenoga dragoga jedno kre 
drugoga na zemlji mrtve ležeče Ova dvoja 
tela od revolvera ni su daleko ležala, a sneg 
pako okolo njih bil je skrvjum pošpricani. 
Ovo neizmerno ubojstvo je na tuliko nadir- 
uulo roditelje, da zaručnice mati, je  jako bli
zu do ponorenja. Kalmar Jožef kakti mla
doženja od sramote je tulikajše ubojac pos
tal. Hiže svoje nahižju se bil obesil, nego za 
god su bili izpazili, i odrezali su iz vrata 
njegovoga vužinca. Ovili dveti drugih tela 
pako na drugi dan iz velikom žalostjum na 

I vekivečni počinek sprevoddi jesu.

H o j m rd im a m i.

Fred jednim tjednom vu Surdok obči
ni proporezne babice na zbiranje se občins
ko poglavarstvo skupa spravilo bilo. Tri su 
bile, koje su hotele zadobiti ovu službu. Teš- 
mai Verona jedna prilično lepa vdovica, koja 

'sad ne davna došla vu občinu. Zvun ove 
I Német Erzsébeti Plačintar Katica diplome- 
rane babice su lakaj prosile za ovu službu 
Ove dve su prilično dosta priateljov imale, 
ali Tesmai Veronu, koju su iz vekše strani 
samo muškarci boleli, je više volumov do
bila Kad se poglavarstvo na zbiranje skupa 
spravljalo, dočas su žene občinski! Iiižu ob
kolile. pa sebe s kamenjem, jajciin. da pače 
i zburkljami se bile oboružile, i pod jeduom 
vikale: Ja j bude onomu. koji Tesmai Vero- 

j nu izabcre. Ovu larmu čuvši Bori Imbra ob
činski birov. medju žene ide, da nje potiši.

; ali na svoju nesreču, kad na vulicu dojde, 
žene kamenje i jajca su hilale vu njega, tak 
da je bil moral s predrtom giavom vu ob
činski! bižu odbežati. Kad su pako bile to 
počule, da je Tešmai Verona izebrana, jed
na stran je hotela občinsko poglavarstvo na
peti, druga pako beži vu Tasmai Verona bižu 
i nju za lasi na vulicu vlečeju, i ako me
dju nje žandarstvo ne stupi, bile bi nju tam 
vumorile. Sirota porezna babica sad je tak 
betežna, da doktori neimaju ufanj**, da bi 
mogla ostati. Németh Erzsika, koja je kak 
veliju. najvekša puntarica bila, sad si vu reštu 
žaluje za svoju vnčinjenu nepremišljenost.

„ Sadi/ sam**!

Strašno ubojslvo je včinil vu Márma- 
rosvár megjinskoj Rozália občini Muza Vaszlj 
gazda. Muza si je zel za Ženu pred neko|im 
letom najlepšu pucu sela, na koju su več 
onda svi rekli, da bude muž vnogo skrbi 
imel sa njom Jedno vréme su dobro živeli. 
Muž niti onda nije se strašil za Ženu, kad 
je več célo selo govorilo od njene never
nosti. Ali na zadnje je i njemu sumnja došla 
vu srdce Zadnjeg jednog dneva je rekel, da 
ide zdoma vu susednu občimi na više da- 
uov i sekiru si je zel sobom. Kak je on ob

šel, taki je bil pri ženi Bélya Juon. Mirza si 
je na kraj sela sel i za pol vure je dimo 
išel. Kak je zgledal pri ženi Bélya Juona, 
bez reči je na njega navalil i četiri kral je 
na njega vudril, na kaj je ov taki vurnrl. 
Žandari su prijeli Mirzu, ali on je bez sva- 
kog žalovanja rekel: — »Sudil sam! Juš sam 
imel k tomu!«

P es  m in is tra .

Né zdavnja se je pripetilo sa minist
rom pravicah. Išel se je šetat na vulicu a 
za njim pak je išel njegov pes, koj je  poleg 
naredbah košaru imel na gobcu. Minister je 
tak dalje išel, morebiti si je  premišlaval od 
kakovih novih zakonov, ali niti nisi je  mis
lil, da bijošdenes sa policajom mogel imati 
nevugodnost. Med lém si je i pes mislil, da 
bi njemu vnogo bolje bilo, ako on nebi imel 
košaru na zubah, vnogo leži bi skakal sém 
tam. Pak kak je navada lakvim psum i ov 
je probal k soham i zidom hrdati košaru, 
koja je  i nazadnje pustila, lese  je oddružila 
od psovog gubca. To je zgledal jeden poli
caj i taki je stal pred ministra, jer je njega 
mislil za gazdu, da mu ime zapiše. Kad je 
minister videl, da pes neuna košaru na gubcu 
povedal je svoje ime i stan. Policaj, koj je 
si tak mislil, da težko bi bilo. kaj bi jeden 
minister tak pretrgel zakone, pak je  zato né 
veruval i rekel je, da to svaki more reči kaj 
je minister. Tak je onda minister vu dosta 
nevugodni položaj došel. ali sreča mu je bila, 
da je  poznanee našel, koji su mu osobu os- 
vedočili. Kak se je  anda minister oslobodil 
iz škrampljov redara, taki je  išel vu najbli- 
žeši štacun, gde je psu košaru kupil.

P r i je t i  a n a re h is ti .

Iz Birna javiju, da su pet anarchistov 
prijeli, pri kojim su lakva pisma našli iz 
kojili se vidi, da su one velike bune, koji su 
sada bili vu Trieslu i Barceloni.

X e s reč a  na ž e lje z n lc l.

Velika željeznička nesreča se je pripe
tila na željeznici od Budapešte praina Bács 
Fekete begyu. Jeden šuelcug se je  Iresnul 
sa jednim leretmm cugom. Iz nesreče su tri 
mrtvi i vise oranj eni postali. Med mrtvimi 
je i vodja cuga.

D im  e ip a r  ah vu velikem .

Iz Fiirslenfelda javiju. da se je tam 
vužgala fabrika duha na, ali ognjogaslvo je 

| sa velikom delom oslobodilo najvekši stran
I.ibriké. Trideset jezer kratkih cigarah je ipak 
zgorelo i od ovih cigarah dim je  na vure 
bil poznat po varašu. Sigurno, da bi od di
ma havanah lepše bilo kihati, kak od krat
kih cigarah.

T a jn i s lu č a j.

Budapeštansko redarstvo več od neko- 
jeg dana iztražuvlje vu jednim slučaju. Csi
szár Imre 21 leto slar težak je  nekak tajno 
zginul Iztraga na to kaže, da je Csiszara 
negdo moral zaklali Csiszár se je sa jed
nim svojim pajdašem, Prekesz Jánosom po
kadil Kraj lo| svadji je to bilo da je Pre
kesz dve strašne |>ljuske dal Csiszáru. Na 
lo je Csiszár laki bežati počel, a Prekesz 
pak za njim Prek jednog dvora ga j e  dos- 
hgel i lak gaje buhal dok je genuti mogel 
Zalem pa k ga je prislonil k jednim vratom 

11 rekel je:
»Vkrasti si štel, hudem b ja vre 

dal « Um koji su to vidli su mislili, da je 
Csiszár rihtig krasti hotel pak zato se nisu 
pustili vu stvar Od onda je  Csiszár zginili. 
Misliju, da ga je Prekesz zaklal i onda vu 
blizu vodu hitil Prekesza je redarstvo prijelo.
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G a b o n a  á r a k . — C ien a  Ž itka .

1 m.-mázsa. | 1 m.-cent. kor. érték

Búza Pšenica 17.50 —
Zab j Zob j 14.60 —
Rozs Hrž ' 12.00 —
Kukoricza uj Kuruza nova 11.30 —

» * ó » stara 00.00 —
Árpa Ječmen 12.00 —
Fehér bab uj Grah beli 12.50 —
Sárga » » > žuti 09.40 —
Vegyes * * » zmééan 09.40 —
Lenrr^g Len í|25.00 —
Bükköny Grahorka ‘14.00 —
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Árverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái kir. jbiróság mint tik v i. 

hatóság közhírré teszi, hogy Zakál Henrik 
ügyvéd által képviselt a Muraközi takarék- , 
pénztár végrehajtatnak. Körűnek János és 
neje Tkalcsecz Anna végrehajtást szenvedők ! 
elleni 104 kor. tőke követelés és jár. iránti 
végrehajtási ügyében a nagy-kaniszai kir tör- I 
vényszék és Csáktornyái kir. járásbíróság , 
területén levő Csáktornyái 189. tk. 495. hr. 
sz. ingatlan 2264 kor. 1 fill.. ugyanitt 579.! j 
hrsz. egész ingatlan 268 kor. és a felső-pusz-1 
tafai 411. tk. 28 9 /a /l6. hrsz. ingatlan 823 ( 
kor. ezennel megállapított kikiáltási árban az 
árverést elrendelte és hogy a fennebb meg- \ 
jelölt ingatlanra

1902 évi márczlus hó 24. napjan délelőtt 10 órakor
a Csáktornyái kir. jbiróság tkv. tárában, a  ̂
felső-pusztafai 411. tkvben levő ingatlan 
ugyanaz nap délutáni 3 órakor a felső-pusz- j  
tafai község-biró házánál megtartandó nyilváj 
nos árverésen a megállapított kikiáltási áron  ̂
alul is eladatni fog. \*

Árverezni szándékozók tartoznak a z in -' í  
gatlan becsárának 10 % -á t  készpénzben vagy 2 
az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelelt árfolyam- / 
mai számított és az 1881 évi nov. 1-én jj 
3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri rende- * 
let 8. §-ában kijelelt óvadékképes értékpa- <j 
pírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 2 
az 1881. LX. t.-cz. 70. §-a értelmében a 2 
bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelye- 2 
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt  ̂
átszolgáltatni. 652 j

Kir. jbiróság mint tikvi hatóság.
Csáktornyán, 1902. január 10.

86/1902. végrh. sz. ^

Árverési hirdetmény. i
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881  ̂

évi LX. t.-cz 102 §-a értelmében ezennel 
közhíré teszi, hogy a perlaki kir. jbiróság 2 
1900 évi V. 698/3. számú végzése köveikez- . 
tében Petrik Gyula alsólendvai ügyvéd által * 
képviselt Mándy Samu b.-szt.-lőrinezi lakos  ̂
javára Majárecz Antal és társa novákoveczi . 
lakósok ellen 188 k 74 f, s jár. erejéig j
1901. évi szeptember hó 4-én foganatosított < 
kielégítési végrehajtás utján le és felülfoglalt j 
és 630 koronára becsült következő ingósá- « 
gok u m: 1 bika, 1 tehén, 1 pajta, 1 sze- j 
kér és 2 ól nyilvános árverésen eladatnak j

Mely árverésnek a perlaki kir járás- j 
bíróság 1902. évi V. 60/1 számú végzése < 
folytán 188 k 74 f, tőkekövetelés, ennek $ 
1900. évi november hó 5 napjától járó 8 %  < 
kamatai és eddig öszszesen 147 k 65 f.-ben ! 
biróilag már megállapított költségek erejéig « 
beszámításával a már fizetett 130 koronának. ! 
a helyszínen, vagyis Novákoveczen leendő < 
eszközlésére ,

1902. évi márczius hó 8-ik napjanak d. i .  10 óraja >
4

határidőül kilüz«*lik és ahhoz a venni szán- í 
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg , 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX ; 
t.-cz. 107. és 108 §-a értelmében készpénz- Íj 
fizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron ) 
alul is elfognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingósá- í  
gokat mások is le és felüllöglaltalták. és ; 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen l 
árverés az 1881. évi LX t.-cz 120. § ér- \ 
leimében ezek javára is elrendeltetik 654 \

Kelt Perlakon, 1902. felír hó 24. {

w w & w w & w w w  S z ó ló o l t v á n y o k
S z é p  m e l l é k k e r e s e t r e  A lcgkival6bb

teljes jótállással.

verestetik üzlet- vagy privát egyén, - ... .........É l ő k e r i t é s .  = ■ -
Gleditschia csemeték és magvak

Z Z Z  élénk lorgalmu helyen. ~  U ra d a lm a k n a k , k ö zs ég ekn e k  három  évi 
© J  tö r le s z té s re  is a d a tik .

, . . .  , , , . , Óriás tövisű, igen gyorsan fejlődi! sövényuö vény. Kz az egyedüli-
In t -  PQ n V P rm P k n iQ 7  l i n -  PQ k í t ín n a  p n y p n - melyből Oly örökös kerites nevelhető pár óv alatt, rendkívül cse, IUI 0 0  y jC I  IllC M JIóC , U ll GO M tU lld l  C y jD II kóly kiadással, melyen nemhogy ember, de seinmifélo állat, niég

az apró nvulak sem hatolhatnak át. M inden  ren d e lésh ez

Uhak vegytisztitása és testese át
ovábbá női egész aljak, hálóköntösök s Oiócsemetók. S Í S "

daságban az utóbbi időben rendkívül elterjedt.
nvph f ln ln n lf  Szines fénynyomatu tő á rje g y zé k  ingyen és b é rm en tve
y jC U  UUiyUR J J I I d d l í  U Z Ű d ű  küldetik minden rendelési kötelezettség nélkül. Az á rje g y -

. ^ zésen kívül még egv olyan könyvet kap ezzel, ki azt czi-fasalasa ezek felvétele és kia- mére ingyen és bérmentve küldeni kéri, mely nincsen az
a ház, vagy család, a hol annak tartalmát haszonra ne 

í l u t Ú Q Ú t  P « y f c / v / n l n i  fordítanák, városon, falun, pusztán, gazdag vagy szegény
c i i t L a n a b  C ö /j JYU/j U I I I I «  családnál egyaránt. Így még azoknak is igen érdekében

,. , , ,  n t o  n  «> áll, kik re n d e ln i s e m m it nem  a k a rn a k , mert benne
•Zlili m e g tu d h a t ó  a  k ia d ó b a n . 0  1-8  2  —  D számos oly közlemények foglaltatnak, melyek mindenki

nek nagy szolgálatot tesznek. Czim:

S í # # # # # # # #  —•

Nyomatott tischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorasajtójáu Csáktornyán
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