


iskoláktól ingyen kaphatná meg, csupán a 
szállítási költségeket kellene viselni, továbbá 
a város osztaná ki azokat az egyeseknek, 
kik ezért hozzá fordultak.

Hasson át jeles földmivelésügyi kor
mányzatunk lelkes felhívása mindnyájunkat, 
újítsuk fel keblünk fájdalmát elhunyt jó 
Királynénk emlékéért és örökítsük meg sze
retett megdicsőült Erzsébet királyasszonyunk 
emlékét azáltal, hogy »Erzsébet emlékfákat 
ültetünk !«

A látó és vak gyermekek szüleihez.
I. Mit tegyenek a szülik, hogy látó gyermekeiket 

a megvakülástól megóvják?

Ha gyermekeitek látók, úgy adjatok há
lát Istennek és őrködjetek, kogy szemük vi
lágát baj ne érje.

1. gyermekekről való gondoskodásnak 
már a születés előtt kell kezdődnie. Miért is 
jegyezzétek meg jól, hogy iszákos és ki
csapongó életű apák kivétel nélkül beteges 
gyermekeket nemzenek.

2. Azon nők, kik terhességük alatt fe
hérfolyásban szenvednek, okvetlenül vessék 
magukat alá orvosi kezelésnek, mert külön
ben a gyermekeik szemei születés közben 
megfertőzödvén, megvakulhatnak.

3. Ha gyermekiek születik, szorítsátok 
rá a bábát, hogy a gyermekek szemét mindjárt 
születése után megtisztogassa, úgy a mint 
azt szolgálati szabályzata rendeli Aztán vizs
gáljátok meg magatok is az első héten 
mindennap a gyermek szemeit, s ha azok
nak héjain legcsekélyebb pirosságol, daga
natot, vagy nyálkás váladékot vesztek észre, 
hivassatok rögtön orvost s járjatok el szo
rosan annak utasítása szerint. Ha orvos azon
nal nem volna kéznél, úgy tisztogassátok 
meg a gyermek szemét, valahányszor a geny- 
nek legcsekélyebb nyoma mutatkozik, k. b. 
minden 10 perczben hidegvízbe mártott tiszta 
vászonrongyocskával, vagy egészen tiszta 
puha szivacsocskával, vagy egy vízbe már

rongva léptem a postára s kedvet éreztem leütni 
a postást, ha még sem ad pénzes-levelet. De aztán 
meggondoltam a dolgot és egész haragom az öreg 
nagyságos ur ellen fordult, olyan dühös voltam rá, 
hintha nem is ő juttatott volna kenyérhez . . . 
hát miért is tette ! Ebből a kenyérből született az 
a takintet . . .  no, ugy-e, most ti is látjátok, amint 
rám mered ? Ott van ni !

Arra biztattok, hogy csak folytassam, jól 
van, folytatom, hiszen mindenre emlékszem . . 
csak az őrültek nem emlékeznek . . . Levél ismét 
volt egy egé^z halom, mindenféle halvány szinti 
és rét illatú, mind afféle asszony irás; nem is le
vélhordó, aki tüstént meg nem ismeri, hogy fiatal, 
vagy öreg asszonytól van-e a levél . . Főhad
nagyoknak nem Írnak vén asszonyok. Nehéz szív
vel közelegtem a főhadnagy szép lakása felé. Az 
ablakban állt és amint elhaladtam előtte, olyan 
várakozás, reményteljes pillantást vettett rám, 
hogy a vérem megfagyott tőle és hajlandóságot 
éreztem az elfutásra; de aztán csak beléptem. 
Visszafordult az ablaktól s rnig néhány lépési tett 
feléin, tekintete valóságos rimánkodást fejezett ki. 
aztán a bizalom és jóság ragyogott szép szemében 
— éppen igy ragyog a mi kék egünk, nap léménél 
előtt, tudjátok ott a fenyvesek felett ? Csak hogy 
ott, abban a kékségben a ragyogáson kiviil nincs 
egyéb; de az ő tekintetében minden volt:remény
kedő, szorongó, biztató, szóval ott volt az egész 
szive. És ebben a pillanatban minden tétova nél
kül oda adtam volna az életemet egy öt pecsétes 
levélért!

Vontatva szedegettem elő azokat az utálatos

tott és kifacsart vattadarabkával, miközben 
a szemet a halántéktól a szemnyiláson ál 
egészen az orrig törülgessétek. Továbbá foly
tonosan finom vizes rongyocskákat kell a 
gyermek szemeire raknotok, melyeaet jeges 
vízbe való mártogatással vagy jégdarabokra 
fektetve hűsítettetek meg. A vizes rongyocs- 
kák azonban ne legyenek (nagyon) kelleté
nél vizesebbek s mihelyt kevéssé átmeleged
tek. rögtön újakkal váltandók fel.

Ha csak az egyik szem van meggyul
ladva, akkor óvakodjatok, nehogy a ron- 
gyocskával, szivacsdarabkával vagy a vízzel, 
amelylyel a beteg szemet tisztogattátok, az 
egészséges szemhez érjetek. A beteg szem 
minden egyes tisztogatása után, a melynél 
magatokra is ugyancsak vigyáznotok kell, 
nehogy szemeitekbe nyálka frecscsenjen. meg 
kell kell kezeiteket szappanynyal mosnotok 
s az összes tárgyakat: rongyocskákat, szivacs- 
darabkákat és a tisztogatásnál használt vizet 
megsemmisítenetek, minthogy általuk a saját 
szemeitek úgy, mint már sokéi, könnyen meg
fertőzöd hetitek. Az újszülötteknek e fajta 
»szemgyuladása« szerlelett veszedelmes be
tegség; ha azonnal nem használjuk a helyes 
megfelelő szereket, legtöbb esetben teljesen 
elpusztítja a látóképességet.

A Német birodalomban az 1880-ban 
feljegyzett 37000 vak közölt 3700 találtatott, 
a kik eme betegségben vesztették el lá
tásukat.

De ha az előbb említett óvó intézkedé
seket alkalmazzátok, az orvost azonnal el
hívjátok, rendelkezései szerint cselekesztek. 
akkor bizton remélhetitek, hogy gyermekei
tek szemevilága megmarad.

4. Ne tűrjétek, hogy gyermekeitek olyan 
tárgyakkal játszanak, avagy azokat még csak 
kezükbe is vegyék, amelyekkel szemeiket 
megsérthetnék, milyenek: a szeg. ár, villa, 
üvegcserép, durranó pisztoly, nyíl, robbanó 
anyagok slb.

Németországban 3300 világtalan egyén 
vesztette el látását külső sérülés kövelkez- 
tében. Ha mindjárt csak az egyik szem sérül 
is meg, mindig nagy az a veszély, hogy együt
tes ellobosodás által a másik is megvakul.

I Folyamodjatok ennél fogva hasonló esetek
ben mindenek előtt orvosi segélyhez.

f>. Ha gyermekeitek kanyaró-, vörheny-, 
difteritisz-, bárányhimlő-, agyvelögyuladás-, 
vagy tífuszban betegednek meg, úgy ápolják 
őket pontosan az orvos rendelése szerint, 
még akkor is, ha a betegség már alábbha
gyott. Mert minden elhanyagolás vakságot 
vonhat maga után. Minden száz vak gyer
mek közül 9-en vesztették el (a némethoni 
statisztikai adatok szerint) eme betegségek
ben szemük világát. Ha a betegség tartama 
alatt észreveszitek, hogy az egyik szem meg- 
támadotlsága alkalmával a betegség tünetei 
a másikban is mutatkoznak, akkor figyelmez
tessétek erre az orvost rögtön.

0. Ha gyermekeitek gyenge testalkatinak, 
nevezetesen, ha skrofulában szenvednek, 
akkor fennforog a szembaj és megvakulás 
veszedelme is. A fiatal korban levő vakok 
8%-a ezen betegség által fosztatolt meg 
szemevilágától. Azon legyetek tehát, hogy 
gyenge testalkatú vagy skrofulotikus gyer
mekeitek jó és könnyen emészthető táplá
lékokat, (milyenek: tej. tojás, hús stb.) kap
janak és friss levegőn sokat mozogjanak 
hogy ezáltal mielőbb erősek és egészségesek 
legyenek.

Ne engedjétek meg soha, hogy gyerme
keitek reggeli vagy esti félhomályban avagy 
rossz világítás mellett szemüket olvasás, kö
tés. varrás vagy finomabb munka által meg
erőltessék. minthogy ezáltal gyenge lálásuakká, 
v. rövidlátókká lehetnek és látóképességük- 
ben nagy kárt okozhatnak.

8. Ne egyezzetek bele soha, hogy gyer
mekeitek szemüveget hordjanak, mielőtt az 
orvos szemüket meg nem vizsgálta és nem 
tette meg a rendelést, valljon kell-e nekik, 
és milyen fajta szemüvegre lesz szükségük? 
Végül legkomolyabban tanácsolják a gyer
mek hozzátartozóinak, hogy minden mutat
kozószembajban tüstént orvoshoz forduljanak 
segítségért, bármilyen orvos legyen is az.
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karcsú leveleket. A kezemet nézte, aztán ismét a 
szemembe tekintett:

— Más nincs ?
Ilyen hangot még sohasem hallottam; meg

lágyította volna az még a követ is. Rettegve mond
tam, hogy — nincs, mire olyan halovány lett mint j 
a rektoráé kertjében a sárga rózsa és a szép ra- 
gyogó tekintetében iszonyú szenvedés villant: a 
szivembe nyilallott és az ajtó felé fordultam. Mikor 
éppen kiléptem volna, a főhadnagy a vállárnál I 
érintette és azon keresztül nyúlva, csúsztatott a 
kezembe egy öt forintost.

Én Istenem mennyi pénzt várhat az, a kinek 
öt forint nem is pénz.

Végre, másnap reggel megjött az öt pecsétes 
levél. Könnyebbülten sóhajtottam. Csak hogy itt 
vagy valahára ! És rohantam. így még soha sem 
futottam:

— Főhadnagy ur. főhadnagy ur ! Itt a sok 
pénz ! kiáltottam, megfeledkezve minden illendőség
ről. A főhadnagy a divánon feküdt, szép feje kissé 
hátra szegődött a nagy medve bozontos nyakán. 
Alszik. Ilozzáléptem . . . Na, de aztán most már 
csak ti is látjátok azt a tekintetet ? Nézzétek, néz
zétek, mint mered rám elfátyolozott ^fényévéi és 
azt mondja — Elkéstél !

Oh, Istenem pedig hogy rohantam . . . ha 
azt megtudhatná valahogy, akkor még sem nézne 
rám i g y !

—  Kinevezések. A kereskedelmi minisz
ter a zágrábi posta- és távirda-tisztképző tan
folyamon Anlolek József posta- és lávirda- 
tiszlel, ki Csáktornyán több éven ál volt al
kalmazva. a magyar nyelv tanításával bízta 
meg. — A zala-egerszegi m. kir. pénzügy- 
igazgatóság Ebbedli Gyulát a Csáktornyái 
pénzügyőri szakaszhoz kinevezte. Fischer 
Ferencz pénzügyőrt pedig Stridóról Csáktor- 

I nyál a helyezte át.
—  Hivatalos látogatás. Szőcs Mihály 

százados, zala-egerszegi szárnyparancsnok a 
napokban meglálogatta a stridói csendörőrsl, 
s azt rendben találta.

Választás. Dráva-Vásárhelyen az üre
sedésben volt községi irnoki állásra 3 pá
lyázó közűi megválasztották Diniács Ferencz 
Csáktornyái járásbirósági dijnokot.

Közgyűlés. A Csáktornyái villamtelep- 
részvénytársaság saját helyiségében f. bő 
29-én (szerdán) tartja évi közgyűlését.

Eljegyzés. Hersuder Károly, a cs. és 
kir. szab. dunagőzhajózási-társ. hivatalnoka 
Budapesten jegyei vallott Macskásy Jolán k a. 
oki. tanítónővel, Macskásy Sándor hajai áll 
tanitóképző-iht. tanár kedves leányával.
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—  Vasúti féljegy a munkásoknak. A
földmivelesügyi miniszter leiratban tudatta 
valamennyi vármegye törvényhatóságával, 
hogy a mezőgazdasági munkásoknak, ha azok 
legalább tizen egy csoportban utaznak, a 
magyar állam összes vonalain harmad osz
tályú féláru menet kedvezményt ad anélkül, 
hogy ezt külön kérvényben, községi bizonyít
ván y csatolásával kérelmeznék. A féláru jegy 
megszerzéséhez elegendő a munkás-igazol
ványoknak a vasúti pénztárnál felmutatása. 
Ezt a kedvezményt a miniszter csak a ma
gyar honos munkásoknak adja meg, mig a 
külföldiek csak a munkaadó részéről a mi
nisztériumhoz benyújtott indokolt kérelemre.

—  Márczius 15-dike Stridón. A hegyvi
déki tanítók, Stridó és vidékének hazafias 
lakossága a »Csillag« vendéglő egyik helyisé
gében márczius 15-én az 18iH.-diki nap 
emlékére ünnepélyt rendeztek. A helyiséget, 
nem nagy számú, de lelkes csoport töltötte 
be, mely meghaló és lélekemelő kifejezést 
adott azon érzetének, hogy él még a szivek
ben a kegyelet és hála azok iránt, kiknek 
azon napáldásaitköszönhetjük.Haraszty István 
rácz-kanizsai tanító üdvözölte az egybegyüll 
ünneplőket s az évforduló eseményeit ecse
telte, mit a nemzet imája »Isten áldd meg a 
magyart« követett. Most Adelmann Irma 
kisasszony szavalta el Tóth Kálmán »Előre« 
czimii költeményét. Ezután Grau Géza rácz- 
kanizsai tanító »Szent nap» czimü felolva
sását tartotta, majd Szmodics Szilárd vashe
gyi tanító szavalta el Ábrányi Emil »Már
czius 15-jét«, mit befejezésül »Hazádnak ren
dületlenül« zárt be. Az est kedélyes hangu
latban folyt le s mindvégig a lelkesedés sza
vai hozták hullámzásba a sziveket. Termé
szetes, hogy a felköszöntők nem maradtak 
s annak a jó magyar szokásnak, hogy ami 
a lelket nyomja, azt legjobb kiönteni s z a 
vakban, itt is eleget tettek.

—  Megjutalmazott orvosok. A m. kir. 
belügyminiszter ur dr. Krasovelz Ignácz Csák
tornyái járásorvosnak, dr Böhm Sidney per
laki járásorvosnak, dr. Szab(') Zsigmond per
laki. dr. Józsa Fábián, dr Messer Samu be- 
latinczi és dr. Kollin Ignácz dobronoki kör
orvosnak a trachoma gyógykezelése körül 
kifejtett fáradozásaik elismeréséül 100 
100 frt. jutalomdijat utalványozott.

—  Helyreigazítás. A muraközi magyar 
nyelvi jutalmaknak lapunk mull számában 
közölt elszámolásába értelemzavaró tolihiba 
csúszott be, mert a tizenharmadik megjulal
mazás végösszege, a mint a közzétett jutal
mazási tételek összeadása igazolja, nem 
négyszáznegyvenhárom forint és ötven kraj
ezár, hanem négyszáznegyvennyolez forint 
és ölven krajezár. Ehhez képest az összes 
tizenhárom megjutaImazás végösszege sem 
hétezer háromszáz hat forint és hetven kraj
ezár, hanem hétezer háromszáz tizenegy fo
rint és hetven krajezár.

—  A megyei közigazgatási bizottság 
márczius havi gyűlését dr. Jankovich László 
gróf főispán elnöklete alatt f. hó 14-én tar
totta. — Az alispáni havi jelentés helyes- 
lőleg tudomásul vétetett. — Széli Kálmán 
miniszterelnök az uj kormány kinevezéséről 
és hivatala elfoglalásáról a vármegye közön
ségét értesítvén, a közigazgatási bizottság 
az uj kormánynak feliratban való .üdvözlé
sét elhatározta. — Árvay Lajos főjegyző elő
terjesztette a borhamisítás megakadályozása 
és a termelők jogos érdekeinek megóvása 
ezéljából a közigazgatási bizottság megbízá
sából készített s a kereskedelemügyi minisz
terhez intézendő felirat szövegét, amely fel
irat ezt az ügyet teljes megvilágításba helyezi

és a létező baj gyökeres orvoslását czélozza. 
A közigazgatási bizottság a feliratnak a föld- 
rnivelésügyi- és belügyminiszterhez való fel- 
terjesztését elhatározta.— A Csáktornyái anya
könyvvezető más irányú elfoglaltsága miatt 
ezen állásával járó kötelezettségének nem 
felelhetvén meg, állásáról lemondott; a bi
zottság kinevezésre ajánlja Plichta Béla jegy
zőt, helyettes anyakönyvvezetőnek pedig Ku- 
ezor Imre Írnokot. — A Csáktornyái járási 
főszolgabíró javaslatát a Csáktornyái anya
könyvvezetői kerületnek nagy terjedelme 
miatt kettéválasztása tárgyában véleményes 
jelentéstétel végett kiadják az anyakönyvi 
felügyelőnek. — A stridói anyakönyvvezető 
kerületben Földes Imre h. jegyzőt ajánlja, a 
bizottság kinevezésre. — A kir. tanfelügyelő 
— havi jelentése szerint — a többi között 
meglátogatta a mura-kereszturi r. k.. kollát- 
szegi r. k., szepetneki r. k., a mura-királyi 
r. k. és turcsiscsei községi iskolát, a hodo- 
sáni állami elemi iskolát és állandó gyer- 
mekmenedékházat, a tüske-szent györgyi r. 
k. iskolát. — Kir. tanfelügyelőnek a mura
közi jutalmak tizenharmadik kiosztásáról 
szóló elszámolását és jelentését a bizottság 
jóváhagyólag tudomásul vette.

—  Színészet Csáktornyán. Jeszenszky 
Dezső színigazgató jól szerzezetl, 28 tagból 
álló operetté színtársulatával f. évi ápril hó 
2-án kezdi meg a «Zrínyi«-szálloda nagy
termében előadásait. Az előleges színházi je
lentés szerint, a társulat a kor igényeinek 
megfelelően van szervezve és képes a leg
messzebbmenő várakozásnak minden tekin
tetben megfelelni. A társulat titkára. JakahtTy 
Gábor ur 12 előadásra bérlők gyűjtésén fá
radozik elég szép sikerrel. E társulat Vesz
prémnek és Keszthelynek állandó színtársu
lata s csak rövig ideig szándékozik Csáktor
nyán maradni. Ajánljuk őket a magyar szí
nészetet pártoló közönség jóakaratába. Az 
előadások sorozatát husvét napján Beöthy 
László és Hákosi Viktor látványos színmű
vével az »Aranylakodalom -mai kezdik meg.

Hivatalos órák. A Csáktornyái posla- 
és távirdahivatalnál ünnep-és vasárnapokon 
a hivatalos »'»rák következőleg állapíttattak 
meg: utalvány, posta-takarékpénztári ki- és 
befizetés d. e. 11 óráig; pénzlevél és csomag
feladás l l ’/j óráig; távirat feladás ll*/f 
óráig; távirat- és ajánlott levél feladás d. u. 
3 — 4 óráig; hirlapkiadás d. u. 41/*—5 óráig

—  Hazafias ünnepély Csáktornyán. Bitka 
szép hazafias ünnepélynek voltunk városunk
ban szemtanúi e hó 18-án. A Szabolics Mé
lámé áll. polg. isk. tanítónő vezetése alatt 
áll«') »Csáktornyái magyar lányok irodalmi 
köre« tartotta meg első diszgyülését e napon, 
mely kizárólag márczius 15-ke emlékének 
volt szentelve. A nagyszámú és díszes kö
zönség elölt az ünnepély a következő vál
tozatos programmal folyt le. Az ünnepély 
elején a »Hyinnuszt«. a végén a »Szózatot« 
énekelték. A megnyitó beszédet a kör veze
tője mondotla, kinek ügyes és hazafias ér
zéstől áthatott szavait a közönség lelkesen 
megtapsolta. A »Talpra magyart« Kayser 
Eugénia k. a. szavalta el szeretetreméltó föl- 
hevüléssel. A napról Alszeghy Paula beszélt, 
ki a szabadság újjászületését tudással, haza
fias tűzzel sJelkesedéssel szabad előadásban 
oly hatás njWfclt méltatta, hogy a közönsé
get val«')ság{SnMiiagával ragadta. A hazasze
retetről Mayer Klára olvasott föl, ki önálló 
dolgozatában vonzó keretben állított elénk 
egy a hazáján kívül élő magyart, ki egyik 
álmának a kifolyásából ott hagyta vagyonát 
a külföldön s hazajött, hogy ő is végigküzdje 
a nemzet szabadságharczát. Meg is találta

jutalmát elhatározásáért, mert meghalhatott 
hazájáért Nagy-Szeben alatt. A taps után 
Wollák Erzsi k. a. szavalta el »Magyarok 
Istene«, majd Szeiverth Stefi k. a. »Márczius 
15-ke« ez. költeményeket; mindkettőnek ha
tásos s jól átérzett szavalatáért elismeréssel 
adózott a hálás közönség. A bezáró beszé
det a kör vezetője mondotta, ki köszönetét 
mondva a közönség látogatásáért, bejelentette 
hogy a kör minden hónap utolsó szombatján 
rendez efféle diszüléseket, melyre a közön
séget mindenkor szívesen látják. — Jólesett 
a hazafias fölbuzdulás a lelkes honleányok 
részéről s a mikor Ígéretet bírunk részükről 
a jövőre is, hogy iskolában szerzett ismere
teiket s hazafias érzületüket a heti össze
jövetelek által ilymódon öregbíteni s erősí
teni törekszenek, kitartást kívánunk nemes 
munkájukhoz s üdvözöljük őket első föl
lépésük alkalmából; mert látjuk, hogy az 
iskola munkája jó alapot vetett s hogy a 
magyarosítás ügye jó irányban halad e nem
zetiségi vidéken, a mikor ily lelkes hon
leányok, az élet iskolájának a küszöbén, ily 
öntudatosan fogják föl nagy horderejű ren
del tetésöket.

— Felhívás. Szakács Balázs csukoveczi erdő
őr eskübizony itványát ismeretlen helyen és időben 
elvesztette. Felhívom az esetleges megtalálót, hogy 
ezen bizonyítványt Csukovecz községnek, avagy 
Zalamegye erdészeti bizottságának 15 nap alatt 
küldje meg. — Dráskoveczen, 1899. márcz. 18-án. 
Harmat Nándor jegyző.

— Halálozás. Horváth Ignácz Csáktornyái 
urodnlmi számvevő fájdalomtól megtört szívvel 
tudatja a maga, gyermekei, menyei, unokái és 
nagyszámú rokonság nevében a forrón szeretett, 
felejthetetlen nőnek, illetve anyának, anyósnak, 
nagyanyának és jó rokonnak Horváth Ignáczné 
született Lehrmann Emmának élete 68-ik, boldog 
házasságának 43-ik évébe.n hosszas szenvedés és 
a halotti szentségek ájtatos vétele után 1899. 
márczius 24-án reggel 7*/* órakor bekövetkezett 
halálát. A boldogult hült tetemei folyó márczius 
hó 25-én délután 41/, órakor fognak beszenteltet
ni és a dráva-szent-mihályi sirkertben örök nyu
galomra elhelyeztetni. Lelki üdvéért a szent mise
áldozat folyó hó 27-én reggeli 9 órakor fog az Ur
nák bemutattalni. Csáktornyán, 1899. márczius 
24-én. Az örök világosság fényeskedjék neki !

Az Alsó-Lendva és vidéke phylloxera és 
peronoszpora ellen védekező egyesület részéről 
közhírré tétetik, hogy a folyó év folyamán 170100 
sima szőllővessző kerül eladás alá. A vesszők ára 
ez-enként a következő: 1.) Kiparia portalis 1. rendű 
sima vessző ezre 9 frt 50 kr., 2.) Kiparia porta
lis II. rendű sima vessző ezre 4 frt 50 kr., 3. Ki
paria seleeta I. rendű sima vessző ezre 8 frt 50 
kr., í.) Kiparia seleeta II. rendű sima vessző ezre 
3 frt.. 5.) Kupestris monticula I. rendő sima vessző 
ezre 14 frt., 0.) Kupestris monticula ll. rendű sima 
vessző 8 frt. Árak csomagolás nélkül Alsó-Lend- 
ván helyben értetnek s a vesszők tagoknak féláron 
adatnak. Felhivatnak mindazok, kik ezen vesszőkre 
igényt tartanak, hogy bejelentéseiket az egyesület 
elnökénél Szmodiss Viktor járási főszolgabírónál 
f. é. márcz. hó 30-áig inulhallanul meg tegyék, 
hogy a vesszők márcz. hó 31-ig a tagok közt a 
részesedés arányában feloszthatók legyenek, a mely 
napra* a jelentkezők a vesszők átvételére a fő
szolgabírói hivatalba délelőtt 8 órára ezennel meg
hivatnak. Ezen határidő elteltével a vesszők bár
kinek eladatnak. Alsó-Lendva, 1899. márcz. 20. 
Szmodiss Viktor, egyesületi elnök.

Felhívás. Kotorii volt erdőőr Ganzler Já
nos a részére kiállított eskübizonyitványt elvesz
tette, a megtaláló felhivatik, hogy azt 15 nap 
alatt Kotor község Lírájának adja át.

—  Talált hulla. Patics Balázs laibachi ille
tőségű vándorló útközben hirtelen meghalt. Holt
testét f. hő 18-án a eseresnyési határban találták 
meg, honnan a miksavári temető halottaskamrá
jába szállították.

Felelős szerkesztő;

H A R G I T A I  J Ó Z S E F
Kiadó és laptulajdonos;

FISCHEL FŰLÖP (STRAUSZ SÁMDOR).
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Sre pcSiljke se tičuč zadržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 
ine Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljatvo:

Knjižara f i  seli el Filipova ^  horvatskom  i m agjarskom  jeziku izlazeči družtveni, znanstveni i povučljivi list za puk
kam se predplate i obznane

pošiljaju. Izlazi svaki tijeden jeHenkrat i to: vu svaku nedelju.

Na celo leto . . . . 4 fi t 
Na pol Jela . . . .  2 frt 
Na del vei t leta . . .  1 fj i

Pojedini broj: koštaju 10 kr

Obznane se poleg pogodbe 
i fal računaju.

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

Praznovera.
Kaj je praznovera?
Ako Človek kojem dugovanju takvu 

moč prisvoji, koju ono nemre imeli; ako 
jedno jako naravsko dugovanje nenaravsko 
razlaže. To je praznovéra. Nepametna véra, 
koja niti znanost, niti verozakon nemre 
opravditi.

Praznoveren človek si nepretnišlava, 
nego utvara.

V najjednostavneših dugovanjah preko 
naravsku čudu, copriju išče. Misli, da su 
vile, koje se nevidljiva moreju včiniti i 
čude napraviti. Praznoveren človek verje 
da su je garabonciaši, koji se v zrak zdig- 
neju i tuču doneseju na hatar. Verje, da 
su copemice, koje po metlah ili poriščah 
znaju leteti, ljudi i živinu spokvariti. Verje, 
da su strahe, koje nemiriju žive ljudi.

Kak poslane praznovera?
Zvekšinom s utvare. Puno misle, da 

ako v sobi pohižtvo puca, vrata se od prej u, 
onda hude smrt v hiži. Ali lomu dugo
vanju je pak to zrok, do kak se soba slopi, 
tak i drevo pohižtva se suši i vu tem toga 
more biti i pukne, ali pak se zrak hladi i 
poleg toga dreva pohižtva i skupa ide. 
More biti, da negda je zaisto negdo vumrl 
v oni hiži, gde je pohižtvo pokalo, ali

sigurna smrt se nije zato dogodila, ar je 
pohižtvo pokalo, to piaznoveren človek niti 
ne zeme v pamet, da kulikoput puca po- 
hižlvo prez da hi gdo vumrl pri hiži.

Ali i vnogiput se takov človek vkani, 
ili ga drugi vkaniju. Nekomu je na ba
sen, ako praznovernoga človeka more pres
trašiti ; pripovčda mu takvo, kaj nemre 
hiti i on to verje, pak to, pripoveda dru- 
gomu, još nekaj pridaje k onoinu, kaj je 
čul. Pripovedni hudem jeden dogodjaj.

Dombi Peter, jeden premožni gradjan, 
nije hotel kčer svoju zamuž dati Sugár 
Ferencu, jednomu poštenomu, ali siromaš- 
komu mladencu ; inladenec je jedenput loga 
praznovernoga človeka ošalil, o polnoči je 
na nahižje odišel i lam med šlropotanjem 
je vikal (vu ime Dombi Petra pokojne žene), 
da samo naj da kčer Sugár Ferki zamuž, 
jer drugač nehude imela mira vu grobu ; 
prestrašeni Dombi Peter je veruval, da zaisto 
pokojne žene njegve duh hodi dimo o po
lnoči pak je znmuš dal kčer.

Još i verozakonska revnost more zrok 
hiti praznovernosti. Znamo, da Jézus zadnju 
večerju je 12 vučeniki svojemi potrošil, i 
drugi dan su ga razpeli i vumerl je. Jesu 
vnogo takvi ljudi. — koji se hoj i j u s 
dvanajstemi k stolu sesti, misleč, da zmed 
njih — 18 — jeden hude na kralkoma

moral vmreti. Takvoga kaj pak je niti 
Jezuš. a menje su rekli njegvi apošloli.

Z praznovernosti i vnogo smešna 
dela dohadjaju. — Praznovervi človek, da 
zahrani tuču, sekiru v pocek zaseče. Sigurno, 
to več malo školsko dčte zna, da od loga 
tuča bormeš nepreslane. Nadalje, mnoge 
stare ženske čuda kiseloga mlčka daju pu- 
tujučem navučnikom. da se garabonciás 
nebi razsrdil i tuču nebi poslal. I to je 
smešno moglo hiti, kad v T . . . .  a varoš- 
kih školali duh sveti se pokazal. Više ih je 
reklo, da su vidli duha svetoga, poleg toga 
vnogi i vnogi su poiskali to školu. Nazadnje 
se je zišlo, da jeden nevaljani dečko je 
zrcalo držal pred sunčane trake: traki su 
po prosnicah igrali, i ljudi su lo držali za 
duh sveti.

fz povesti Magjarske.
Dalje.

A v a r i. Avari, iliti Varhuni, bili su 
Imuni, koji su se kraj Črnoga morja nasta
nili. Ljeta 557-ga (Po Kristusu) su došli vu 
Europu i nastanili se vu Panoniji, gde su 
pred njimi longobardi i gepide stanuvali. 
5ti5-ga su Biljana sabrali za vladara (kha- 
gana), koji je sa ovim vitežkim pukom v 
strah nagnal sve narod?, najbolje pako vla
dara Carigrada (Konslinopela.) koji mu je 
sa tim vnogo Ijet godišnji danak plačal.

Z A B A V A

Najdeni kinč.
Na kraju jednoga nepoznaloga selca, 

dalko zgora vu Karpatih, stala je pred mno
go leti jedna stara na pol porušena dreve- 
na hiža. Vu toj hižici stanuval je nejei sta
rec,-teža k.

Starec umre prez teštamenta, a bliž
nji seljaki nisu znali, jeli pokojni starec ima 
rodbinu ili ne. Sud rezglasi po novinah, da 
se javi naslednik pokojnika. Ali nigdar nit
ko se je ne javil, da vu rodbinstvu stoji s 
težakom, pak niti hižica, niti ono malo po
hižtvo, kaj je bilo, najmre: postelje, klup, 
stol, stolec i jeden drveni svetec, nije bilo 
vredno, da se tak što ponizi, da prizna i 
valuje, da je bil s pokojnim prosjakom vu 
rodu.

Po nekom vremenu javi se sudu neki 
mladenec, rečeč Ivan, koj je s pokojnikom 
vu rodu bil, ali to potvrditi s kakovimi do
kazi nije mogel, pozival se je samo na pos
lednje reči svoje pokojne majke. koja mu 
je to povedala, da njim je pokojnik vu ro

du. Sud mu je poveroval. prekdal mu liiži- 
cu i ono malo pohižtvo.

Ivan. sin je bil jedne vdovice, imenom 
Marte, bil je dober, ali siromaški mladenec, 
Marta ga je ne mogla vu školu dati, ar je 
bila jako siromašna, zato se je moral dali 
na težački posel. Kad mu je mati umrla, 
odide Ivan iz sela, gde je do vezda s materom 
živel, da prekzeme poherbanu hižicu.

Kak je srečen bil vezda Ivan! Opet je 
imel svoj stan. Večputa se spomene z maj- 
kine reči: »Ivan! sinek moj! kajgod činiš, 
imaj Boga pred sobom: glej. ja sem več 
stara, ali ne spomenem se, gda bi bil pra
vični Bog dobroga človeka zapustil. Gda god 
se je spomenul ovih rečih, curile su mu 
suze, ter se je Bogu pomolil, da mu hude 
na pomoč.

Vezda se je opet okre^JJk drvenomu 
svetcu, koj je vu jednom kuW stal. Kakov 
je to svetec bil, nije znal, niti farba na njem 
poznata. Ivan ga prozove svojim patronom, 
svetim Ivanom. Njemu se je svaki deti mo
lil, kad se je v jutro stal i kad se je večer 
legel na poslelju.

Ivan si je služil svojega kruha s težač-

kim poslom, išel je drva cepat ili kakvoga 
drugoga posla obavljati.

Svaku sobotu je zdigel peneze kod svo- 
ga gospodara, del je nekoliko krajcarov na 
stran, da je mogel njegovomu svetcu kupi
li sveču. ili je nabral cvelje, da nakinči svo
jega patrona.

Ivan je poštuval svojega sveten, misleč, 
da mu bude ov sreču donesel.

Ni se je vkanil.
Lepo je bilo Ivanu. V letu po jutra na 

izhodu sunca sedel je navek pred hižom, 
gde si je jednu klup napravil, ter je pre- 
mišljaval. — Poleg takvoga premišlja vanju 
spozna človek bolje veličanstvo božje i Nje- 
govu svemogučnost

Došla je i jesen, a za njom i tužna 
Í zima. Ivan je več ne mogel pred hižom se
deč na klupi izhod sunca čakati, niti je vez
da ne mogel premišljavati čudnovitu i veli- 
čanstvenu narav. Kad seje v jutro stal knjigu 
je čital, potle je došla vura, kad je mo
ral na delo ili.

Ježko je bilo Ivanu vu hiži spati, ar 
je veter kroz drvene stene prckpuhal. Isti- 
na je, da je on to ne mogel tak gledati, bla-



Pod avarskim vladanju se je više slav- 
janskih narodov naseljilo vu našu domovi- 
nu. Tak na priliku: lirvati i srbi, koji su se 
okolo 630-ga nastanili ovde. Na koncu 7-ga 
stolječa su Avari proti frankom išli, ati ovi 
su je svladali. 781-ga pak je Karolj veliki, 
kralj frankah navalil na nije, svladal njih 
je i vnogo blaga prevzel, koje je crkvam 
svoje države daruval. Tudun (khan) vodja, 
koj se je pokrstil, potlam je pak proti Karlu 
išel. Ali ov ga je svladal, avari pak su se 
pokrstili; koji se nisu pokrstili, odišli su 
nazad vu Aziju, i priklopili su se k-tam 
stanujučem, rodbinskom puku.

M agjari se preseliju vu Europu.

Almoš.

Potomci Magjara su se jako pommožili 
kraj keotisa. tak tla njim je zemla ova pre- 
mala počela biti. Preseljili su se anda vu 
veliku državu Skitie. Ali niti Skilia njim je 
za malo vreme, ni bila dosta. velika, jer jc 
Bog pomnožil puka magjarskoga. K toinu je 
još hodilo, da se je Caha, kojega je Aladar 
svladal, sa svojim pukom povratil nazad.

Zbog svih ovih njim je počela domo
vina premala biti. Čaba, gda je na smrtni pos
telji bil. nagovaral njih je, da nek nezapus- 
tiju državu njegvog otca Attile. — Ma
gjari su mu obcčali. da budeju osvojili nazad 
Magjarsku, ali vnogo Ijet je prešlo zatim. 
kaj je za rečjom došel i čin.

To se je ovak pripetilo. Magyari su bi
li na sedem stabli (koljeni) razdeljeni. Sva- 
ko stablo je imalo svojega vodju. Med ovi- 
rni je bil jeden, lak zvani Igjek. koji je od 
Attilovoga pokolenja bil. Žena njegova Emeš 
je jedenput senjala da su se prsi (vutroba) 
njene odprle i žnjih je bistra voda zvirala, 
koja je vun tekla iz Skitie vu tudju zemlju. 
To su raztumačili popi magjarski ovako: 
Emeš bude rodila sina, z koga bude uzmož- 
ni vladar postal. On bude puka nazad vo
dil vu negdašnju državu Attile.

1 za isto se je narodil sin, kojega su 
za Almošom (Senj) nazvali. Almoš, gda je 
več odrasel, postal je vladarom. Na njegvu 
reč su se magjari spremili na put sa žena
mi i decom, i sa svom marhom i blagom. 
— Išli su proti zapadli. Vodje su njim

lom je zamazal: ali zato je ostalo mesto, 
gde je ne bilo s blatom zamazano.

Jed no jutro probudi se Ivan ra nese, 
neg navadno. Hoče nad vrata vun, ali ne 
more: kaj vidi? Sneg je opal do krova.

Ivan se silno prestraši, ar je znal, da 
na izhodek niti pomisliti ne mora. A ono 
malo drv, kaj je imel, neče mu biti dosta 
za kurenje peči, dok se sneg raztali. Ivan 
je zato ne zdvojil. nego je svoje spasenje 
prekdal božjoj volji, on se preporuči Bogu. 
Spomenul se je božjih rččih.« Pomori si 
sam, pak ti budem i ja pomogel. Hotel je 
Ivan, da šilom snega odgrne, ali potlam je 
videl, da bi se zabadavo mučil dalje.

Da se ne smrzne, zakuril jc peč, ali 
jako šparljivo, ar je moral na budučnost 
misliti. Ali zabadava, za četiri dni zgorela 
su mu sva dréva. Kaj bude vezda siromaš
ni Ivan? Znal je, da je mu smrt blizu, ali 
on još ne zdvoji.

Moral je stola rezcepati. klup i postel
ji!, a sneg se još ne počel taliti. Nikakvoga 
pohižtva je več ne irr.?l samo onoga svetca.

Vezda je svetca moral počepati. Kak 
je to težko bilo Ivanu, ali kaj bi drugo, si
la kola tere.

bili Almoš, Ond, Kund, Tas, Huba, Előd i 
Tuhutom. Ali puk je previdel, ako bude 
tuliko vodje imel, nebude mogel početi ni- 
kaj, a nesloga je več počela biti med njimi. 
Zalo su zabrali za glavnoga vodju Almoša, 
koji je prisegel, da puka nigdar neostavi.

Tak su došli magjari do ruskoga varo- 
ša, Kieva. Stanovniki ovoga grada su se ja
ko prestrašili, zato su se poklonili magjarom. 
Knez ruski pak je veliki dar poslal Almo- 
šu, zato kaj se je ov smiluval gradu Kievu

Zatim su magjari dalje išli proti Duna
ju i Tisi. Na putu su se k njim pridružili 
kuni sa svojimi vodjima, koji su podložnost 
prisegli Almošu.

O svojenje domovine.

Árpád.

Almoš je več ostarel, zato je na njeg- 
voga sina Arpáda spalo vladarstvo.

Vodji su prisegli, da budeju na vek pos- 
luhnuli Arpada. Zato su si po stari navadi 
spuslili krv iz žilah vu jednu kupicu, to 
pomešano sa vinom, popili su na znamenje, 
da tak naj teče krv nevernika.

Prek Karpatov, prek ulaza Verecke su 
došli magjari vu sadašnju domoviuu. Do 
Munkača su išli sada, ovde su 40 danov 
počivali. Od ovud je Arpad pozval sve pu- 
ke, koji su vu Magjarskim stanuvali, da se 
naj predaju, jer je on došel sa svojim pu
kom, nazad vzeti herbiju Attile.

Ali ovi nisu posluhnuli Arpáda. Zato 
je Arpad s velikom vojskom išel proti Sva- 
topluko, knezu Morvah. Magjari su njega 
svladali. On sam je jedva pobegel, ali kada 
je do varoša Vaca došel, vu sdvojnosli je 
vu Dunaj skočil. Bugari su se mu sami pok
lonih i njihov knez je dal svoju kčer za 
Ženu Zoltana sina Arpadovoga. Arpad je i 
više strani sadašnje hrvatske predobil.

Zatim, kad je tak osvojil Arpad ovu 
Ijepu domovinu, držal je vu Pustaseru na
rodno spravišče, gde je pravične zakone 
dal puku. Celoga orsaga je pravično razde
lil med svojimi vodji i njihovim pukom. Ovo 
spravljište je trideset i osem dni trajalo.

Ali magjari nisu bili vučni miru. — 
Jedno za drugim su navaljili na nemce, češe 
i druge susedne narode. Ovi su se zato

Vu zdvojenju preporuči se najprvlje Bo
gu, ter ga prosi, da mu to naj ne broji za 
greh, kajti je ošiljen to napraviti, da si ug- 
reje svoje smrznjene kotrige.

Moiitvom malo okrepljen zeme sekiru 
i st upi k-svetcu.

Najprvelje se prekriži, zatim reče plaču- 
čim glasom: »Sveti Ivane, ti vidiš, kak siro- 
mašnomu Ivanu ide. On je zaostavljen od 
celoga sveta, jaka zima je nastala, a od ni- 
kuda drv, siromašni Ivan niti kruha neima, 
moral bude od glada vumreti. Veruj mi 
sveti Ivane — i ti znaš da nigdar ni sem 
lagal. Težko mi jc od tebe se odlučiti, do vezda 
smo navek vu jedinščini živeli. S tvojom 
pomočjom sem imel navek dosta posla, ali 
i ja sem ti sve činil. Ali vezda — o ne glej 
me tak žalostno, ar moram puknoti od bo
li — Oprosti mi, ne morem drugač, mo
ram ....«

Izrečeč to, zdigne ruku i sekira vpad
ne na kip svetoga Ivana. Svetec opadne, ali 
za jedno se začuje zvončeči glas. Ivan pog- 
leda-i kaj vidi, svetec je bil napunjen sa
mimi žutimi (zlatimi.)

Na zemlji, okolo svetca sve puno sami

jako serdili na magjare. Gda su se magjari 
ne nadali, vdrli su vu Magjarsku nemei sa 
česima. Pri Požunu je bila strašna bitka 
907-ga po Kristušu, koja je tri dana trajala. 
Na zadnje su magjari svladali nepriatelje i 
uništili nje.

Árpád je več ostarel i ne dugo po Po- 
žunski bitki je vumrl (907-ga). Grob mu je 
negdi kraj Staroga-Budima, gde su potli 
nad njegovim grobom magjari cirkvu sazi- 
dali nazvali nju Belom-Crkvom, koja je 
vnogo Ijet stala, ali su nju Turki porušili.

Sada mu niti jeden kamen ne zname- 
nuje grob, ali spomen mu je vu srcu puka 
magjarskoga, jer Árpád je bil on človek, 
koji je sa svojom mudrom pametjom osvo
jil ovu Ijepu domovinu, vu kojoj sada sta
nujemo.

Zoltan.

Po smrti Árpáda su njegovoga sina 
Zoltana izabrali za vladara. Zoltan je malo- 
doben bil, zato je narodno spravljiste Bo- 
tonda, Lehela i Bulca postavilo Zoltana, za 
vodje i štitnike.

Susedski puk je mislil, da vezda lehko 
po vrati sve, kaj su mu magjari prije na 
hrbet nametati. Nemci su bili prvi, koji su 
pod kraljom Ludvigom do Požona vdrli. 
Ali magjari su je svladali, vnogo plemeni- 
tašah nemških je ostalo na ratnom polju i 
sam Ludvig je jedva pobegel. Nemci su još 
vnogo Ijet po ovim ratu morali magjarom 
godišnji danak plačati.

Magjari su po ovoj sreči novu volju 
dobili proti nemcom. Navalili su na célú 
Tiirinžku i zemlju Frankov, potlam Bavarsku 
i Saksku.

— Pri potoku Lech su još jedenput 
svladali nemce. Ime magjarah je posvud
strašno bilo.

Ali preobrnula se je sreča i magjarom. 
924-toga Ijeta, gda su magjari Saksku pus
tošili, jednoga vodju magjarskoga su nemei 
vlovili. Nemci su ga samo tak dali vun, 
da su magjari devet Ijetni mir svezali. 
Nemci su magjarom veliki godišnji danak 
morali plačati. Magjari su držali reč, ali 
ne nemei. Gda je blizo bilo 9-lo Ijeto, nisu

žuti su ležali, a još i vu sneg su opali iz 
skulje, koj je Ivan svetcu napravil.

Sto bi si to mogel misliti, da je vu 
tom svetcu tolki kinč sranjen.

Ivan se najprlje zahvali Bogu, zatim 
se okrene k svetcu i počne ovak govoriti: 
Oprosti mi svetec, da sem te okernjavil, pak 
još si mi toliko kinča dal. Ali vezda se bu
dem pobolšal, veruj mi, nigdar ti neče 
zmanjkati sveča i lepu opravu budeš dobil.« 
Zatim kušne svetcu ruke i noge.

To je blagoslov moje mile pokojne 
majke, reče večput greječ se kod tople peči.

Proti jutra popuhne jug i sneg se poč
ne taliti. Ivan najde si boljega drugoga 
stana.

Ivan si je kupil ne dalko od selca jed
no imanje, gde je dobro gospodaril. Nigdar 
nije pozabil Ivan, komu ima svoje bogatstvo 
zahvaliti. Svoga svetca zeme sobom, dal ga 
je popraviti i napravi, kaj mu je obečal, ku
pi mu najinre lepu, zlatom nakinčenu opra
vu a oljenka je navek pred njim gorela. 
Dal ga je kiparu, da ga lepo i dostojno po
pravi.

Ov svetec bil je vu Ivanovoj hiži kak 
kakov stari sveti ostanek. Svakoga jutra i



hoteli plačali. Magjari su znovič vudrili na 
nemce. ali ovi sti se vu miru dobro zvo
čili inuštru magjarsku, pnk su ovak svladali 
magjare pri Merseburgu 933-ga. Ovo je bil 
prvi boj, gde su nemei svladali magjare.

Magjari su vezda mir dali nemcom, ali 
s tim više je trpela od njih Taljanska. Grčka 
i Napol.

(Daljo sledi l Loparits.

KAJ J K NOVOGA?
Of/t'uJ.

Iz Légrada nam opel pišeju, da je tam 
ogenj bil. Občina ima prek Drave jedmi 
veliku pašu. imenom »pázsit«. Na ovi paši 
od ranoga protuletja do kasne jeseni marhu, j 
koja nije tak potrebna doma, dan i noč 
držiju gazdi. Po uanu po paši se zadržava ; 
marha, a na noč pa k pretiraju pastili mar-j 
hu v Stale, koje su tam na paši naprav
ljene. Vezdii v nedelju po poldan vu vetru | 
se z nepoznatoga zroka najedenput zažgala j 
občinska Stala i za kratko vreme su i druge | 
dvč Stale v jednim pianinu stale. Sve 
slamnato i drveno je bilo, poleg toga nije 
niti moči bilo pomisliti kaj obraniti. Sreča 
jedna, da nije bilo marhe mitri, drugo pak, 
da su ove Stale na strani stale, poleg toga 
Veter nije mogel dalje nesti iskrinje K) je 
več četrti put nesreča vu ovem Ijetu.

A Ts e  z  » h  m /n  vsi trm lil .

Žalosten je bil dogodjaj Komane/ .Já
nos zvanoga Stanovnika iz Penészlak zvane 
občine, koj več čez tri mesece drugoga 
posla nije imel, nego da je po orsagu na 
svaki sejem išel. da poišče onoga. koj ga 
je vkanil. Ove dane je onda dosligel svo
jega cilja, našel je človeka, kojega je iskal, 
pak poleg loga njegov strašen trud je ipak 
naplatiI. Prošlo Ijeto v deczember mesecu 
je orsački vašar bil v Kr-Mihálylalva zvanoj 
občini, na koj vašar je i Komansz doti ral 
svoje dva lepe vole. Na lepe vole su se i 
našli kupci, ne jeden. nego i više. ali oni 
nisu šteli t n 1 i ko dali za nje. koliko je on 
prosil, pak poleg toga voli niti kesno po
poldan nisu bili prodani. Gazda st* bojal. 
da vole nebude mogel prodati, pak penezi

večera je cela obilelj Ivanova, žena i deca. 
izmolila svoju molilvn pred ovim kipom.

Deca moja! budite poštena! je večput 
opotnenjuval svoju decu. ar poštenim putem. 
ako hodite, najdalje budete došli.

Hudi te pobožna, ar samo onda morete 
zadobiti sreču ne samo na ovom. nego i na 
dj-ugom svetu.

Ali koga Bog ljubi, onoga i pohodi, ve
li naš svet, tak se niti sreča, niti pumi za
dovoljnost nastanila vu lvanovoj liiži. Gin
re mu najstareše dete. Ivan je bil jako ža
losten, ali zato nije zvdojil. On se je podal 
vu božje ruke, pak je i tuge i nevolje ra
do podnašal, ar je znal. de lak Bog hoče.

Iz ove pripovedke lehko vidi človek, 
da more sve hudo i najvekše nesreče pod- 
nesti, utanje postavi vu ruke Boga.

Ne sledi iz toga. da Bog svakoga člo
veka, koj ga ljubi, nadaruje s penezi i vre- 
menilim dobrom i on to redko čini. ali se- 
gurna mu bude plača na dingom svetu i 
zadovoljnost kroz očli svoježivot.

bi mu trebali. V mraku je došel jeden ku
pec, s koj im se gazda pogodil za 260 fo
rinte. Samo ovdi je početek. Kupec vole 
nije splalil. nego mu je dal 50 torinte ka
poré, pak je rekel, da druge peueze odmah 
pošle z doma. Povedal je. da mu je ime 
Villás Mihály, pak da je z Orosháza zvane 
občine. Gazda je pristupil na tu pogodbu, 
nego pašuše si je pri sebi zadržal. Posle 
vašara je prošlo v rém e, tjeden za tjednom, 
ali penezi nisu samo došli. Za mesec dan 
odišel je vkanjeni gazda v Orosháza, tam 
pak je začul, da po imenu Villás Mihály 
nije poznati. Posle toga je Komansz odišel 
na svaki sejem svikam, jer si je mislil, da 
more biti bude još k njegvomu spodoben 
dogodjaj se zišel. Ove dane je došel v Nagy- 
Várad na sejam, gde je vkanljivca v lovil i 
prek ga dal redarstvu. Zločinec najprije je 
tajil, ali potlam je sve prepoznal. Tak veli, 
da mu je pravo ime Szabó Gábor v Konyái- 
občini. Vole je tijam v Miskolcz tiral, gde 
mu je jeden Lassi zvani človek dal mar- 
vinske pašuše, s kojemi je onda prodal vole. 
Vezda su ga zalvorili.

/ I r  v i t  j  A h  v z d r a v  ti .

V Gyértyámos zvanoj občini je grozo
vito umorstvo probala načinili jedna služ
kinja. Službenicu je s ljubavjum bila prama 
kočijašu. koj je pri onim istim gazdi služil 
i od ne zdavnja oženjen bil. Vu ovi isti liiži 
služila je jedna 13 Ijet stara pucka, koja 
je tu ljubav zapazila i povedala mladi ženi 
kočijaševi, pak poleg toga je med suprugom 
ostra svadja postala. Začuje to slareša služ- 
benica, imenom Strutmarter Krzsi, da nje- 
zinu ljubav je mala službenicu pripovedala 
tam, gde ravno nebi smela povedali, pak si 
je domislila, da mahi službenicu, imenom 
Steiner Zsuzsi. pospravi iz zemlje. Ove dane 
ju je na večer v susednu krčmu po vodu 
poslala. Zalim pak je za njom skočila i 
pri zdencu iznenada ju za noge zgrabila i 
v zdenec pošikuula: s tem je doli pustila 
vedru. \a  sreču, pucka je nekak dostigla 
vedru, za nju se obesila i za pomoč je vi
kala Na javkanje su pivci z krčme dobe- 
žali. pucku oslobodili a službenicu pak prek 
dali žaudarstvu.

/Ih zdrsi pst ni ti moriti A.

Iz Kerenda zvane Krassó-Szörény vár- 
megjinske občine nam od grozovilog 
umorslva pišeju. Lázár Sándor zvani poljode- 
lavec je več od zdravnja vu veliki nepria- 
lelstvi bil svojim susedom. Ove dane ze zi
šel Lázár s dečecom svojega suseda, koj 
je ravno iz škole išel dimo. Dečec se mu 
je pošteno naklonil na vulici. ali nato se 
Lázár tak razsrdil, da s ballom. koju je v 
ruki držal, med grozovilom kletvom se na 
dečeca navalil, glavu i ruke mu odsekel. 
Ljudi, koj i su to vidli. su s rasuhami, seki
rami se navalili na od čemera penastoga 
človeka i njega na komade raztrgali.

Žviiitbsi s ust mv stu vit ajvm.

Zdavnja, kad vladavci i velika gospoda 
poleg nekvoga zroka nisu mogli na svoje 
zdavanje dojti, poslali su na mesto sebe na
mestnika, koj je onda vu ime svojega pos
lanika verno i zdal se s njegvom zaručni- 
com. Vu Nemškim je i vezda negdi negdi 
ta navada. Ta navada se zove rukavična | 
navada, jer namestnik vu ruka vici prise
že. koju mu mladoženja pošle. Juša ima 
mladu Ženu pod rukom peljati k stolu, k |

ladji ili željeznici. koja onda nju odpelja 
svojemu mužu.

Takvu na vad u su popri m ili europenci 
na Zára iztoku s takvom razlikom, da tam 
mesto rokavice škarljaka hasniju. Človek 
tam samo jednoga škrljaka pošle svečeniku 
i napiše mu, da ga naj zdaje s ovom, ili s 
onom devojkom. Na to jeden mužki rodjak 
zaručnice poslanim škrljakom na glavi od
pelja zaručnicu v cirkvu, pak tam vu ime 
mladoženje prisegne s njom. Mlada žena 
onda poišče svoga muža, da mu kak žena 
bude podložna.

O g ra j.

Jz Villány zvane, Baranyavarmegjins- 
ke občine nam pišeju, da ove dane je tam 
nepoznala ruka zažgala jeden slog na fa- 
rovskim dvoru. Ogenj je na senu i na črne- 
lec zašel, i ovo se do zemlje zgorelo. Kvar 
je 5—600 forinte, iz kojega nikaj nije bilo 
osegurano. Sreča, da je tiho vrčme bilo. 
drugač bi se štala vužgala i zgorelo bi i 
više stanov po občini.

Živa t  h kij h.

V I[ajdu Büszövmény zvanoj občini se 
nesreča dogodila s Nagy Judit zvanom Že
nom. Žena je ove dane kruha pekla, pak 
jeden pušel slame je vužgala, da vidi, jeli 
se dobro žari kruh. Med tem toga nije žela 
v pamet, da goreča slama njoj je na furtov 
opala. Od toga njoj je oprava za par mi
nut v jednim pianinu postala. Žena sgorečom 
opravam preplašeno je bežala na dvor, kak 
živa faklja. Muž njoj je na pomoč bil. ali 
več kesno. Sirota žena se čisto skup zgorela 
lak. da doklam su ju v Debrecin dopeljali, 
več je vumrla.

H a s k i  f /o s t i .

Drcmožni i bogati ruski trgovci goste 
svojih decah s velikom paradom držiju. Ovo 
leto su vnogo jako veliki i bogati gosti bili. 
Zmed ovili za čudo su bili gosti jednoga 
bogatoga trgovca. Oprava zaručnice se je vu 
Francuzkim v Karižu delala i ona je bila 
okinčena s diamanti. Drugi tak vi gosti su 
pak bili. gde je samo obed koštal 32 jezer 
o slo forinte. Obed se večer ob sedmi vuri 
počel i trajal je do rana jutra. Vezda su se 
mladiči na vlak seli i odputovali v Taljansku 
na tako zvano »luslrajze.

O Sl n ji.

On tjeden v Magyar Sóros zvanoj ob
čini je veliki ogenj bil Kred poldanom se 
vužgala jedna hiža i na ilelnoma je 21 luž 
s gospodarstvenimi zidinami zgorelo. Jedno 
težko pogorel u de vojku su v Kečuh dope
ljali v špital. — V Baranya vármegjinskoj 
Lgereghon zvanoj občini je zgorel jeden šta- 
cun Izlraga je dokazala, da ognja je trgo
vec sam načinil. da si za prepadnju načini 
pula.

Dobre žepne i stene vure za fal 
cénu moči dobili pri l >oiIak Hernatu vu- 
rnrn vu Čakovcu (Kijac, Šparkassa). Kri 
njiun se nzi/n(jeju vure taksi j  za popra
vek za fal cénu.

Odgovorni urednik
M A R C I T A I  J Ó Z S E F .
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Nvilttér*)
h rovat alatt közlőitekért som alaki, som tartalmi j 

tok in tét ben nem vállal felelősséget a Szvrk.

Selyem damaszt -■« k,w
14 Irt (lő krig méterenként, valamint fekete, teher és 
színes Henneberg selyem  4ő krtól 14 Irt (lő krig méteren
ként a legdivatosabb szövés, szin és mintázatban. Privát
fogyasztóknak póstabér és vámmentesen valamint ház
hoz szállítva, m intákat pedig postafordultával
küldenek,

Henneberg G. selyemgyárai (cs. és Kir. udvari szállítói
Zürichben.

Magyar levelezés. Svájczba kétszeres levélbélyeg ragasztan ló.

Draskovecz és Hetnusovecz tlkvileg egyesitett község telekkönyve bir
tokszabályozás kövelkeztébeii az 1869 évi 2579. sz. szabályrendelethez képest 
átalakittatik és ezzel egyidejűleg mindazon ingatlanokra nézve a melyekre az 
188b. XXIX. az 1889. XXXVIII., 1891. XVI. t.-cz. a tényleges birtokos tulaj
donjogának bejegyzését rendelik az 1892. évi XXIX t.-czikkben szabályozott 
eljárás a tlkjkönyvi bejegyzések helyesbítésével kapcsolatosan foganatosittatik

1. czélból az átalakítási előmunkálat hitelesítése s a helyszíni eljárás 
a nevezett községekben 180ÍJ. évi május hó lö-ik napján fog kezdődni.

Ennélfogva felhivatnak:
1 Az összes érdekeltek, hogy a hitelesítési tárgyaláson személyesen 

vagy meghatalmazott által jelenjenek meg s az uj tlkvi tervezet elleni ne- 
taláni észrevételeiket annál bizonyosabban adják elő, mert a régi telekkönyv 
átalakítása után a téves átvezetésből eredhető kifogásokat jóhiszemű harmadik 
személyek irányában többé nem érvényesíthetik.

2. Mindazok, a kik a telekjegyzökönvvekben előforduló bejegyzésekre 
nézve okadatolt előterjesztést kívánnak tenni, hogy a tlkvi hatóság kiküldöttje 
előtt a kitűzött határnapon kezdődő eljárás folyama a'att jelenjenek meg és 
az előterjesztéseiket igazoló okiratokat mutassák fel.

3. Mindazok, kik valamely ingatlanhoz tulajdonjogot tartanak, de telek
könyvi bekeblezésre alkalmas okirataik nincsenek, hogy az átírásra az 1886. 
XXIX. t.-cz. 15. 18.. az 1889 XXXVIII. 1-cz. 5. 6. 7. 9. §-ai értelmében a 
kiküldött előtt igazolják avagy oda hassanak, hogy az átruházó telkvi tulaj
donos az átruházás létrejöttét a kiküldött előtt szóval ismerje el, s a tulajdon
jog bekeblezésére engedélyét nyilvánítsa, mert különben jogaikat ezen az utón 
nem érvényesíthetik, és a bélyeges illeték elengedési kedvezménytől is elesnek;

í. azok, kiknek javára tényleg már megszűnt követelésre vanatkozó 
zálogjog, vagy megszűnt egyéb jog van nyilvánkönyvileg kifejezve, úgyszintén 
az ily bejegyzésekkel terhelt ingatlanok tulajdonosai, hogy a bejegyzett jog
nak törlését kérelmezzék, illetve hogy a törlési engedély nyilvánítása végett 
a kiküldött elölt jelenjenek meg, mert ellenesetben a bélyegmenlesség ked
vezményétől elesnek.

Perlakon, a kir. jbíróság mint tlkvi hatóságnál 1899. évi márcz. hó 10-én

D r. E le k
kir. a Ibi ró.

K e i l - l a k k
(Glasur)

legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára 
I nagy palaczk ára frt 1.35 kr. 1 kis palaczk ára 68 kr.

Viasz-kenőcs Arany-fénymáz .
legjobb és legegyszerűbb beeresztö-szer képkeretek stb. bearanyozására. 
kemény padló számára. I köcsög ára 60kr. 1 kis palaczk ára 20 kr.

Fehér ..Glasur-fénymáz
Legjobb szer mosdó-aszlalok, ajtók, ablakdeszkák stb. ujonnani befestésére. 

I kis doboz ára 15 kr. — 1 nagy doboz ára 75 kr 
Mindenkor kaphatók:

H e i n r  l e k  M ik s a  e z é  ff n é /  (C sá k to rn y á n .

BICITER-féle H0RG0NY-PAIN-EXPELLER
Liinimentum^Capsici compos.

Kzen hírneves háziszer ellentállt az idő megpróbálnának, mert már több mint 30 év 
óta megbízható, fájdalomcsillapító bedörzsölésként alkalmaztatik köszvénynél, csuznál, tag-
szaggatasnal és meghűléseknél es az orvosok által bedörzsölósokre is mindig gyakrabban
rendeltetik. A valódi Horgony-Pain-Expeller,**gyakorta Horgony-Liniment elnevezés alatt, 
nem titkos szer, hanem igazi népszerű háziszer, melynek egy háztartásban sem 
kellene hiányozni. 40 kr., 70 kr. és 1 frt. üvegonkénti árban majdnem minden 
gyógyszertárban készletben van; főraktár: Török József gyógyszerésznél 
Budapesten. Hovásárlás alkalmával igen óvatosak legyünk, mert több ki- 
sebbertékü utánzat van forgalomban. Ki nem akar megkárosodni, az minden 
egyes üveget „Horgony44 védjegy és Richter czégjegyzés nélkül mint nem va
lódit ̂ utasítsa vissza. *

RICHTER F. AD. és TBA.t Csász. és kir. udvari szállítók. RUDOLSTADT (Thüringia).
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Árverési hirdetmény. .
Alulírott bír. végrehajtó az 1881. 

évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. járás
bíróság 1898. évi Pv. 730. számú végzése 
következtében Wollák Rezső Csáktornyái 
lakos ügyvéd által képviselt Csáktornyái 
takarékpénztár részv.-társaság javára Mesza- 
rics Mátyás s t. beliczai lakosok ellen 4H 
frt 20 kr. s jár. erejéig 1899. évi január hő 
19-én foganatosított kielégítési végrehajtás 
utján lefoglalt és 4H0 írtra becsült még 
pedig Baksza Jeromosnál: 1 szekér, 1 sertvés- 
ól, trágya és széna; Zsárkovics Györgynél: 
1 kanczaló, 1 vastengelyü szekér, és széna, 
Verbán Józsefnél: 1 szekér é 1 kanczalóból 
álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a Csáktornyái kir. járás- 
bíróság 1899. V. 22. sz. végzése folytán 
hátralékos 11 frtban biróilag már megálla
pított költségek erejéig Beliczán leendő esz
közlésére

1899. évi márczius hó 29. napjának délutáni 3 órája
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé
kozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 
107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul 
is el fognak adatni. 770

Kelt Csáktornyán 1899. évi márcz líi-án.
Gin vfna János, kir. bir. végrehajtó.

483. sz. 1898.

órás és ékszerész  Csáktornyán.  
Fűtér, az uj takarékpénztári épületben.

Ajánlja dúsan felszerelt

sviijezi zsebóra, arany-, ezüst- és chinai-ezüst-áru 
raktárát.

Ajándéktárgyak nagy választékban

w * olcsó árakért, -w
M inden e szakm ába vágó ja v ítá so ka t jó tá llá s und le tt 

^olcsóbba n. lelkiism eretesen és gyorsan eszköz löm.

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán
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