I

XV. évfolyam.

Csáktornya, 1898. október 9-én.

(

41. szám.

A lap szellemi részére vonatkozó
minden közlemény

Hargitai

József

szerk« sztb

nevére küldendő.

Egyes szám ára 10 kr.

Hirdetések elfogadtatnak:

Kiadóhivatal:
h'ischel

FUlöp

könyvkereskedése

ide küldendők az előfizetési dijak,
nyiltterek és hirdetések.

magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap.

Hirdetések jutányosán számíttatnak.

M e g je le n ik

h eten k in t e g y s z e r : va sárn a p .

Budapesten : Goldberger A. V. és
Eckstein B. hird. irod. B e csb e n :
Sehalek II . Dukes M , Oppelik A ,
Daube (i. I. és társánál és Herndl.
Brünben: Štern M.

Nyilttér petitsora 10 kr.

A »Csáktornyái Takarékpénztár«, »Muraközi Takarékpénztár*, a »Csáktornya Vidéki Takarékpénztár« sat. hivatalos közlönye.
dozik. hogy egy-egy Tizian, Kaphael, Van minden külföldi látogató is mintaszerűnek
Dyk vagy Murillo alkotta szépséget lehetőleg mondja. Mindez intézetek virágzásának az
(S.) Nemzet, mely imádja a szépet, hí! másolatban újra varázsoljon a vászonra. alapja meg van vetve, ha szerényen is, de
A művészet virágzása a fokmérő, melyen biztosan, úgy. hogy jövő fejlődésük miatt
rajong a művészetért, nem fog elpusztulni j
soha Mert van. a mi összetartja, felemeli, ha leolvashatjuk egy nemzet czivilizácziójának nem kell kétségbe esnünk.
reá borul nehéz idők viszontagsága. Éleszteni fejlődéséi. Minél finomultabb valamely nem
Mindamellett művészeti életünk hálrafogja a lelkesülés tüze, s a művészet lészen zet, annál erősebb művészeti élete. Az ilyen maradottsága szembeszökő, mihelyt elhagyjuk
a só, mely élvezhetővé teszi még a meg országban a művészembert megbecsülik, a a rohamosan fejlődő fővárost és szétnézünk
aláztatás kenyerét is. A művészi ideálok társadalomban előkelő pozicziót foglal el, és az ország nagyobb vidéki városaiban. Ott, a
iránti rajongás megteremti a hazafiság ön iró. színész, festő, szobrász a működése által színészeitől eltekintve, alig találunk művészi
zetlen áldozatkészségét. Ki lelkesülni tud aj biztosíthatja magának az anyagi jólétét. Az leletet s úgyszólván semmit azon gyűjtemé
művészetért annak keblében tüzet fog más ilyen országban nemcsak a gazdag magáno nyekből. melyekből a nagyközönség gyarafenkölt érzelem is, ez a boldog rajongó vér sok kastélyai és palotái vannak műkincsek jpitbatná ismereteit és szert tehetne a. sajna,
kel lele rakva, hanem az állam is, sőt a még előkelőbb körökben csak gyengén ki
tezve van az elkorcsosulás veszélye ellen.
A művészet kies ligete az, hol men- városok tartanak fenti s gyarapitanak folyton fejlett müizlésre. A nemzet művészeti életét
lielyet kereshet a társadalom a megpróbál nagy nyilvános könyvtárakat, múzeumokat, az országnak nemcsak szivében, hanem tag
képgyűjteményeket, ahol nemcsak a felsőbb jaiban is szükséges táplálnunk, ha a vér
tatás súlyos esztendeiben. A művészet em
lőin tele szívhatja magát tiszta örömmel néposztályok ezrei, hanem a népnek milliói erős lüktetését óhajtjuk és fel akarjuk kel
még a hazafias bánat közepette is, az ö lelhetnek oktatást és finomíthatják ízlésüket. teni a szunnyadó ideálokat.
Hazánk művészi kultúrája az utóbbi
nemesbitö hatása majd erőt kölcsönöz az
Művészeti szegénységünk kétszeresen
századokban nagyon szomorú állapotban volt. Ifájhat nekünk, ha látjuk osztrák szomszé
elveszett erkölcsi jószág visszahoditására
Tanúsítja mindezek igaz voltát az a A török hódoltság nem kedvezett a művé daink. lm táljuk a müveit nyűgöt gazdag
temérdek áldozat, amivel minden polgária szet ápolásának. Könyvgyűjteményeink, mü- ságát. Nem is említve a műkedvelő lalinfaju
sul! nemzet hódol a művészetnek. Halomra tárlalaink mind csak az újabb korból szár nemzeteket. Ausztriában, Németországban
gyűjtenek mindent, mi szép és érdekes Meg maznak. csak a nemzet újjáéledésének kö minden valamirevaló, 80— 40 ezer lakossal
bíró városnak meg van a maga múzeuma,
veszik a festők képeit, a szobrászok öntvé szönhetik létüket.
Igaz. aki sorra járja Magyarország székes- külön ékes palotában, meg vannak a maga
nyeit, gazdag tárlatokban egymás mellé rak
ják a modern művészet termelését, a múlt fővárosában a képtárakat és múzeumokat, műkincsei s megvan a maga művészgárdája,
nak kegyelettel őrzött emlékeit. Mesés össze nem minden büszkeség nélkül mondhatja körülvéve mind azzal a tisztelettel, mely a
geket fizetnek, hogy megszerezhessék a régi magának, hogy becsületesen iparkodtunk Iszellemi fensőbbséget illeti. Ha a müveit
mesterek egy-egy remekművét, s az előkelő helyrepótolni a múltnak mulasztását. A mo nyugatnak, bosszú évszázadok tradicziójának
képtárakban számos elme és kéz azon fára- dern berendezésű iparművészeti múzeumot j emlőin nagyranőtt. művészeti haladását meg

A művészetért.

T Á R C Z A.
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l égyott.
Irta

Haller Jenő.

A temető bejárata előtt konesorogtum.
1
D
Ő .
Az est árnyéka homályba burkolta a tájékot,
Shelley.
de a tündöklő csillagok és a sápadt képii hold
bevilágított mindent úgy, hogy az egész vidéken
Feneketlen tenger, hullámaid évek.
valami diszkrét, misztikus, kétes derengés ömlött
Keserűk könyétől az emberiségnek.
végig.
Parttalan ár, melynek apálya, dagálya
Mi tiirés-tagadás, magam is randevúra in
A halandó éltet önmagába zárja,
dultam.
beteg vagy prédádtól, de üvültve várod
A mint a közeli utczába pislanlok, hirtelen
Idők óczeánja ! . . . a többi zsákmányod.
Kihányod müveid az élet partjára,
egy néniben alakot látok, a mint a homályból
Ravasz vagy szélcsendben, vad, viharrá válva. kihonlatkozik.
Feneketlen tenger, ki érthet meg léged,
Megálltam. Hátha
az.
Idők óczeánját, végtelen mélységét ?
Csalódtam.
Süni, szürke fátyol takarta el a profán sze
P á sztor Árpád.
mek elől a rithmikus lépésekben közeledő arczát.
Megvártam, amíg egész közel jutott hozzám
s azután fixirozó helyzetbe vágtam magam.
Megcsalatva.
Nem állhattam meg, hogy meg ne kérdezzem
tőle, hová indul.
Vérzik örökre a szivem,
Krre az indiszkrét kérdésre természetesen
Mert játszani próbáltál velem.
goromba választ várhattam.
Miért választál játéknak ? !
De nem úgy történt.
Hisz jól tudtad, hogy imádlak.
A lefátyolozott hölgy hirtelen megállt előttem,
az én legnagyobb megütközésemre és beszédbe
Kiesen gúnyos szavaid
Felhatottak a magasig:
elegyedik velem.
Mindjárt a második szónál rá ismertünk
Isten büniil rója neked,
Hogy szerelmem igy fizeted.
egymásra.
A szomszédunkban lakó nyug. őrnagy bonne-ja
Ju piter.
volt, Klla.
Kezet fogtunk.

Ijesztően reszketett picziny, puha kacsója az
enyémben.
Fellebbentette a fátyolt, hisz úgyis ismertem.
De az istenért Klla, mi a baja, hogy
olyan izgatott és hová indult ebben a sötétségben
éjnek idején?
Klővette selyemkeszkenőjét és szépséges kék
szemeit kezdte dörzsölni.
Könyezelt.
Hagyjon csak, kérem, be [akarok menni
a temetőbe.
A temetőbe ? ! Éjjel ? Ugyan ? Mit ke
resne ilyen későn a halottak csendes hazájában ?
Oh!
és nagyot fohászkodott — mit
keresnék ? — Istenem! hát szegény nővérem sír
jára hajtanék és elpanaszolnám neki, hogy mennyi
szenvedésnek, üldöztetésnek, meghurczoltatásnak
szolgáltat ki mostoha végzetem.
És mit gondol, hogy a nővére majd se
gítene rajta ? Feljönne sírjából és boszut állna
érte? Tessék csak szépen haza menni, minden
szenvedés véget ér. Tűrni pedig kell. Az opportu
nizmus úgy kívánja. Aztág meg micsoda meghurczoltatásról tett említést ?
Talán az . . .
Nem mertem a gondolatot befejezni. — ()
befejezte,
Igen, eltalálta, az
őrnagy . . . Örökö
sen ajánlataival ostromol, a mióta nejét eltemette.
Azt mondja, hogy csak szeressem, majd ő gon
doskodni fog rólam. Mikor öltözködöm, betolakodik
a szobámba, erőszakkal megcsókol és mindig azt
az utálatos szót hangoztatja »tlirt.«

bankok jelentése szerint jelenleg nem idő
szerű s ez okból a bizottság a konverzió
ügyében a beállandó kedvezőbb pénzügyi
viszonyok folyamán az aktió megindítását
javasolja, valamint a Veszprém —Tapolcza
keszthelyi balatonparti vasútnak kilométeren
ként 3000 frttal való segélyezését. A köz
gyűlés a javaslatot elfogadta azzal, hogy a
konverzió keresztülvitele esetén az igy nye
rendő összegből fedeztetnék az alsó-lendva—
regedei és Alsö-Lendva— nagykanizsai h. é.
vasutakra már törvényhatóságilag megszavavazott segélyösszeg.
Csáktornya nagyközség husvágási sza
bályrendeletét a közgyűlés jóváhagyta.
A körorvosok fizetésének a vármegyei
pénztárból lolyóvá tétele tárgyában javaslat
kidolgozása végeit a vármegye alispánjának
elnöklete alatt egy bizottság küldetett ki.
Hasolóan az alispán elnöklete alatt egy bi
zottság küldetett ki szabályrendelet tervezel
készítése végett a szőlőmoly, lisztharmat
elleni védekezés, valamint a burgonyánál a
peronospora elleni védekezés tárgyában.
Alsó-Dombom község képviselö-testületéneK községi Írnok tartására évi átalány
összeg megszavazása tárgyában hozott hatá
rozatait a közgyűlés jóváhagyta.

K Ü b Ö N F É L É K.
Kérelem. Lapunk f. hó 1-ével a XVévfolyam utolsó negyedébe lépett;ez alka
lommal tisztelettel kérjük azon t. előfizetőin
ket. kiknek előfizetésük lejárt, azt megújí
tani, a kik pedig előfizetési dijakkal hátra
lékban vannak, azt mielőbb beküldeni szí
veskedjenek, nehogy a lap szétküldésében
fennakadás történjék.
Tisztelettel
a k ia d ó h iv a t a l.

Hivatalos istenitisztelet. I

hó 4-én
d. e. 9 órakor 0 Felsége a király névnapja
alkalmából a szent ferenczrendiek templo
mában ünnepi mise tartatott, melyet föl.
Horváth Lajos gvardian végzett segédlettel.
Jelen volt a kir. bíróság, a járási és köz
ségi elöljáróság, a dsidás-osztály tisztikara,
az állami hivatalnokok, az összes taninté
zetek tantestülete és tanulóifjúsága stb. A
misén az állami tanitöképző-intézel növen
dékei összhangzatos és szabatos férfikarokat
énekeltek.
— Kinevezés. Herzsics János oki. ta
nítót, a Csáktornyái áll. tanítóképző-intézet
volt növendékét a vallás- és közoktatásügyi
miniszter ur a rácz-kanizsai áll. iskolához
rendes tanítóul nevezte ki.
Áthelyezések. Dr. Gemacher Ferencz
helyben állomásozó dsidásezred-orvos hasonló
minőségben Varasdra, helyébe dr. Herbst
József ezredorvos Varasdról Csáktornyára
helyeztetett át.
Postaügy. Beliczára és Dráva-Vásárhelyre a gyalogposla f. hó 1-től 1899. tnárczius 31-ig bezárólag a reggeli órákban köz
lekedik.
Névmagyarosítás Medjimorecz Bá
but alsó-domborui illetőségű, jelenleg buda
pesti államvasuti géplakatos vezetéknevét
belügyminiszteri engedélylyel Megyire vál
toztatta.
Kinevezés. A pécsi m. kir. postaes távirda-igazgalóság a mura-szent-mártoni
üresedésben levő postamesternői állásra özv.
Kovacsics Istvánnál sz. Terbócz Cizellát ne
vezte ki.
Köszönetnyilvánítás. Az K I s ő Ma
gyar Általános Biztositó Társaság a perlaki

önk.
gyes
ben
Zala

tűzoltó-egylet részére 50 Irtot volt ke
Szüret eladás. A Muraköz hegy
adományozni, melyért az egylet nevé vidéki, farkashegyi állami szölőtelepen e hó
nyilvános utón is köszönetét mond: fi-án tartott árverésen a szüretet Videóz
József elnök.
József felső-niihályfalvi korcsmáros vette meg
Gáspárics Márk emlékezete Perlakon. 1125 Írtért.
A nagy-kanizsai főgymnasium iljusága a
— Tűzvész. Dotnásineez községben f
tanári testület vezetése mellett f. hó (i-án hó 1-én este 9 órakor kigyuladt a GodinaPerlakra rándult, ahol hazafiui lelkesedéssel féle pajta. Hamarosan leégett 9 pajta a benn
rótta le a kegyelet adóját Muraköz mártírja levő takarmánynyal együtt. A biz keletke
iránt. Az ifjúság a mura-királyi állomásig zési oka ismeretlen.
vasúton s onnan gyalog zarándokolt Per
Lopások. Vugrincsios Hezsö hely
lakra Gáspárics emlékoszlopához. Az érke beli lakostól f. hó 1-én virradóra a nála
zőket a város közönsége nevében a város tartózkodó Szraka Franeziska, vasmegyei,
határán dr. Bölun Sidney fogadta s üdvö batlyáni illetőségű nő 34 Irt értékű ruha
zölte. Tiszteletükre kivonult a képviselő-tes neműt ellopott. A helyi csendörség a tettest
tület s a tűzoltó-egyesület. l)r. Böhm sza a drávahid melletti erdőben elfogta. —
vaira Perger József főgymnasiumi tanár, az ITkalcsecz István batlyáni lakostól f. hó 1-én
igazgató helyettese válaszolt, megköszönve virradóra Keronek Lukács és Poszmodi Ist
az ifjúság s tanári testület nevében a szívélyes ván odavaló suhanczok a pajtában volt kufogadtatást. A Gáspárics-emlékoszlopnál nagy koriczájál meglopták, a tettesek elfogattak,
közönség, 150 gymn. tanuló és a perlaki a lopott kukoriczát pedig a csendőrség el
áll. iskolai tanulósereg jelenlétében a követ- jkobozta. - Horváth Márton dráva-szentkező programmal folyt le az ünnepély: »Isten mihályi lakos zárt szobájába mull hó 24-én
áldd meg a magyart!« Énekelte a közönség. nappal egy ismeretlen egyén behatolt, s már
Gáspárics emlékezete, Kele Györgytől. Sza a ruhaneműt kezdte előszedni, de szeren
valta Polgár Ferencz 7. oszt. tan. Emlék csére Horváth neje ezt észrevette, lármát
beszéd. mondta Schwarstein Ödön 8. oszt. csapott, mire az ismeretlen egyén elmene
tan. A kapuczinusok kriptájában. Ábrányi kült a nélkül, hogy valamit lophatott volna.
Emiltől, szavalta Németh György (i. oszt. tan. A helyi csendőrség a tettest Zsibred Sándor
Az emlékoszlopot megkoszorúzta dr. Kiss globokai születésű, jelenleg helyben tartóz
Ernő tanár lelkes beszéd kíséretében. Az kodó napszámos személyében kiderítette, s
emlékoszlopra helyezett gyönyörű babér úgy őt mint a fennti tolvajokat a helyi kir.
koszorú felirata: »Gáspárics Márk a szabad járásbíróságnak adta át.
ság vértanújának emlékezetére. A nagy
Meteorologia. Csáktornya állomás
kanizsai kath. főgymnasium ifjúsága 1898.
1898. év szeptember havi hőmérsékletének
október tí-án.« A magyarok Istene, Petőfi
közepe 15(>0°. A hőmérséklet maximuma
Sándortól, szavalta Berkenyés István 8. oszt.
27 8 C°. 13-án. Minimuma 7 (> C°. 2b-án.
tan. »Hazádnak rendületlenül« énekelte a
Csapadék havi összege 920 mm. A csapa
közönség. A megható ünnepély után Tóth
dék 24 órai maximuma 200 mm. 29-én.
Sándor perlaki áll. isk. igazgató meleg sza
Csapadékos napok száma 9. Jegyzet. 19-én
vakban mondott a város közönsége nevében
este 9 h bor erős zivatar volt É.-Ny.-ról.
köszönetét a nagy-kanizsai főgymnasium ta
23-án este 7 h. 9 h.-ig dörgés és villogás.
nári karának és ifjúságának, hogy városuk
Menyasszonyi kelengyék, valamint féríiban ezen kegyeletes ünnepélyt rendezték.
és gyermek-fehérneinüek (saját készítmény) a leg
Az ünnepély után a város közönsége a ven szolidabb kivitelben S c h ü M e r Ferenez vászon,
dégek s az iljuság tiszteletére a társaskör fehérnemű- és szövöttáru raktárában (Budapest,
helyiségeiben társasvacsorát rendezett, melyen Koronaherczeg-utezu (». sz.) szerezhető be, úgy
számos felköszöntő mondatott. Kovács Rezső szintén legjobb szabású férfi ingek és I o v a g I ó
főszolgabíró a király Ő Felségére mondott alsó nadrágok kívánatra mérték után készíttetnek.
felköszöntőt. Egy főgymn. tanuló felköszönA t. közönség figyelmébe ajánljuk
lőjében társai nevében a városnak a szives Kratejl Antal czirkusz igazgatónak Csáktor
fogadtatását köszönte meg. Dr. Kemény a nyán a Szénatéren felállított nagy födött
város közönsége nevében a főgymnasium czirkuszál. A társulat Nagy-Kanizsáról jött.
tanári testületét és ifjúságát éltette. Perger hol két hétig tartózkodott A lársulat áll
József tanár lelkes fel köszöntőjében az ifjú 25 személyből. Az idomított lovak száma
ságot hazaszeretetre buzdította s később 24, van ezen kívül a társulatnak 50 idoSzebényi Lajos ügyvédet, mint a nagy idők mitott galambja, több idomított kutyája, ser
éiő tanúját éltette, mit Szebényi felköszön tése, tehene. Bővebbet lapunk hirdetési ro
tőjében megköszönt. Kalcsok Leó tanár a vata s a napi falragaszok. Előadás rossz idő
hölgyeket éltette. Majd a főgymnasium ifjú esetén is. mindennap tartatik.
A Szalay-Baróti irta Magyar Nemzet Tör
ságának több tagja mondott sikerült felköszüntöt. A tanulóifjúság még az estéli vo ténetéből most jelent meg a SV-ik füzet, mely Ivei
nattal Nagy-Kanizsára távozott a tanári tes az 1848/49. szabadsághurez utolsó jelenete ját
szódik le. Mellékletet hármat hoz e füzet pótlásul
tület néhány tagjainak vezetése mellett, mig a korábbi történeti korszakokhoz és pedig: I. Fe
a közönség reggelig együtt maradt.
rencz császár. Mária Terézia férje. I. Ferencz,

Hangverseny. A helybeli önk. lüzoltóegylet zenekara f. hó 2-án a perlaki
nagyvendéglőben látogatott hangversenyt ren
dezett.
— Halálozás. Posávecz Mihály drávavásárhelyi községi pénztárnok rövid szenve
dés után f>8 éves korában meghalt.
Szüret. A muraközi hegyekben f.
hó 5-én vette kezdetét a szüret, a termés
némely hegyháton gyengének mutatkozott.
Bérbeadás. Ózv. Milde Vinczéné a
pályaudvar melletti kocsmáját 3 évre bérbe
adta Horváth Géza zala-baksai vendéglősnek.

Kszlerházy Miklós gróf, I. Ferencz császár és Má
ria Terézia követe az orosz udvarnál. A szöveg
illusztrácziói: Windisehgraetz Alfréd herczeg, Schlik
tábornok, Kossuth s a honvédsereg főbb vezérei,
Budavár megvétele, Paskievics herezeg, Haynau,
orosz tábor, Temesvár fölmentése, a világosi fegy
verletétel. Még csak egy-két füzet fog megjelenni
s aztán be lesz fejezve e nagyszerű monumentális
emlékmű, mely igazán megérdemli, hogy minden
magyar ember házában helyet nyerjen.
Felelős szerkesztő:

M ARGITAI

JÓZSEF

Kiadó és laptulajdonos :

FISCHEL FÜ L0P (STRAUSZ SÁNDOR).

Predplatna cena je :

Sve pošiljke se tičuč zadržaja

MEDJIMORJE

novinah, naj se pošiljaju na
ime Hargitai Jožefa urednika
vu Čakovec.
Izdateljstvo :

Knjižara Ki seli el Filipova
kain se predplate i obanme
pošiljaju.

Broj 41.

Yu Čakovcu. 1898. 9-ga oktobra

XY. tečaj.

na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeči družtveni znanstveni i povučljivi list za puk
Iz la z i s v a k i t ije d e n je d e n k r a t i t o : v u s v a k o n e d e lju .

Na celo leto . . . .

4 fj-t

Na pol lela

2 frt

. . . .

Na ('elvert leta . . . l f, (
Pojedini l>roj: koši;tju In kr
Obznane se poleg pogodil
i fal računaju.

Službeni glasnik: »Čakovečke ŠparKasse«, »Medji murske Šparkasse«, »Šparkasse Okolice Čakovca«, i. t. d.

Nedelj ni popoldan v seli.
Napisal: S z é p J ó z s e f .

Kad Je Loszkay zu učitelja došel v N.,
srce mu puno bilo s ljubavjurn. Pod onum
godinum, koju je v oni mali seli zpunil, se
zaljubil v prelépu Tóka Marisku. Ali . . .
»Ali« i sledeče punkte znamenuju. da
je potežkoču imelo delo, ali i veliku.
Gospon Tóka, oteč Mariške, ne samo,
da je ukorenjen socialist bil, nego i vodja.
Pak ga je tak posluhnul, kak gosp. plebanuša.
To je bila velika potežkoča; zato je ne
mogel gosp. plebanuš genuli njegvo poturdjenje. Ali kaj hoče ? Ostaviti ono mesto, gde
je našel svoju Ijubav ?
Jer je gospon Tóka socialist V Ali ipak
kaj je to socialia ?
Loszkay si je naprvo vzel, da puka
zvrači z belega ovoga i na pravi put je
vpelja. V hižičku svoju se zaprl i cele me
sece je prečitaval knjige, i niti ona ga ne
vidla. za koju se i vučil.
... Po nedelj ni popol danov su se »na
čelni« zišli pri hiži gosp. Tóka.
Jednu nedelju je otišel Toszkay k hiži
Tókaya.
Prva nedelja.
Z načeti svoji dobro zpoznato je stopil
Loszkay k Tókayu. gde je pol sela mužkih

__

Z A B A V

A

Prefrigani Joška.
Kad je gospon L ..... notariuš iz P__
nastupil svoj diel poslie mu pokojnoga otca,
preselil se je iz P. u Kottoribu i tam se je
u svojoj vlastitoj kuči nastanil Imetak mu
je sastojal iz kuče i nekoliko ralih zemljah
sienokošah, pak je tu pričel gospodariti dobro
i zlo. kak je več letina bila i kak svakomu
gospodaru biva.
Pogodil si je kučiša, koj je bil oženjen,
jer si je to dobro zračunal, da se hude
oženjeni kučiš više doma držal nego krč
mah, a k tomu je kučiševa žena zajedno
obavljala pri hiži ženski posel i tak gospoji
bila na veliku hasén.
Jednoč se je imal voziti u Prelog, pak
je zapovedal kučišu, da zapregne danas pokritu kočiju. jer je bilo mieseca Novembra,
anda hladno i deždjevno vrieme. Joška je
na zapoved odmah kočiju podpregnul i tu
je na jedan krat na boku sedeči stal pred
vrati.

bilo skupa. Gosp. Tóka je bil govornik. Z
novine je čital i razlagal.
»Svem skupa dober dan želim
veli
učitelj, kad je nutri stupil — vidim, daste
vu velikim poslu. Nebuden nepriličen? Ako
je, onda dalje idem.
Malo je nenavadno bilo njim, da je v
ovim vremenu gost bil, ali gazda se ne
zmestil, nego prosil je učitelja, da si sedne
i zatem je dalje razlagal: »Vzidite, rodjaki,
veliki kapital nas dene na nikaj, unište naše
trude i zerne nam kruha z vusta«.
»Jesf. kapilal. nepravedno priskrbljen
kapital«, veli Csiszár, čižmar.
»Pak zakaj bi on kapital nepravedno
priskrbljen bil V« zapita učitelj. Celo spravišče
je učitelja gledalo, koj je dosta siguren bil.
da ovo pitanje izreče. Gospon Tóka je od
mah suprotivnika slutil vu njem, odmah si
je premišlaval. kak bi mogel svoju pretežnost
mu pokazati.
»Nepravednost dolazi odonut. da težaki
delaju, a peneze pak oni pospraviju, koji.
delo daju; težaki se trudiju a drugi metne
v žep hasna; ležaki su siromaki, bogataši se
s njihovim znojom bogaliju.
»To je istina — odgovori Loszkay
samo da ovi žalostni pravici je ne kapital
novčani zrok. nego oni množitelji. koji su ov
neblagoslovni položaj včinili.«
»Ako gospon učitelj zaistinu držiju neblagoslovnost velikoga kapitala -- veli Sza

káli Ferkó
onda na naš melin tiraj u
vodu. onda su naš človek.
»Kaj bi naš človek — veli Tóka —
im ste Culi, da gospon učitelj d r u g e m
muožiteljam dopita vezdašnje položaje.
»Dakako. druge rnnožitelje — odgovori
Loszkay — jer ne kapitalarni ljudi su znašli
mašine. koje nameščuju človečju jakost,
nego poleg mašine je poslal veliki kapital.
Mašina je človečju napredovanje učinilo
»Ostal bi v peklu onaj, koj je prvu
mašinu napravil« veli Csizmadia.
»Ako bi prve mašine napravitelj v
peklu ostal, onda vi nebi ovdi sad sedeli,
kak slobodni purgar. pak niti novine nebi
mogli šteti«
veli učitelj.
»Naj si pojej u napredovanje, s čem z
vusta zemeju siromaku kruha - veli Ge
rendás Pál.
Naj te bantuvati napredovanje, ono je
moralo biti. i hude i zatem«. To je v mislil
stvornjenja; to je v človečoj naravu; ako
hočete, ja vam to raztolnačim «
»Hazmimo mi !o«. veli Tóka s banluvanum gizdostjum. Ali drugi su bormeš rekli,
da samo naj razlaže.
»Vidite, v starim, ali jako v starim
vremenu su ne stvarali. i ne delali stvari i
robe, da bi žnjimi Irguvali, da bi je tržili,
nego samo za svoju potrebnest, samo za to,
jer je tvorilac nje potrebuval. Ribar je samo
loliko riba spolovil, kuliko je njemu i njegvi

bni zagodije dojdemo domov!«
Ovo gos
pon L. nije samo iz prekšije kučišu rekel,
nego za to, jer je on dobro poznal slabu
stran svojega Joške, koj je imal In sl rast.
da je rad pri punoj llaši dugo sedel, a ta
strast ga je tim više obuzirnala. čim je bilo
dalje proti večeru tak. da kad je noč nas
tala. moj Joška je postal do dna rob svoje
strasti.

nakloni iz kočiju van pomogel. Prije vendar
nego je gospon L. . . za svojim poslom ob
šel, opomenul je svojega Jošku, da umiereno
žive, ter da nepije odviše, a k tomu da hude
svaki hip na povratak domov pripravam
Ali ov namienjeui zagodni povratak
domov, se je preobrnili u vrlo kasni; ne
mozbit zato, što bi gospon L... bil na dugo
svojemi posli zabavljen — jer njegovi posli
su bili u najkračem vriemenu obavljeni
ne. več dobro, lino i zdravo vino Miškovo
i Maričino, med nekolikemi prijatelji je gospona L... tolikom šilom na sebe potegnulo
i čvrsto držalo, da su iz namienjenih kralkih fertalov urah postale vrlo duge ciele
ure. Kad je gospon L... pogledal na svoju
žepnu uru. bilo mu je jasno, da še sada
več niti minutu nestne dalje zabavljati i kak
je več pričela noč nastajati, obuzele su ga
tmurne slutnje, jer on je dobro poznal svo
jega Jošku, pak je bil siguran u lom, da si
Joška cielo ovo vrieme, dok se je on pri
Miški sprijatelji zabavljal, nije pijenjem vode
vrieme kratil.
1 zbilja, kad se je gospon L. . . povrnul
k svojim kolam, našel je Jošku u lakovom
dobro razpoloživom stanju, da se je samo
ona k zahezeknul, jer Jošku su noge komaj
držale lak, da je nekak s težkum mukom

Kočija se je sad genula i pričela je
ružiti, i tak hitro ružiti. kak je to več no
vim prűdöm posipana cesta dopustila, iz
Kottoribe kroz Yridovec i Sv. Mariju proli
Prelogu. U njoj je spokojno gospon L. sedel
te je u sebi računal, koliko bu za pradno
žito dobil, k tomu su ga i misli obletavale,
kak se bu svojimi prijatelji u velikoj ošlariji pri dobroj pivi ili pri Marici tam pri
križu, pri dobroj i zdravoj kapljici pravoga
od trsa vina sastal i porazgovoril. a to se
je tim više nadjal. jer im je tri dana prije
pismeno na znanje dal, kada hude u Prelog
došel, anda je bil siguran, da ga lioču bar
dva ili tri dočekati.

Joška i konji su svoju dužnost učininili.
jer za kratje vrieme kak drugda, su več
Gospon L. dok se je u kočiju vlekel, konji s kočijom stali u dvorišču preložke
dovikne kučišu: »Dobro vozi, za da mogli velike oštarije, gde je več domači sluga tu
čim prije u Prelogu moj posel obaviti i da stal i navadnoga i dobroga gosta obligatnimi

H I R D E T M É N Y .
Szobotiezu község tulajdonát képező
i i i i k k i i s i k o r t 's m t t h ű

1898. évi o k tó b e r hó t6 -á n d. u. 2 ó ra k o r nyil
vános árverés utján három évre haszonbérbe lög adatni,
melyre az árverelők ezennel meiíhi válnak.
A feltételek a körjegyzői irodában megtekint hőtök.
Szoboticza. 1SOS. október ő-én.

M

e g é r k e z e l

K r a te li e ls ő re n d ű lo v a rd á ja .
Csáktornyán a s z é n a té re n felállított p o n y v á v a l fe d e tt
lovardában f. hó 8 -á n m e g k e z d te rendkívül érdekes
műsoré előadásait. A műsorból különösen kiemelendő:
M r. A n to n ie nagyszerű parforee lovaglása. M is s
A n n e tta kisasszony az u. 11. galambkirályné 40 ido
mított galambjával és ebeivel. Kitűnő bohóczok: M r.
P e rh a rd ó , K lie b e r és Pepi ni urak.
Ma vasárun]) két nagy
R o m e o és C á s a r
előadás.
arai) tigris csődörök
Az első délután I éra
kor. a második este
8 órakor kezdődik.

sem tyúkszem , sem izzadó láb, sem bőrkeményedés, sem lábdaganat, sem
fagyos láb, sem lábégés. Böviil idei viselés illán megkönnyebbül a járása
suliink, ki czipőjót Dr. Högyes-féle az egész világon szab adalm azott Asbest
talpbéléssel látja el.
Párja eg\szerű (50 kr.. kettős vastagságit frt 1.20. A / asbest talpbetét
nyítja, hogy a es. és kir. közös hadseregnek és a m. kir honvédségnek
Szétküldés csakis utánvétellel, vagy a pénz előlege« beküldése meileil
gosítások és prospektusok, köszönetnyilvánítások

Á lt a lá n o s A s b e s t á r u -g y i r

kitűnőségét legjobban bizo
eddig 22AOO pár szállitatoll.
külön Pl kr. iraneo. Felvilá
ingyen.

b e té ti t á r s a s á g , B u d a p e s t VI. S z i v -u t c z a

ig .

Egyedüli elárusító raktár Csáktornyán: Mayer Testvérek bőrkereskedésében.
415. sz. v. 1898.

Árverési hirdetmény.

góré és 1 pejszőiü kanczalóból álló ingóságok
nyilvános árverésen eladatnak.
M(?ly árverésnek a
98. V. 21 í. sz.

bíróság

Csáktornyái

kir. jár
133

végzése folytán

Alulírott hír. végrehajt«) az 1881 frt tőkekövetelés, ennek 1898. évi jú liu s
évi LX I-ez. 102. $-a értelmében ezennel hó 7. napjától jár«') 0% kamatai; 120 írt tőke.
közhírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. járás- ennek 1898. április hó l í—löl járó 6% ka
hÍróság 1898. évi V. 214. és 27. számú vég matai és eddig összesen 79 frt 35 krhan
zése következtében dr. Májúd IVrenez Csák hírűikig már megállapított költségek erejéig
tornyái lakos ügyvéd által képviselt Csák- Őrségen le«‘iidö eszközlésére
lornya-vidéki takarékpénzlár javára Marsok
I S O S . é» / o k i ó h r r h ó IX. /ut p j ó n t i k
Melkó s I. Őrségi lakosok ellen 133 és 120
</. u. X . ó r ó j a
frt. s jár. erejéig 1898. évi auguszt. hó 27-én
foganatosított kielégítési végrehajtás utján batáridőül kilüzclik és ahhoz a venni szándélefoglalt és ö3d Írtra becsült llaosek Melkó. kozók oly m«‘gjegyzéssel kiválnak meg, hogy
Pintér Orsii és Hacsek Mátyásnál: I szekér. az érinteti ingóságok az 1881. évi LX. l.-cz
I szecskavágó. széna, szalma. I könnyű 107. és 108. §-a érhdméhen készpénzliztdés
kocsi. I sert vésői, I pejszörü kanezaló. I mellett, a legtöbbel ígérőnek becsáron alul
039
pej szőrű kanczacsikó. 1 piros szöi ü telién. |is el fognak adatni.
I léczezelt kukoriczagóré és egyébb gazda
Kell Csáktornyán. 1898. évi szeptember
sági felszerelvények, Huzsies Teréz és llaj- hó 29-én.
Ii h ív hűt Xti nos,
darovics Józsefnél: I három ajtós sertvésól.
kir. bírósági végrehajtó.
t vastengelyü szekér. 1 léczezelt kukoricza

