
X. évfolyam. Csáktornya, 1893. április 16-án
G t

16. szám'.
t
Szerkesztővel értekezni lehet min* 
dennap 11 és 18 óra között. — 
▲ lap szellemi részére vonatkozó 
minden közlemény H a r g i t a i  

J ó z s e f  szerkesztő nevére 
küldendő.

Kiadóhivatal:
Fisehel Fülöp könyvkereskedése. 
Ide küldendők az előfizetési dijak 

•v nultterek és hirdetéssé.

Hirdetések jutányosán számíttatnak.

MURAKÖZ
MAGYAR és IÍ0RV ÍT NYELVEN MEGJELENŐ TÁRSADALMI, ISMERETTERJESZTŐ i s  SZÉPIRODALMI HETILAP.

e l j e l e n i k  l ie t e n k in t  e l s z ó r :  v a sá r n a p .
A »Muraközi tiszti önsegélyző szövetkezet«, a »Csáktornyái takarékpénztár«, a »Muraközi 

takarékpénztár« sat. hivatalos közlönye.

Előfizetési árak:
Egész évre . . . . 4 frt 
Fél évre . . . .  2 frt 
Negyed évre . . .  1 frt

Egyes szám 10 kr.

Hirdetések még elfogadtatnak:
Budapesten: Goldberger A. V. él 
Eckstein B. hird. Írod. Bécsben: 
Schalek ü., Dukes M., Oppelik A., 
Daube G. L. és társánél és Herndl. 

Brönben: Štern M. i» '
N y  ü t t é r  p e t i t  s o r a  10  kr*

Csáktornya város érdekében.
^Csáktornya azon, szerencsés vá- 

rosok közé tartozik, melyek a múltban 
maguktól emelkedtek, vagyis melyeknek 
fejlődéséhez megkivántató tényezők önön 
maguktól kínálkoztak. A város lakosságának 
nem volt szüksége arra, hogy nagy áldo
zatok árán szerezze [meg és biztosítsa a 
haladáshoz szükséges kellékeket. Még a kí
nálkozó alkalmak után sem kellett nagyon 
járniok, mert azok is vagy megvoltak 
már régidőktől fogva, vagy pedig maguktól 
jöttek.

A városnak az országra nézve határ
széli, a Muraközre nézve pedig központi 
fekvése, a városon áthaladó pozsony-fiumei 
országút és ebbe vonu’ó és azt átszelő 
megyei utak, később a déli vasút állomása 
voltak a régmúltban és múltban azok a 
főrugók, melyek az iparnak, kereskedelem 
nek lendületet adtak s ezzel együtt a v á 
rost fejlődésében elősegitették.

Nem volt megvetendő tényező az ura
dalmi központ, illetőleg a vár a város fej
lődésére nézve. A vár régesrégen alapját veté 
meg a városnak, az uradalom pedig a leg
régibb idő óla fentarlója volt a magyar 
szellemnek és elősegitője a város gyara
podásának. Az uradalomnak köszönhető az 
ötvenes években a gyárak létesülése. A

ezukorgyár, a szesz- és sörfőzde, gőzmalom 
sok munkáskezet vonzottak ide. A gyárak 
egyenként megbuktak ugyan, de itt maradt 
az üzemükhöz szükségelt pénz legnagyobb 
része, ami megint csak a város vagyoni 
gyarapodásának volt hasznára

Egyszáz évvel ezelőtt a szent-mihályi 
(mihovlyáni) plébániának Csáktornyára való 
áthelyezése szintén hozzájárult a város fej 
lődéséhez. A templomba járó nagy számú 
külfárai népnek nagyobb alkalma volt úgy 
a bolti mint az ipari czikkeket itt szerezni 
be, a pénzt tehát nem a vásárokra vitte, 
hanem Csáktornyán hagyta.

Az említett körülmények folytán ön 
kényt haladt a váro3 a fejlődés felé anél
kül, hogy a polgárságnak csak egy lépést is 
kellett volna tennie. Kereskedőboltok állít 
tattak, épületek emelkedtek, ulczák kelet
keztek A piacz környékét elfoglalták a 
gazdagabb kereskedők, a távolabbi utczákat 
a szegényebb iparosok. De’ a város maga, 
mint erkölcsi testület meg mindig nem 
gondolt arra, hogy neki is kellene vala
mit tennie a város szépítése és emelése ér
dekében.

Csak a hetvenes években kezdette 
buzgó vezetők ösztönzésére népiskoláját 
rendezni, mely aztán a polgárság művelő
désére hathatós befolyással volt. A népisko
lái követte a polgári iskola Mint az egyik

nél (kamat nélküli kölcsön), mint a másik
nál (a tanerők fizetése) a magyar állam 
hathatós pártfogása vétetett igénybe A 
hetvenes évek legvégén az állam a városnak 
hozzájárulásával felállította a tanítóképző - 
intézetet. Az iskolák szervezésével egyidejű
leg két pénzintézetet alapítottak a város 
pénzemberei. Később két vasútnak kiinduló 
és végpontjává lett a már meglevő déli 
vasúti állomás. Nagy indóház és legújabb 
időben gabonagyüj tőház épittelett.

Amint látjuk ezekből a vázlatos törté
neti adatokból, Csáktornya fejlődésére sok
szor a véletlen volt befolyással s azt ritkán 
maga a város, hanem főleg mások eszkö
zölték. Talán századok óta nem tett annyit 
a város csinosítása érdekében, mint pár 
évvel ezelőtt a katonai gyakorlatok alkal
mával, mikor Ő felsége és kísérete váró • 
sunkban és vidékünkön időzött. De azóta 
ismét pihen minden. A város külső utczái 
elhagyatott állapotban irigy szemmel néz
nek a város központján elvonuló testvéreik 
csinos külsejére és sóvárugva várják járdáik 
rendezését. Aztán még sok mindenféle le
helne a városban, ami nincs ! De a város 
még mindig nem gondol arra, hogy habár 
áldozatok árán is, kell tennie a város hala
dása érdekében, kell kennie szerencséje ke
rekét, mely még — úgy látszik — nem 
hagyta el! Avagy nem úgy van? Lás
suk csak !

A J u r a k i : "  t á r n á j a
A r a b b i  l e á n y a .

Irta : K e n d e  G yu ri.

A ki házremeket akar látni, ránduljon el a 
szegedi „Csillagbörtönbe«. Különösen a szakértőt 
érdekli ez a minta berendezésű rabkastély. — 
Hanem aztán a ki emberarezokat vagy pikáns 
é’ettörtóneteket kíván tanulni, az meg (ordu’jon 
a tudós igazga'óhoz és ez oly mesés dolgokat 
lóg előtte elmondani, hogy a baja szála is az 
égnek mered tőle. — Persze ez az igazgatói állás 
oly szerencsés intézmény, hogy akarva nem 
akarva is rengeteg tudásra tesz szert az ember, 
mert minden börtönlakó múltja s bünkrónikája 
papiroson kerül kezére, amit épp úgy kell tanul- 
mányoznia, mintha neki is előbb-utóbb ugyanazon 
bűntetteket kellene elkövetnie. Igaz, hogy az 
ttt'ajta tudás egyoldalú, mindazonáltal kiszámithat- 
lan mérvű haszonnal jár az eraberiismeretek terén.

Én nem is kértem az igazgatót as ilyesmi 
fárasztó munka elmondására, hanem csak arra, 
hogy engedné meg valamelyik felügyelő kíséretében 
a tegyenczek meglátogatását.

Erre meg is nyertem az engedélyt..,.
Tudja Isten — a látottakból csak igen kevés, 

a hallottakból pedig alig valami érdekelt.
Mikor már minden nevezetesebb zárkán túl 

voltunk, a kifogástalanul berendezett k ó r h á z b a  
nyitottunk be.

£=

... Elhallgatom annak a sok szerencsétlen 
betegnek száualmas külsejét, el panaszos jajgatá
sát. Pedig az egy elvont szabadságot kivéve, 
minden kényelem fölött rendelkeznek.

Végre eljutottunk a kórháznak ama szánal
mas részébe, hol a lelki bénákat gondozzák A 
rend és tisztaság derekasan versenyez a figyelmes 
gyógykezeléssel. A vasketreczek jobbára üresek, 
csak elvétve akad szerencsétlen lakójuk ; de annál 
sűrűbb a megfigyelő osztály, habár ebben is oly 
csöndes bolondokat láttam, akik még a társadalmi 
életben sem válnának veszélyesekké.

Különösen szemembe ötlött egy büszke ma- 
ga'arlásu fiatal nő, ki nem viselte magán az 
őrültek teliéritet en bosszú ingé*, sőt inkább e 
helyett a divat bizonyos nőmével öltözött. A 
felügyelő jó 9leve figyelmeztetett, hogy k ö s z ö n t -  
j e m s z í v é l y e s e n ,  aztán kérdezzem meg: 
m e n n y i b e n  á l l  h á z a s s á g i  U g y e ?

ügy cselekedtem.
Mondhatom — mozdulataiban finom Ízlést 

árult el. Folyékony beszéde pedig, mint a zsi
liptől megszabadult csermely, hullámozva áradozott.

Találkozásunk a széles és világos közép- 
folyosón történt, hol a fal hosszában sorakosztatott 
karos székeken helyet foglalánk, mire a következő 
válasszal szolgált :

„Atyámat tehát ösmerte; szent életű rabbi 
volt Szöllösön, élete minden perezót a t a l m u d  
szerint töltötte; szegényesen bér, de annyira- 
mennyire mégis megadta nevelésem módját. Mikor 
beláttam, hogy Szöllősön alig lehet belőlem egyéb, 
mint valami Ösmeretlen, vándor zsidó tanító 
nyomorult felesége, amitől pedig lalkem mélyéből 
irtóztam: tehát azért megkértem a derék körorvost,

; - ------ —

hatna atyámra, hogy beleegyezésével a női ké
peidébe léphessek.*

„Nehezen bírtuk ugyan az öreget rávenni, 
de mégis sikerült. A város egy kőhajitásnvira 
volt Szőlőstől. Az ottani apáczákhoz kopogtattam 
1>0, kik közt egy ialutnbeli zárdaszűz is lakott. 
Ennek szavára föl leltem véve«.

„Szorgalmasan tanultam s már az utolsó évet 
hallgattam, midőn az én k e d v e s  v ő l e g é 
n y e m m e l  szerencsésen megösmerkedtem. ÍJgy 
hívják — K a m a r á s  B é l a ;  rendőrkapitány; 
csókolni való fess gyerek.... Ab ö sürgetésére az 
iskolát félbehagy tam s ráadásul el is jegyeztük 
magunkat. — Atyámnak a jegyváltásig mit sem 
szóltam. Ahogy tudtára adtam, legott szörnyeu 
fölháborodott, hogy én... én... a rabbi-leány... 
egy gojhoz kívánom a sorsomat kötni és ha már 
— úgy mond — nem akarok szándékomról le
mondani, követeli hogy B é l a  mulhallanul zsidóvá 
legyen, különben nem lesz semmi az egybeke
lésből".

„Kö/öltem vőlegényemmel az atyám szigorú 
határozatát, mire olyan torma íölvilágositást adott, 
hogy az mindenképen lehetetlen, mert nálunk 
z s i d ó v á  l e n n i  n e m — c s u p á n  s z ü 
l e t n i  l e h e t .  Aztán meg bigét szülői az 
örökségből és előkelő rokonai a v é t  s é g b ő l  
biztosan kitagadnák*.

„Mit volt, mit tennem ? B é l á v a l  megegyez
tem. hogy pünkösdre megkeresztelkedem. — No ! 
lett erre bábeli zavar : atyám megszaggatta ünnepi 
köntösét és hamut hintett ősz lejére: anyám — 
mint aki gyermekét vesvli, a rozoga ház nyirkos 
konyhájának sölótes sarkába szórt szalmán sirt 
át éjt napol; testvéreim térden állva rimánkod-



Amíg más városok tervezgetnek, gyü» 
léseznek, peticionálnak, hogy emelhessék 
helyzetüket, addig Csáktornyát úgyszólván 
kérni jönnek, hogy fogadjanak el katona 
Ságot. De Csáktornyának nem kell katona
ság ! Még talán úgy sem fogadnák el, ha a 
kincstár építené fel nekik a kaszárnyát ? ! 
Helyes! A kaszárnya ellenesek indokait is 
tiszteletben kell tartanunk s a magunkét 
nem csalhatatlanoknak. A kaszárnya építése 
nagy pénzművelet kérdése. A város leg
jobban fogja tudni, hogy képes lesz e meg
birkózni a kölcsön törlesztésével ? De 
vannak a kaszárnyán kívül még más kér
dések i s !

Itt van p. o. a villamtelep, gőzmalom 
s fürdő. Nem szerencse-e a városra nézve, 
hogy amig más nagyobb városok még 
csak a messze jövőben mernek arra gon
dolni, hogy valamikor talán majd nekik is 
fognak villámmal világítani, addig Csáktor
nyán megjelenik egy vállalkozó, aki meg
kínálja a várost villámmal, gőzmalommal és 
fürdővel! Az igaz, hogy itt a magán válla 
lat első sorban a maga érdekében tett 
ajánlatot, de mégis csak szerencea városra 
nézve, hogy a magánvállalat és a város 
erdekei oly szépen össze voltak egyeztet 
hetők. Hanem a szerződés megkötésével 
még nem tett eleget a város saját érdekei
nek. Olt van a leendő gőzmalomtól a pa
takig elterülő pár holdnyi városi terület- 
Ültesse be a város fákkal, cserjékkel, par- 
kiioztassa s rendezze be sétahelyül, vagy 
népkert számára. A fürdő mellett nagyon 
el fog kelni a sétahely, melyre évek óta a 
városnak oly sok lakója hiába vár, A kö 
zelében lévő izr. temető mitsem fogja bán
tani a sétáló közönséget, mert azt sürü 
bokrokkal és széles úttal el lehet vá'asztani 
a leendő parktól.

A városnak egy derék, a korral lépést 
tartó s a jövőbe is beletekintő polgára a 
mindinkább népesedő nép- és polgári iskola 
számára czélszerü iskolaépület emelését 
tervezte. A város felfogta az iskola szűk 
séges voltát, az illető minisztériumok a kir. 
hatóságoknak a mostani népiskola épületébe 
való áthelyezését helybenhagyták. Minden

készen van, csak a terv és a kivitel késik, 
húzódik. Félünk, hogy a késedéimezés az 
ügy teljes elalvását fogja okozni.

Ott van a »Hattyú« vendéglő ügye! A 
jelen pillanatban semmire sincs olyan nagy 
szüksége a városnek, mint egy tisztességes 
szállodára Igazán nyomorúságosak az álla 
potok e tekintetben! Az épület, melyet a 
város magáénak vall, oly miserábilisan néz 
ki kívül belül, hogy az idegen vendég 
méltán szánakozhatik a szegény gazdag 
városon. Ma, holnap hatóságilag be kell 
záratni az egész »Hattyút«, mely már csak
ugyan hattyúdalát kezdi elzengedezni. A 
helybeliek nem látogatják, a vidékiek ki
kerülik s inkább Varazsdon szállnak meg, 
még ha Csáktornyán van is dolguk.

Csak a múlt hetekben akadt a város 
érdekeit és haladását szivén viselő egyén, 
aki részvénytársulatot akart alapítani, hogy 
a régi »Hattyú« romjain egy új ifjú »Hattyú« 
épüljön. Az eszme jó és praktikus vo't, 
csakhogy megbukott a takarékpénztárak 
kislelküségén. Pedig nem ajándékról volt a 
szó, hanem befektetésről, de — természe
tesen — kis kamatra. Bizony, bizony a 
pénzintézetek saját érdekük mellett gon
dolhatnának a közérdekre, a város érdé • 
keire is! Szerelnők reményeim, hogy a ta 
karékpénztárak közgyűlése nem fog ellene 
lenni ily fontos helyi érdeknek s a szálloda 
mégis felépül. — Vagy, hogy a város is 
tegyen már valamit saját érdekében, félté 
hető, hogy nem engedi magát kinevettetni 
»hoteljével«, hanem módot talál arra, mi 
szerint az igényeknek megfelelő és a v á 
ros rohamos haladásához mért szállo
dát épít.

Ideje volna, hogy a város kilépjen az 
eddigi passiv magatartásából és ha m ás
ként nem, áldozatok árán tenne valamit a 
város fejlődése és haladása érdekében. Mert 
bizony nem tudni, hogy az a szeszélyes 
Fortuna istenasszony mikor fordilja el szép 
szemeit a Zrínyiek még mindig jó hírnevű vá
rosától ?!

tak.... Ez nem volt elég : a falu zsidónépe gyászba 
borult, seregestül járt hozzám hogy szálljak ma
gamba. hárítsam el Izrael népéről azt a borzasztó 
szégyent, amit Mózes hitének megtagadásával 
fajunkra'hoznék; a boltokat s egyéb üzleteket 
bezárták és szakadatlanul a zsinagógában ültek és 
Jehovához könyörögtek«.

*Eh ! estig tartana elősorolnom, amit megté
résem ellen elkövettek. —'^Elvégre is szerettem 
szüléimét de szerettem a nemes lelkű B é l á t  is. 
— Eltökéltem, nem teszek egyik ellen se."

„...Nemde hosszas ez a szomorú történet? 
Csak még kevéssé figyeljen s aztán — vége.... 
No hát egy .életre való« tervem akadt. Nyomban 
rábeszéltem B é l á t ,  aki bár vonakodva, mégis 
elfogadta.... Szombaton este felé kisétáltunk a 
n a g y r é t r e .  Már a Körös partjáig jutottunk, 
aztán megállva, bámultuk a rohanó hullámokat.... 
A hunyó nap tüze egyenesen szemünkbe lövelte 
vakító sugarait, a hideg habokra pedig tüzes taréjt 
festett.

„Körülünk a határtalan zöld síkság, sehol 
egy halandó teremtés.... Az volt megállapodásunk, 
hogy egymás karjaiba zárkózva dobjuk magunkat 
a csobogó vízbe, melynek minden lépten-nyomon 
kavargó Örvénye tog majd számunkra örök sírt 
á,ni. .. Még egy csók... még egy ölelés s aztán 
még egy lépés, mely után már csaK az az ugrás 
következik- ami semmivé tépi az oly korán eldobott 
életet.... Ekkor meg/örrent a haraszt, azt hittük, 
valaki ufánnunk leselkedik.Félve tekintettünk szét, 
de csak egy megriadt gyik surrant el lábainknál... 
Még egyszer egymás karjaiba fontuk magunkat, 
aztán villámgyorsan röpültünk a szédítő Örvény 
leié és — nem valánk többé"....

»Nagyon betegen... fekütemd, mikor ismét 
emlékezni kezdtem. Tudakoltam, hol vagyok ? — 
megmondták, hogy az ő s s i ispán lakásán. S 
kérdésemre : miként kérültemo da? annyit teleltek, 
hogy itt a tanya alatti kanyarulatnál a Kőrösből 
fogtak ki a mezei munkások, ahol az odvas fűzfa 
gyökereibe akadtam. — Majd B é l á t  kerestem, 
de senki nem akart útba igazítani.... Ez fájt ne
kem s a hogy lábra keltem, hirlapilag kurentál- 
tattam ; most tehát biztosra veszem, hogy rövid 
náp alatt meg íog érkezni és — boldoggá teszen“....

„ ...8  képzelje! meg akarnak csalni: 'azt 
állítják, hogy az én aranyos vőlegényem meghalt... 
hahahaf... szánom az ily meglágyult agyvelejű 
embereket. .. Engem ugyan rá nem szednek... 
az álomtól még senki se halt meg. ... az pedig, 
úgy tudja meg, amit elmeséltem, mind egy szóig 
— álom.... Pszt! lépéseket hallok, a l k a l ma s i n t  
ő j ön.«

Az ajtó valóban megnyílt s B é l a  helyett a 
börtönorvos lépett a folyosóra. Láttára a rabbi 
leánya arczán megfagyott a raomly, helyéből né
mán fölemelkedett, az orvost megvetöleg végig 
mérte s büszkén távozott....

A * orvos a beteg baját gyógyithallannak tartja 
s éppen ma intézkedett a tébolydába v;«ló szállítás 
iránt. Ahogy beszélte, a rabbi leánya által e’mon- 
dott mese való és mert kedvese csakugyan az ő 
zaklató rábeszélésének lett áldozata : a leány 
büntető utón el lett ítélve. — így került Szegedre 
honnan talán holnap távozik a nélkül, hogy B é- 
I á j á t  viszontláthatná a — földön.

Kül önf él ék.
Kérelem. Kérjük t. előfizetőinket, 

szíveskedjenek a második negyed alkal
mával előfizetéseiket megújítani s a 
hátralékokat beküldeni!

— fíáatorválasztás. E  hó 13-án ejtetett 
meg Csáktornyán a rónri. kath. kántorvá 
lasztás. Megválaszlatott Czompó Andor 
bükköndi (baranyamegyei) kánitortanitó, kire 
69 választó közül 41-en adták szavazatukat 
A többi szavazó tüntetőleg elhagyta a 
város tanácskozási termét. Ezzel ez a sokáig 
húzódó ügy végleg megoldást nyert. Az 
ellenjelölt (F. volt kántor) érdekében mindent 
elkövetett különösen a félre vezetett külfárai 
nép. Sajnos, hogy a kortesek nem átallották 
nemzetiségi kérdést felvetni a választás 
alkalmával. Mikor vége volt a választásnak, 
a horvát ajkú választók úgy nyilatkoztak, 
hogy „megint a magyarok győztek s mi 
horvátok buktunk ; ilyen a magyar igaz
ság s a t !“

— Fascbing János sárvári 
tanító eljegyezte Wehofsits Ida kisasszonyt 
Nagyfalváról.

— <ffyaszhir. Sárosi László, Csáktornya 
ügyvéd, a tűzoltó egyesület elnöke, városi 
tanácsos, megyei bizottsági tag, iskolaszéki 
gondnok sat. e hó 15 én “hajnalban egy 
heti szenvedés után elhunyt. A megbo’dogult 
jó családapát, szerető férjet, a közügyek 
iránt melegen érdeklődő egyént gyászba 
borult özvegye, fia, rokonsága és számos 
barátja őszintén siratja és sajnálja- Csak 45 
évet élt Jó ember volt, azért álta'ános 
szeretetben részes Ült és kora elhunyta fölött 
mindenki igaz részvéttel van A tűzoltó- 
tanyán, a Csákt. takarékpénztáron és a vá* 
rosi iskolákon a halálhírre kitűzték a gyá*z 
lobogót. Temetése ma d. U- 5 órakor le- 
end. Legyen könnyű neki a hant és pihen
jen békével l

— N a g y  t ű z v é s z  dühöngött e hó 14-ikén 
Csáktornya szomszédságában Szászkön. A tűz d. 
u. 3 órakor keletkezett és a nagy szél miatt 

i gyorsan tovább terjedt. Elégett 28 ház össze«
i melléképületeivel. Szerencse a szerencsétlenségben, 

hogy az egész község biztosítva van* Ez is a 
Csáktornyái főszolgabíró érdeme. A tűznél több, 
mint 20 fecskendő volt jelen a közelfekvö fal vak- 

j ból. A tűz oka gyermekmenhely hiánya.
— T r a c h o m a . Dr. Banek József orvos 

miniszteri kiküldött e héten Vrancsits Károly 
főszolgabíróval és az illető körorvosokkal a stridói, 
szeat-niarloni, dráva-vánái helyi ős dráva-csányi 
körjegyzőséghez tartozó községek lakóit vette 
vizsgálat alá a trachoma szembaj miatt. Eddig 
összese 48 trachomában szenvedő beteget talállak.

— N ő e g y le t i  választmányi ülés tartatott 
Csáktornyán e hó 14-ikén melyen 1) a helybeli 
két takarákpénztámak köszönet szavaztatott ez 
idei adományért, 2) elhatároztatott, hogy a tom
bola alkalmbáól fenmaradt 4 nyeremény tárgy ki 
fog sorsoltatni, 3) több városi szegény részére 
segély szavaztatott meg.

— Megállóhely. Mura Siklóson (Vrati*i 
neczen) vasúti megállóhely engedélyeztetett 
Erről az örvendetes eseményről 9Ü»gönyileg 
vettek értesítést a mura siklósiak.

— féalyadij kitűzése. A zalameg; ei 
álta’ános tanítói testület a követkéz) pá
lyahirdetést tűzi k i : „Mily mérvű erkölcd 
haszon háramlanék a tanügyre a néptan tók 
anyagi helyzetének kellő javításával ?“ J u 
talma nagyságos dr Kuncz Adolf csornai 
prépost ur által e czélra kegyesen adomá 
nyozott *25 frt. A pályaművek idegen kézéi 
leírva, jeligés ievélkévei ellátva, 1893. évi 
június 15 -igbezárólag alulírotthoz küldendők 
be. A pályázat eredménye a f. évben Alsó- 
Lendván taitandó tantestületi közgyü’ésen 
hirde4tetik ki. A pályakoszoruzott munka 
a közgyűlésen felolvastatik- A pályázatban 
a megyei tanítótestület rendes tagjai vehetnek 
részt, Zala-Egerszeg, 1893. April K). Ud
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6 urednikom moči je svaki dan 
govoriti med 11 i 12 varom. — 
Sve pofiiljke tičuce se zadrž&j&no- 
vinah, naj se poiiljaja na ime 
Hargita i  J o ž e f a  urednika vn 

Čakovec.

Izdateljstvo:
ffajižara Fiscliel Filipova kam se 

predplata i obznane poiiljaja.

I*rc<lp la t n a  v e n a  j e :
Na celo leto . . .  4 írt 
Na pol leta . . .  2 írt 
Na četvert leta . . 1 írt

Pojedini brojl koltajn 10 kr.

Obraane se poleg pogodbe i fal 
računajo.

Upravljanje občinah.
Varmedjije, kotari, okružja i okolice 

sastoje iz malih i vekšib občinah, od kojih 
svaka ima svoje poglavarstvo; ovim je- 
dina je zadača, da posle občinske obav * 
Ijaju.

Svaka občina ima takovo poglavar
stvo, kakovo odrlavati more. Pod oblast 
občinsku spada vu občini stanujuči svaki 
človek, i vu občini nalazači se svaki ime- 
tek, zvun kralja i njegovoga dvora pak 
zvun vojničtva i vojničkih stanjab Občinu 
ravna občinsko zastupuičtvo koje se sastoji 
na polovicu iz izebranib članov a na po 
lovicu iz najviše štibre plačajučib.

Koliko ima biti zastupnikov, zato je 
zakon to odredil, da za svaku stotu osobu 
bude jeden zastupnik, no m imalib občinah 
nesme jih biti menje od deset, a ne više 
od 2 0 ; pri velikih občinah nesme jih biti 
menje 20, a ne više 40, vu varošu pak, 
koj ima uredno savetničtvo, nesme jih biti 
menje 48, a ne više kak 200* Zastupnika 
zbiratijm a pravicu svaki Stanovnik, koj 
je navršil 10 lét i več dva leta štibru pla 
ča ; koj pak samo osobnu dohodarinu 
plača i stoji pod oblastju gospodara, on 
nema prava na izbiranje. ZastupniČtvo 
odlučuje vu občinskih sednicah vu poslovih 
občinskih, rukuje občinski imetek, rezmece 
občinsku porciju, skrbi se za občinske 
škole, pute itd. nu sve one odluke, koje

se tiču občinskoga imetka i penezov, kak 
je rezmetek občinske štibre kak i inkasi- 
ranje iste, zatim prodavanje občinskoga 
imetka, posudbe, kontraktov (ugorovov) — 
ovrSiti more samo ondaj ako to višja oblast 
odobri. Koj svojim govorom vu zastupnič- 
kih sednicah druge bantuje, on bude kašti* 
gOvan s peneznom globom

Poglavarstvo vu maloj občini je : ob. 
činski sudec (birov) i njegov namestnik, 
najraenje dva prisežnika i notarijuš  ̂ vu 
vekšib občinah : birov i njegov namestnik, 
najmenje četiri prisežuiki, kasir) blagajnik 
i notarijuš, občinski tutor i ako je vu 
mestu občinski doktor; vu varošu s ured,e- 
nim savetniötvom: načelnik, kapitan, nad- 
i podbilježnik (notariuŠ), odvetniki (fiškuŠi), 
kasT, računodavec, kontrolor, knjižničar, 
(arkivar), tutor, doktor, mérnik (inžinir) i 
ako je potrebno — još više činovnikov.

Poglavarstvo zbiraju v menjgoj i vek- 
oj občini svi izbirafelji (izborniki) a vu 

varoču s urednim savetničtvom zbiraju ga 
zastupn'ki*

Vu malih i vekšib občnah dužno je 
poglavarstvo svoju službu 3 lete obavljati 
i to brez plače* zvun notarijuša, koj se 
zbira doživotno i dobiva plaču ; vu varošib 
s urednim savetničtvom zbira se pogla
varstvo na 6 lét i svaki član dobiva urednu 
plaču.

Občinsko poglavarstvo obavlje sve

posle občinske, rukovodi imetek občinski, 
vodi račune, koje svako léto varmedjiji 
pokaže. Skrbi se za nočne stražare, pastire, 
družinu, za procenjene (šacinge) poljskih 
kvarov, za pute i pašnike marbinske itd. 
Ono je odgovorno za razrnetanje i utiranje 
orsačk'h lib ra h  za fantenje nemarnih 
plačnikov i za izlicitiranje (dražbu) fantov 
pod ekžekuciju vzetih. Za svaki ovakov 
orsački k var dužno je občinsko poglavarstvo 
odštetu platiti, i to :

1. Ako na službene spise premale ili 
pak nikakve biljege štempl) nedeneju.

2. Ako pri odpravljanju lismenib 
poslov nastale zapreke neodstraniju.

3. Ako najmljeni ekžekutor nebi po 
branu stibru vu poreznom uredu položil i 
ako se ova od njega utirati nebi mogla.

4* Ako na občinu pripadajuču štibru 
za 30» danov nerezmeče na pojedine i po 
tom za 14 danov neupiše vu štibrinake 
knjižice, to porezni uredi obaviju taj po
sel na strcsek dotičnib občinskih pogla 
varstvab.

5, Ako povatelji duhana po nemar 
nosti občinskoga poglavarstva orsagu škodu
naneseju.

Občinsko poglavarstvo dužno je popi
sati pod štibru spadajuče hiže i s ta n ja ; 
oni sabiraju od hižnih gospodarov valo
vanja o činiah (hižnih, stanovnih dohod

Z A B A V A .

Tak se pri nas na selu obeduje.
U nekojem selu bili su soldati drago

nén nakvartirjeni. Jeden od njih, nekaj Tiše 
gizdav i nadrt dečko, došel je z larmum i 
dosta grubijanski u svoj kvartir, več u 
štali mu za konja nije bilo dosta svetlo niti 
čisto, zatim ga je bantuval poiag njegovog 
omienja nered na dvorifisu i u sobi, onda 
mu ovo nije bilo prav, zatim bi opet ono 
moralo drugač biti načinjeno — z jednum 
riečjum, dragoner se je jako neuljudno i 
grubijanski napram svojim gazdom ponašal i 
držal se, da je one hiže, u kojoj je na 
kvartiru, on gospodaj, a ne seljak, čija je 
kuča bila Človek bi ga mogel uzporediti, 
da se je ODak ponašal, kak on sóidat, koj je 
konfekta hotel i dobil.

Kuče gazda bil je prilično jftkog tiela 
Í širokih pleč, pak se zato toga soldatovoga 
larmauja nije nikaj plašil, nego jer je bil 
dobročudan i miroljubiv Benkovčan iz Subj 
tičke fare, mislil si je, zakaj bi se z beda
kom dragonerom svadih em kad sc ualarma, 
več bu prestal,

Iza toga dojde i vriemc k obedu ; žena

Seljakova je liepo priredila obed kak ide, a 
zvrhu toga je deoes metnula na zelje friško 
slaninsko meso i spekla cicvaru.

Grubjan drag mer dojde u sobu, spukne 
iz nožuice sablju, te da si tobež od doma* 
čih vekši rešpekt pribavi, metne golu sablu 
pred se na stol. — Seljak to videči malo 
se osupne, otide, bez da bi rieč rekel iz sobe 
van i za pet minutah dojde u sobu omašne 
željezue vile neseči, koje opet on pred se 
na stol dene.

„Kaj to znamenujo ?* zdere se dragoner 
na seljaka.

»Ah nikaj!* odgovori ov — „tak se 
pri nas na selu obeduje, — k velikomu nožu 
spadaju i velike vilice."

Sad je stoprv dragoner uvidel, da se 
to nepristoji, grubj&nski s onemi biti, koji ga 
dvore, a k tomu je i mogel iz seljakovog 
postupanja rozabrati, da se ov bogme uiti 
soldata, niti njegove sablc baš nikaj neboji, 
te zato vzeuie svoju sablu iz stola, pak ju 
porine u noiuicu, na kaj taki i Benkovčan 
svoje vile nazad u štalu oduese.

Od tog vriemena bil je dragoner ulju- 
dm fii tc mu je i lepši u onoj kuči, gde je 
bil na stauu, išlo, jer dobroga Človeka svaki 

i rad ima.

Kad sem baš u pripovedmju, kak su 
Benkovčani dobročudni ljudi, hoču o njima 
jeduu kratku ovde priviti :

U Ludbregu je na Tomaževo senjem, 
te se znaju nekoji trgovci več jed&n dan 
prije u Ludbreg sakupiti, osobito konjski 
trgovci, da onda u jutro na senjem svakoga 
konja več prije vide nego v senjem dojde.

Ovak je i prošli Tomaševski senjem se 
zgodilo. — Dušil su naj me i nekoji Benkov
čani dan prije na senjem. Poznato pak je, 
da je u Subotici kapelau, sin ludbreikoga 
gospodina školmka, te su si Benkovčani u 
svojoj dobročuduoati zamslili ; Pri jap ci 
našega mladoga gospona liepo prespimo, 
ako uigde drugde, pak si nanosimo slamu 
u školu — pak nas nebu nikaj kofitalo.

Zmišljeno — včinjeno l Oni dojdu u 
Ludbreg na večer i odmab idu iskat stan. 
Dujdu do cirkve i tam vide jednu zidanu 
h:žu na kondignaciju, koju drže za je farof, 
— a drugu razi zemlje, koju opet drže, 
da je Skola. — Ali jaj, baš je na opali. 
Ajde oni dakle u onu kuču, koja je razi 
zemlje, misleči, da idu u školoičiju, te do- 
-avši v-ganjk, pokuče na bižni vrati. Iz 
nutra im se odgovori, da slobodno i oni stupe 
u sobu, gde pred sobom vide gospona 
z očali stati.
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tndu  pripravni stroškom; i ako budete se 
iobro oponašali i svakom ielom stroškom pri
pravni, onda nikakvog čantuvanju nebudete 
imali, jerbo vodja (vezér) herceg vorarbergski 
s mirnom načinom dohadja.

Birov na ovaj glas včisi skup pazove 
občinske stare Ijude na dogovor.

»Na znanje mi dano —  reče birov — 
da se veliki Sereg približava, Vezda med 
nami stoji, jeli prijatelski primimo nepirjatelja 
Hi pak se ufajrao prama njim s orožjem se 
braniti. “

„Jas tak mislim — odgovori plebanuš, 
— ako uprav u našoj občini svi momki 
j ma ju čiste srce, pravu pamet za osloboditi 
s 'o ju  domovinu, ali ipak tak velikem pribli 
ž>jučum šeregu sve zahman bude, i zato 
dobro bude nje prijateljski pričakati,

Tak je rekel muder i vočen človek i 
vnogi su mu pravo dali. Po dogem premišla- 
vanju daklem dokončali su jeduoglasno, da 
neprijatelja prijatelstvom primiju. Birov na 
glas daje zapoved, da svaka hiža po moguó 
uosti naj kuha i peče za približijuče neprija- 
telje, i za gospodu oiicere pak naj pripravne 
sobe budu, da se oebudu imali potužiti se.

Posle podne več iz daleka je bilo vi
deti se svetiti od jezer i jezer svetlih čakab. 
Velik i megučni je bil taj š e r e g .  Napre 

jahuč zapovednik herceg na belim konju, 
zanjim sledili su busari i drugi konjaniki i 
za njimi najpvrlje velik Sereg pešakov.

Stanovnici občine v redu stajuči su 
počekali taj šereg, a birov svojom kruto lé
pőm čerkom na strani pričaka vezira.

„Pozdravljen nam bude herceg Vorar 
berg medju nami,® reče veziru, „s ljubavjum 
damo kaj imamo. Z i oficire pripravne su 
sobe i jesti. Niti za tvoje vojuike nismo 
pozabili. Pečini te si vu naSoj prijatelakoj 
okolici.*

Hercegu se jaka dopal taj prijateljski 
glas, ali ješ bolje se mu dopala birovova 
kči lepa K a tic a ; i nije mogel odustat5, da 
se iz konja nebi doli naknul i njezine lepe 
lasi pogladil.

.Dobro budemo se čutili kod vas,u tak 
reče herceg, „gde tak še vile su, tam je mir 
i blagoslov. Mozbit je to vaša kči le- 
dična ?*

(Konec drugiput.)

K A J  J E  N O V O G A ?
— Prosimo poštuvane naše predplat- 

nike, naj nam  na početku zadnjega fer- 
talja predplatne zaostatke po poSti poSleju 
i predplate za novi fertal ponoviju. Cena 
naSik novin je : Za jeden fertal 1 frt, za 
pol ljeta 2 frt.

Papinski konzistorij

Iz Rima javljaju, da bude papa tečajem 
meseca majuša držal konzistorij, vu kom bude 
imenoval tri do četiri nove kardinale, da po- 
puni vu svetom sboru nastale praznine. Po 
svoj priliki proglasil bude papa one dva 
kardinale, kaj ih je 16. januara ovoga ljeta 
pridržal in peetore, a za koje se misli, da 
su to stari vu Rimu živuči JeŽuvita S tein- 
huber i francezki biškup Perrand. Nadalje 
bude papa imenuval kardinalom armeuskog 
patrijaiha vu Caiigraou Štefana Petra Aza- 
riana, koji se osobito vu noveše vreme izt če 
kakti nosilac papinskih idejah, ter je bil 
prešestnoga meseca vu Parizu, gde su mu 
obrekli kardinalski ikerlak. Četrti kaidina' 
bude po svoj priliki Talijan. Ovom sgodom 
zanimivo je napomenuti' da se kardinalski

kolegij denes uakon smrti kardinala Apollónia 
sastoji od 61 kotriga, i t o : 6 kardinalah
biškupah, 50 kardinalah svečenikah i 5 kar. 
diualah djakonah. Ima anda praznih 9 més 
tali. Od Pija IX . imenovanih živi jofi 10 
kardinah, vsi ostali potič od Leona X III ., 
koji ih je do vezda vu vsem (vsega] skupa) 
imenaval 87. Za njogvoga pont fikata vnmrlo 
ih je 89. Po dobi imenuvanja i po ijetah 
najstareši je kardinal-dijakon Tesdulfo Mertel, 
rodjen 9. februara 180 6. ljeta, kardinal od 
15 marciuša 1858 Najmlajši po imenuvanju 
je irski primas Logue, a Dajmlaiši po Ijetah 
kardinal nadbiškup vu Beueventu Reude. 
Vu Rimu stoluju denes 23 kardinala, ostali 
su po biškupijah. Po narodnosti denes ima 
35 Talijanab, 5 Francezah, 4 Španjolaa, 2 
Poitugalca, 1 francezki Kanadac, 1 Belžan, 
4 Nemca, 2 austrijanska Nemca, 2 Poljaka, 
1 llag jar, 1 Englez, 1 Amerikanec, 1 
Australec.

Nadvojvoda Albrecht.

Nadvojvoda Albrecht obslužaval je 4. 
aprila 30 godiSnjicu svoga imenovanja feld- 
raaršalom. Nadvojvoda Albrecht, sin aspern- 
skog pobudnika nadvojvode Karla, navrlil 
bude 3. augusta 75 Ijet. Od rana sóidat, 
odlikuval se je nadvojvoda več pod maišaloin 
Radeckim vu Italiji ljeta 1848, ter se je sa 
46 Ijet podigel na najvišeše mčsto vu našoj 
vojski. —  Nadvojvoda spievel je jubilarni 
dan vu najbolšem zdravju vu Areu ter je 
odklonil vsaka paiadu.

Vu Mura Szordahelyu.

Piije nekoliko dana stupi u rimokatoličku 
vetu, te se dade okrstiti Franciska Mark, 
kči Katarine Mark rodjena u Mura-Szerda- 
h e lju , te dobije na sv. krstu ime Juliska. 
Kum je bil gosp. nótárius Kolaricš Imbro, 
a koma gospi Juliana Jurasz. — Kaj si je  od 
srca želela, neka njoj bude ua vo nu steeu i 
duSno zveličenje.

Fiškaliuši vu Budimpešti.

Novine javljaju, da je broj fiškalinšov 
vu budimpeštanskoj komori narasel na 1000 
Kad bi vsi ti fiškaliuši imali posla i zisluž- 
be, ljudi vu področju budimpe tanske fiš- 
kaliovske komore nebi zaista drugo delali, 
nego se neprestance pravdali, tukli, vkanju 
vali i kvara si delali. Na sreéu tomu nije 
tak, pak i fiškaliuši n oraju poizkati drogi 
kruh i z&službu. Tak ib je 40 ablegatov, 
32 vu grad8kom zastupstvu, 24 vu redak
cijah, 38 su književnic', 1 je ma ar, jeden 
gl&Bovirsč a 1 konzul.

Govor od 26 vur.
Po svoj priliki najdugši govor, koji se 

je ikada gda rekel, morali su poslušati ne 
zdavnja kotrigi zakonodavnog tela Britske 
Kolumbije* Predlog vlade (korm anja) hotel 
je vnogim nasljenikom, da otme zemljište 
ter se je o predlogu povela debata Pred*

I log vladin došel je na dnevni red zadnji 
dan pred zaključkom sesije Ako se predlog 
nebi prijel poldneva drugoga dneva, kon J fiškacija zemljišta nebi se mogla zpeljati.

I K otrig parlam enta (orsa<kog spraviš« a) de 
Cosmos bil je zadnji govornik. Ob 10 vuri 
na večer počel je on govoriti, a njegovi 
prijatelji su mislili, da bu za dve vure 

j dovršil No ob 1 vuri komaj se je on do- 
teknul predmeta. Ob 2 vurab izvustil je 

'o n  rčč : — „drugo". Ob 3 vuri izvaiil je 
iz žepa paklec papirov, da bi je čital. 
Vezda je vekšina zastupstva komaj do pa 
meti došla, da on kani do poldneva

govoriti i tim  zaprččiti zakon, S prva se 
je zastupstvo smejalo, no kesneše se je p o 
čelo ljutiti. Probali su zmotati govornika, 
Medtemtoga su ga ova pretrgavanja bodri- 
la (kuražila), da se žnjimi pravda i tak 
dobi vremena. Zatim  su ga kušali da ga 
s vikom prekričiju- No on je bolje v ika’i 
Nazadnje su se pokorili. O poldan nisu 
dopustili prekidanje sednice. Govornik mo
gel je orositi (nafa'htati) sam o vustnice 
vodom. Večer je približil, govornik je još 
govoril. Vužgali su plin. On je govoril 
dalje célú večer, neprestance 26 vur. 8 
prvince je bil njegov glas jasen i jak, n a 
pokon je mogel samo još čeptati i pisku- 
tati. Oči bile su mu p repale li zaprte, s 
krvjum n adu te ; noge su mu drhtale, vus- 
nice počrnile i krvarile. Cosmos je preobla- 
dal, oslobodil je zemlju kolonistom (na- 
seljenikom).

Getvrti i peti most vu Budimpešti

Pod predsedanjem m in istra-prezeža 
W ekerla zaključ la je enqueta, da seče tv rti 
most prék D unaja sagradi- Stroški m osta 
preračunani su na 6,770 009 forinti. — Za 
peti most, koji se snuje, stroški su prera ■ 
čunani na 3,400.000 forinti.

Najstareši zemljovid (mapa) Amerike.

Med vnogimi zanimivimi historičkimi 
predmeti videlo se bude vu izložbi vu Či- 
kagu i najstareši zemljovid (mapa) Am e
rike. Ovaj zemljovid čuva se vu madrid- 
skom nautičkom  m uzeum u, a tvrdi se, da 
ga je ljeta 1500 napravil Ju a n  de la Cosa, 
g !a8oviti m ornar, koji je i K olum ba spre- 
vadjal na njegvom prvom i drugom  putu 
vu Ameriku kakti korm anjoš.

Potres vu Mesopotaniji

Novine „G azetta  di Venezia" javljaju 
sljedeče o potresu vu varašu Malattiji vu 
Mesopotamiji. — Od 10 875 lužah zrušeno 
je podpuno 2385, za stanuvanje neupora 
bivo 5690 ; skorom vsa javna stanja, m o 
šeje i cirkve opusto:ene su ,8 0 0  m agazinah 
je zevsema ua nikaj spravljeno. Službeno 
se dokažuje, da je 130 osobah zaglavilo, 
ali broj ranjenih je , znamenito vekši.

Pívovare na svétu i potro ek piva.

Po najnovešem popisu postoji vezda 
na célom svétu 51.000 fabrikali za pivo, 
koje produciraju na Ijeto 171 milijun h ek 
tolitrov piva, ter plačaju poreza (porcije, 
štibre) 372 milijuna m araka. Némaóka 
(Prajzka) je p rva med vsemi orsagi, knja 
pivo dela i knha ga najvi e ;  ona ima 
26 240 fabrikah za pivo s godišnjom 
produkcijom od 47.5 mili una hektolitrov 
Za tim sljede : Englezka sa 12 874 fabrike 
za pivo i produkcijom  od 26 m ilijuna 
hektolitrov. Severna Am erika sa 2300 
fabrikali i produkcijom  od 35 milijuna 
hektolitrov. Austro - M agjarska sa 1943 
fabrike i produkcijom od 13 milijuna hektó 
litra Belgija sa 1270 fabrikali i produk
cijom od 10 mil. bektl. Francezka sa 1844 
fabrike i produkcijom od 8 inil hekt1. — 
Kaj se potroíka piva tiče, to odpada vu 
Bavarskoj na jednu dušu 221, vu Belgiji 
169, vu Elezkoj 143 vu Severnoj Njemač 
koj 88, vu Švajcarskoj 37 5, vu Danskoj 
33-3, vu A ustro Magjarskoj 32 5, vu Ame
riki 31*5, vu Nizozemskoj 19, vu Fran- 
cezkoj 21, vu N orve/koj 15, vu Švedskoj 
11, vu Rusiji 5 litrov pive
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