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Petőfi Sándor.
Ötven évvel ezelőtt a lángész csillag- 

rendszerében kihunyt egy nap. Petőfi Sándor 
meghalt.

Meghalt? . . . Eltűnt a segesvári csac
sikon, nem látta azután senki, de meghalt-e?... 
Hitt-e valaha ez a nemzet az ö halálában? 
Nem várta-e törhetetlen hittel, örök bizako
dással, hogy visszajő ? Legendás ködbe bur
kolt alakja nem tünt-e tel majd itt, majd 
ott. és a székely havasok között nem látják-e 
most is bolyongani őt? S mesevirágokkal 
átszőtt története szájról-szájra száll. S alakja 
mindegyre tisztábban tündököl a mythikus 
fényes ködben és átragyog ezredévek ho
mályán is.

Ötven éve annak, hogy utoljára látták 
őt. Amikor a magyar szabadság egét elfedte, 
gyászba bontotta az északi felleg, akkor el
tűnt ő is. Es azóta folyton növekvő szere
tettel veszi körül öt ez a nemzet. Mert hiszen 
vannak poétáink, nagyok és nagyobbak. De 
Petőfi Sándor a mi lelkűnknek, a mi szi
vünknek az igazi egyetlen költője. Ő benne 
szinte lesiet öltött a magyarság géniusza és 
az ö költészete igazán onnan való »az al
föld tengersik vidékéről.«

És az ő élete, az ő pályafutása oly 
egész, oly hatalmas tökéletes volt, hogy sem 
hozzátenni, sem elvenni belőle nem lehet. 
Petőfi Sándornak úgy kellett élnie, amint

élt, és úgy kellett eltűnnie, amint eltűnt. 
Zengő csatadala végigkísérte szabadsághar
czunk egész felséges tusáját. Ő már akkor 
»véres napokról« álmodott, mikor még senki 
sem sejtette a forradalmat. És ott volt mind
végig a harezban. A márcziusi nagy napon 
is, de akkor is, amikor »három napig dör
gölt az ágyú Vizakna és Déva között.« És 
az utolsó ágyudörgéssel elnémult ő is.

Ötven esztendő elmúltával ime a múlt 
héten ünnepelte a nemzet az ő emlékét. Jól 
esett ünnepelnie, mert hiszen a nemzet ön
önmagát, a magyar faj diadalmas géniuszát 
ünnepelte benne.

Ünnepelte őt az egész ország. Ennek a 
magyar földnek a szive rezdült meg egy 
bánatosan szerelmes dobbanásban, amikor 
ezrek összegyűltek a segesvári mezőn és az 
ő nagyságát ünnepelték. A segesvári mezőre 
elzarándokolt az országgyűlés küldöttsége; 
annak a népképviseletnek a küldöttsége, a- 
melyet ö segített megteremteni. Elzarándokolt 
a kormány képviselője azé a parlamentáris 
kormányé, amelyet 61’ segített megalkotni. 
Elzarándokolt az az irodalmi társaság, amely
nek az ő neve ad létjogosultságot. És min- 
denekfeletl elzarándokoltak ezrei a magyar 
népnek, amelynek ö dicsőséget szerzett, a- 
mely őt a szivébe fogadta.

Nem érdemelnők meg Petőfi Sándort, 
ha méltón nem ünnepeltük volna őt. »Az a 
nemzet nagy, a mely megbecsüli nagyjait.«

Ő úgy szerette volna nemzetét nagynak és 
egységesnek látni, ő t ünnepelvén ime, nagy 
és egységes ez a nemzet. Az ő neve egyesit 
és kibékít mindenkit, a ki magyarnak vallja 
magát, az ő reá való emlékezés belopja a 
lelkesedés tüzet a hideg szivekbe.

Ötven év óta Petőfi Sándor hatása alatt 
áll a magyar nemzet. Ötven év óta az ő 
dalaiból tanul lelkesedni a magyar ifjúság 
és ötven év óta az ő »Talpra niagyar«-ja 
lángol márczius idusán az ajkakról. 0  benne 
találta meg a magyar irodalom a magyar 
népet és ő általa hódította meg a magyar 
nép Magyarországot.

A magyar népnek nemzetté levése az 
ő diadala. A Petőfi Sándor hatása nagy és 
örökkévaló. Hatása nemcsak a korára volt, 
hanem mi reánk is, és azokra is, akik utá
nunk jönnek. Petőfi Sándor azok közül való, 
akik örökké fiatalok, soha túl nem hala
dottak.

Petőfi Sándor nem egy párté, nem né
hány emberé. Hiszen az ő nagy szivének 
még az a szeretet is kevés volt, améiyfYel 
nemzetét körülövezte. Hiszen ő a világsza
badságért, az egész emberiség üdvéért har- 
czolt. Azért esett el ott a segesvári csata- 
sikon, ahol őt ünnepelte nemzete. A millióké 
immár ő.

Glóriás alakja egyre nő Glóriás alakját 
mesevirágokkal fonja át a nép szeretete. Ha-

T  Á R C Z  A.

Üdvözlöm öt.
Már olyan régen nem láttuk egymást,
Fél év szállt el fejünk felett . . .
Láttad s beszéltél véle, mondod,
S rólam is emlékezett:

»Üdvözlöm őt.«

Ne jálszál, kérlek, a szivemmel,
Ne ámíts engem hasztalan,
IJgy-e, csak úgy közönynyel mondta,
Csak épen mert szokásban van:

»Üdvözlöm őt.«

Üli, mond hát, hogy vontatva ejté,
S reszketve; tán el is pirult,
Amint e két szó álmodozva 
I.ebbent el édes ajkirul:

»Üdvözlöm őt.«

De mért is kérdem? . . . Egyre megy már, 
Ha igy, ha úgy . . . csak fáj nekem,
A szivem mégis fölzavarla,
S mindegyre ismételgetem :

»Üdvözlöm őt.«
Fehér Jenő.

A világ.
Rados Gáspár tanár urékat otthagyta a régi 

szobaleányuk. Zsófi épen öt esztendeig lakott a 
tanáréknál egyfolytában. Szép, jó, dolgos lány volt, 
akire aggodalom nélkül rá lehetett bízni a dobos
torta készítést és a szappanfőzést egyaránt . . . . 
Egy napon felmondott. Okát sem adta, csak el
ment. Megunta a szolgálatot

Ép ennek a felmondásnak a történetét be
szélte el a kis tanárné a sógorasszonyának, Mül- 
lernének.

Müllerné még mindössze egy nap óta van 
Pesten, d*» eddig jóformán arra sem ért rá, hogy 
kissé körülnézzen a városban. A töméntelen ize- 
net, meg az özön pletyka teljesen lefoglalta a két 
asszony idejét. Rad(*sné egy épen nem rövid, de 
annál kimerítőbb referáda keretében már elma
gyarázta az ángyomasszonynak, hogy kik és mik 
laknak a házban. Ezek közül ki nem él az urá
val ? Ki lakik »csak úgy« ezzel vagy amazzal? 
Melyik szomszédasszonynak nincs mosóteknője és 
kik szokták szomszédból kölcsön kérni a vasalót 
s a dagasztótálat.

Mikor a két asszony ezeket a tagadhatatla
nul nagy fontosságú kérdéseket töviről hegyire meg
vitatta: végre arra a meglepő eredményre jutott, 
hogy minden férj kártyás.

Ez a férjeket a sárgaföldig lesújtó ítélet kü
lönben logikai összefüggésben volt azzal, hogy mig 
cseléd Inján Radosnénak otthon kellett ülni és 
Gyurkát őrizni, addig a kegyetlen tanár ur vala
melyik klubban boldogan verte a blattot. Gyurka 
ugyan nem szorult az őrizetre. Az anyja szavai

szerint ama kevesek közé tartozott, akik soha sem 
feledkeznek meg gyermeki kötelességeikről. Áldott 
jó fiú, aki soha sem sir. Nem dúskál az ételben, 
sőt a levest is megeszi, ami a mai gyerekeknél 
ritkaság. Ami pedig az észt illeti, ámbár csak 
négy éves, már is olyan okos, mint egy zseb
szótár.

Noha a kis mama szavaiban néni kételkedett 
senki: Gyurka mindazonáltal jónak látta beigazolni 
az anyja állításait s olyan zsivajt csapott a szom
széd szobában, hogy az ángyomasszony majd meg- 
siketült tőle. Egy-egy erőteljesebb kurjantással a 
mama egy pillanatra abba hagyta a beszédet s 
ragyogó arczczal magyarázta:

Hallod lelkem! Gyuri vonatot játszik. A 
rossz posztó a székeket egymásra rakja s nagy 
fütyülés és csillingelés közben versenyfutást rendez 
egy asztal körül, ő maga a vonat, a masiniszta, 
a mozdony, a csengő . . . Hát mondjad lelkem, 
létezik még több ilyen aranyos gyerek a világon?

Az ángyomasszony ugyan ismert még né
hány ilyen aranyos gyereket, mindazonáltal nem 
szólott. A helyzethez illő komolysággal hallgatta a 
Gyurka dicséretét s csak egy-egy *hm, hm« és 
»na, na« szóval vitte előbbre a szükséghez képest 
a beszéd fonalát.

Épen a oselédügy ma és a cselédügy a régi 
jó időben czimü soha ki nem menthető kérdések 
fejtegetésével volt elfoglalva Radosné, mikor hal
kan kopogtattak az ajtón.

— Ugyan ki jöhet ? — riadt fel a két 
asszony.

Ízlésesen öltözött fiatal hölgy lépett be. Su
gár termetére rásimult a divatos lilaszinü ruha. 
Formás arczocskájához illett a bóbitás kalap.



tása nagy és örökkévaló és lángoló lelkese
dés kél most is dalai nyomán.

Petőfi Sándort a magyar nemzet szivé
ben hordja örökké. Mert amig magyar nem
zet él, addig önönmagát, a magyar géniusz dia
dalmas hódítását ünnepeli minden idők legna
gyobb magyar költőjében, Petőfi Sándorban.

KÜ L Ö N F É L É K .
—  Lapunk szerkesztője felső-magyar

országi utjából 4 heti távoliét után vissza
érkezvén, a lap szerkesztőségi teendőit átvette.

—  Esküvő. Prugberger László varazsdi 
vasúti tisztviselő és Verbáncsics Anna k. a., 
Hajas László varazsdi szállodatulajdonos fo
gadott leánya e hó 9-én tartották esküvőjü
ket Csáktornyán, a plébánia templomban.

—  Szabadságon. Zakál Henrik ügyvéd 
e hó 9-től kezdve Styriában, Ziegler Kálmán 
kir. közjegyző e hó 14-től kezdve Varasd- 
Tepliczen, Szalmay Józset szolgabiró e hó 
16-tól kezdve Stridón fogják szabadságukat 
élvezni.

—  Megyei állandó választmányi ülés.
A lolyó évi szeptember hó 11-én tartandó 
törvényhatósági bizottsági rendes közgyűlésre 
az 1900. évi megyei költségvetés megállapí
tása tárgyában teendő véleményes jelentés 
elkészítése végett az állandó választmány 
ülése az 1886. évi XXl-ik l.-cz. 17. §-a ér
telmében folyó évi augusztus hó 21-én — 
ugyan a fent kitett közgyűlésen felveendő 
egyéb törvényhatósági ügyek közgyűlési tár
gyalásának elkészítése végett pedig az állandó 
választmányi ülés folyó évi szeptember hó
4-én mindenkor délelőtt 9 órakor Zala-Eger- 
szegen a vármegyeház gyüléstermében fog 
megtartatni, mely ülésekre t. választmányi 
tag urakat van szerencsém meghívni. — Zala- 
Egerszeg, 1899. évi augusztus 7. Dr. J a n- 
Hc o v i c h László gróf s. k főispán, s állandó 
választmányi elnök.

—  Megbízatás. Gyulay Károlyt, a Csák
tornyái áll. tanitóképző-intézelhez beosztott 
gazdasági tanárt a földmivelésügyi miniszter

— Jó napot nagysága !
A tanárné tágranyitott szemmel bámult a 

jövevény elé.
— Maga az Zsófi ? Alig ösmertem meg.
— Igen is, én vagyok. Meg akartam mondani 

a nagyságának, hogy nagyon sajnálom, de nem 
jöhetek el ma délután Gyurkára peszrálkodni, mert 
már magam is — nagysága vagyok

Leste a hatást, bogár két szeme megvillant, 
mikor ezeket mondta, jól esett neki, hogy a volt 
asszonya boszszankodik.

Hadosné még helylyel is megkínálta, Zsófi 
azonban nem ült le.

— Köszönöm szépen, nagysága — mondta 
mosolyogva — nem fáradtam el, kocsin jöttem.

A tanárné egyik ámulatból a másikba esett. 
Most már az asszonyi kíváncsiság is csiklandozta. 
Tudni akart mindent.

Zsófi folytatta.
— Először a szobalányomat akartam elkül

deni az izenettel. De aztán meggondoltam. Még 
talán meg is sértődött volna a nagysága.

Radosné ümmögött valamit. A leány beszélt 
tovább.

— Gondoltam jobb lesz, ha magam mondom, 
hogy most már nem lehet eljönnöm. Pedig tessék 
elhinni, én eljöttem volna jó szívvel, ha nem igy 
fordult volna . . .

Az ángyomasszony rosszat sejtett. Felkava
rodott benne az erkölcs s nem tetszőleg nézett a 
sógorasszonyra. A kiváncsi tanárné azonban egy 
dühös pillantással bele fojtotta a haragos gondo
latokat. Ő kiváncsi volt a részletekre.

Tapintatosan kezdett a vallatáshoz.

a gazdasági ismereteknek minél szélesebb 
körben való terjesztése érdekében folyó évi 
szeptember hó 1-től kezdve Zalavármegye 
területére a gazdasági vándortanári teendők 
ellátásával is megbízta. — Ugyancsak a föld
mivelésügyi miniszter nevezett képezdei gaz
dasági tanárt Zala- és Vasvármegyében folya
matban levő, a gazdák által eszközölt és a 
kormány által támogatott növénytermelési és 
trágyázási kísérletek felülvizsgálásával és 
szakszerű ellenőrzésével is megbízta.

—  Ministeri elismerés. A vallás- és köz- 
oktatásügyi minister a Csáktornyái áll. tanitó- 
képző-intézet 1897/98-ik tanévi igazgatói záró- 
jelentésének jóváhagyó tudomásul vétele al
kalmából a nevezett intézet igazgatójának 
elismerését méltózfatott kifejezni.

—  Zalavármegye jegyzői e hó 5-én tar
tották évi közgyűlésüket Zala-Egerszegen, a 
megyeházán, melyen megjelent Csertán Ká
roly alispán és Czukelter Lajos vármegyei 
első aljegyző. A közgyűlést megelőzőleg 4-én 
Nemes-Apátiban leleplezték Zalavármegye 
jegyzői egylete volt első elnökének, Illés Lő- 
rincznek emelt síremlékét. Az ünnepélyen 
Kovács Gyula egyl. elnök megható emlék
beszédet mondott. A közgyűlésen a folyó
ügyek letárgyalása után megejtett választá
son újra Kovács Gyula légrádi jegyző vá
lasztatott meg elnöknek, kinek az egyesület 
érdekében kifejtett fáradhatatlan tevékeny
ségéért jegyzőkönyvi köszönet szavaztatott. 
Választmányi tagokul vidékünkről megválasz
tanak: Plichta Béla Csáktornyái, Belecz Ede 
mura-szent-márloni, Kele György kottorii 
jegyzők.

—  Előléptetés. Pálinkás Györgyöt, a 
Csáktornyái áll. tanitóképző-intézet szolgáját 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter fizetési 
fokozatában előléptette.

—  Petöfi ünnepély Tapolczán. Tapolczán 
az iparos-ifjúság önképzőköréből indult ki a 
végeredményben várakozáson felül sikerült 
mozgalom, Petőfi-ünnépéiy tartása iránt. Az 
ünnepélyt dr. Mányoky Gyula ügyvéd, a kör 
fáradhatlan buzgalmu elnöke, gyújtó beszéd
del nyitotta meg, az ünnepi beszédet a ta-

— Talán örökölt ? — kérdezte ártatlan mo- 
solylyal.

— Oh nem. Honnan is örökölhettem volna. 
Mindössze is csak megsegített az Isten, mondta 
a lány diplomatikus nyomatékkal.

Öt szobás lakásban lakunk. Az ebédlő ilyen
forma mint ez, csak kissé világosabb és nagyobb. 
A bútort nem onnan vettük, ahonnan a nagysá- 
gáék, mert az hamar kopik. Tessék elhinni úgy 
kell vigyázni, hogy mai világban be ne csapják 
az embert. Az almárium és a dívány össze
vissza . . .

Radosné közbevágott.
Aztán nézze Zsófi szólott jóakaró mo

sollyal — hát aztán . . . hogy is mondjam csak 
— kicsoda az illető ?

— Hogy kicsoda ? ! Egy országgyűlési kép
viselő. A nevét nem mondhatom meg, tette hozzá 
mosolyogva.

Az asszonyok szeme összevillant.
— És szereti ? — kéfdezte halkan.
A leány vállát vonogatta.
— Öreg már, tetszik tudni.
— De hát akkor hogy szánta rá magát ?
— Bizony nehezen. Eszembe jutott az öreg 

édesanyám odahaza. Becsületben nevelt fel, meny
nyit fáradott, mennyit mosott értem. Szegény, 
hogy tördelné azt a dolgos két kezét, ha meg
tudná. Hogy sirna, rina . . . Dehát utóvégre is 
belétörődtem. Meggondoltam a dolgot. Hát örökün- 
örökké peszráljam Gyurkát (tetszik tudni nem 
azért mondom.) Szép vagyok, tudom. De milyen 
sors vál t volna rám. Az lett volna, hogy bele 
öregszem a cselédségbe, vagy pedig hozzámentem 
volna valami magamfajta szegényhez. Mert nem 
dicsekvésképen mondom, kérőm akadt volna nem 
egy. De tudtam, hogy úgyis csuk azért a kis össze-

polczai születésű Horváth Gyula Slavon-bródi 
vasúti iskolai igazgató mondotta, melyet a 
mellékteremből, Petőfi dalaiból női énekkar 
kisért; Kohn Izidor polg. isk. tanár Petőfi 
ifjúságáról beszélt, példa gyanánt idézve a 
lánglelkü költő hazaszeretetét; a jó szavaló 
tehetségű Körmendi Pál iparos segéd Jókai 
Apotheosisát szavalta, végül a Szózatot éne
kelték. Az énekek betanításán Szigethy Ödön 
munkálkodott. A városház nagyterme zsú
folásig megtelt és a lelkes ünnepélyről min
denki meghatottan távozott.

—  A »Zalamegyei Alt. Tanítótestület«
évi rendes közgyűlését 1899. aug. 24-ikén 
d. e. 9 órakor fogja megtartatni Tapolczán, 
a polgári iskola torna-termében a következő 
tárgysorozattal: 1. Évi jelentés. 2. HofTmann 
Mór, nagy-kanizsai tagnak, »Az uj népiskolai 
tanitásterv-javaslat etikai vonatkozásai« czimü 
felolvasása. 8. Brauner Lajos, Csáktornyái 
tagnak, »A tanítói nyugdíjtörvény revíziója 
a tanítók szolgálati idejének leszállítására 
való tekintettel« czimü szabad előadása. 4. 
Kertész József, nagykanizsai tag, felolvasása 
a tanítók névmagyarosításáról. 5. Kovács 
Miklós nagykanizsai tag felolvasása az év
záró vizsgálatok eltörléséről. 6. Selmeczy 
Imre, gelsei tagnak, »Az iskolakötelezettségi 
kor és a gazdasági ismétlő iskolák« czimü 
felolvasása. 7. A számvizsgáló- és tankönyv- 
biráló bizottság jelentése. 8. A járási körök 
részéről a központi választmányhoz terjesz
tett indítványok és központi javaslatok. 9. 
Esetleges indítványok. 10. A jövő közgyűlés 
helyének kijelölése. Aug. 28-ikán d. u. 6 
órakor előértekezlet lesz a polgári iskola 
tornatermében. — Elszállásolást óhajtó egy
leti tagok, nevök, állásuk és lakóhelyük fel
tüntetésével szíveskedjenek jó-eleve Feleki 
Alajos, tapolczái polg. isk. tanár urnái jelent
kezni. — E közgyűlésre a megyei tanító
testület tagjait és a tanitásügy érdeklődő bá
rdijait tisztelettel meghívja:N-Kanizsán, 1899. 
aug. 7. Szalay Sándor s. k. tant. elnök. — 
Miről a »Muraközi Tanítókor« tagjait van 
szerencsém értesíteni Mencsey Károly h. 
elnök.

kuporgalott pénzecskémért vettek volna el. Aztán 
ha elfogyott a pénz, hát kínlódtunk volna tovább. 
Tanultam a társnőim sorsából. Ők jók maradtak. 
Kinek négy, kinek öt kenyérpusztiló kapaszkodik 
a szoknyájába. Hát élet ez ? . . . A nagyságos ur 
meg fejedelmi módon gondomat viseli. Hintóbán 
járok. Öt szobás lakást tartok. Drága ruhám van. 
Két cselédnek parancsolok . . . hát mért ne tet
tem volna.

Az asszonyaik visszafojtott lélegzettel hall
gatták a leányt, aki csöndesen, minden szenvede
lem nélkül indokolta meg, hogy miért lett azzá, 
aki. Kiérzett szavából, hogy már egyszer elgondolta 
azt, amit most elmond. Akkor, a mikor a saját 
lelkiismeretét nyugtatta meg.

— És ő az első ?!
Zsófi egy perezre meghökkent, de a tétová

zása csak egy pillanatig tartott.
— Megmondjam ? Hát jó, megmondom. A 

nagyságos ur nem az első.
— És ki volt az első ?
— Egy borügynök.
— Borügynök ? !
— Igen.
— Szerette ?
Elhalkult a leány szava.
— Igen szerettem . . . Hozott nekem pántli

kát a hajamba. Finom, édes ezukrokat vásárolt. 
Azután felvilágosított.

Felvilágosította ?
Azt mondta, hogy olyan szegény lánynak, 

mint amilyen én vagyok, úgy sem hiszik el, hogy 
l>eesületes és . . .

— És ? !
— És én igazat adtam neki.



—  Tapolczáról Írja tudósítónk, hogy a 
tapolczai ipartestületi betegsegélyző pénztár 
múlt vasárnap tartotta évi közgyűlését dr. 
Mányoky Gyula iparhatósági biztos elnöklete 
alatt a városház nagytermében. Az igazgató
ságnak a közgyűlés által tudomásul vett 
évi jelentése szerint a csak harmadfél óv 
óla működő pénztárnak az első évben 279 
kötelezett tagja volt; igazgatósági ülés tar
tatott 9 esetben, azokon elintéztetett 114 
ügy, a választott bíróság elé 5 ügy vitetett, 
felebbezés egy esetben adatott be. Székely 
Emil tiszteletbeli szolgabiró egyszer, a ipar
hatósági biztos pedig két ízben tartott hiva
talos vizsgálatot, a kezelés rendben találta
tott. Az igazgatósági dijak behajtására a köz- 
igazgatási hatóság csak két Ízben lett igénybe 
véve; és végül hogy a pénztár orvosa dr. 
Varjas Gábor, ügyvivő Uhlrich József, a vá
lasztott bíróság elnöke Lusztig József, pénz
táros Barabás Gyula, könyvelője és jegyzője 
László Dávid, ellenőre pedig Erhardt József 
voltak. A számadások szerint ez évi bevétel 
1356 frt 66 kr., a kiadás pedig 1331 frt 24 
kr. volt; az 1228 frt 38 kr. hetijárulékokból 
befizetetlenül maradt 42 frt 15 kr. Betegedés 
184 esetben fordult elő, a betegedési napok 
száma 658, a segélynyújtás összege 759 frt 
99 kr. A pénztárosnak és az igazgatóságnak 
a felmentvény megadatott s azután az igaz
gatóság, a választott bíróság és a felügyelő
bizottságba a kilépő tagok helyébe a válasz
tások ejtettek meg. A pénztár a jövő évben 
működését a tapolczai belső járás 11 kör
jegyzősége területén levő összes iparosokra 
is kiterjeszteni fogja.

—  A csendörség köréből, Balaskó János 
Csáktornyái csendőrt a keszthely-hévizi fürdő- 
telepre, Földváry József turniscsei csendőrt 
pedig Csáktornyára helyezték át.

—  Elmaradt hadgyakorlat. A Klagen
furtban állomásozó 6-ik huszárezrednek f. 
hó 15-én kellett volna Csáktornyára érkeznie 
az ezen környéken tartandó gyakorlatokra. 
A legénység között útközben történt nagy
mérvű megbetegedés miatt az egész mene
telést félbe kellett szakítani. A helybeli elől-

A két asszonynak csak most jutott eszébe a 
megbotránkozás. Most már tudtak mindent, nyu
godtan tehették.

— De Zsófi, —- szólott a ház úrnője, — 
hát soha, egy perczig sem jutott magának eszébe, 
hogy nem helyes, amit tesz ? Nem tiltakozott a 
lelkiismerete ? Nem gondolt arra, hogy mit mond 
majd a világ ?

A leány sajnálkozva nézett végig a két 
asszonyon.

— Világ ? — szólott csöndesen. Hát ismer 
engem valaki ? Vagy ha megmaradtam volna a 
réginek, nagysága végig sétált volna velem az 
Andrássy-uton ? Így, hogy divatos a ruhám, talán 
még rám is mosolyog. Talán még utánam is néz 
és azt mondja:

— Ejnye be csinos.
Elhallgatott. Néhány perczig még ott állt 

szótlanul. Aztán indult kifelé.
— Megyek, mondotta.
A buesuzásnál elfelejtette, hogy most már 

ó is nagysága s megcsókolta a Radosné kezét. El 
is restelte magát. Pirulva, szégyenkezve tartott ki
felé. Mikor az ajtónál volt, Radosné visszaszólította.

— Akarok magától még valamit kérdezni. 
Mondja csak, össze szoktak jönni, most is azzal 
a másikkal ?

Zsófi pipacspiros lett. Sértődötten felelt:
— De nagysága, hogy is tetszik ilyent gon

dolni. Mit mondana rólam a világ !
Megfordult s dühösen becsapta az ajtói.

P á sz to r  M ihá ly.

járósághoz valamint a térparancsnoksághoz 
intézett értesítés szerint Csáktornya vidékén 
a hadgyakorlat ez évben elmarad.

— TŰZ. Friedl János szállodatulajdonos 
dráva-szent-mihályi jégvermének szalma
fedele e hó 5-én kigyuladt és leégett. A tűz 
keletkezésének oka ismeretlen.

—  Lopások. Dorner Ádám Csáktornyái 
déli vasúti alkalmazott kárára e hó 3-án 
nappal 4 drb. kihimezett asztalterítőt 60 frt 
értékben ismeretlen tettesek elloptak. — 
Buday János Csáktornyái korcsmáros kárára 
f. hó 4-én, az országos vásár^ alkalmával, 
pinczéjéből 60 liter bort lopott el egy hely
beli iparos tanoncz. — Hadék József zala- 
ujvári czigány Novimárofban (Horvátország) 
m. hó 29-én 1 drb fegyvert és 30' frt kész
pénzt lopott. A tolvajt a Csáktornyái csen
dőrség kézrekeritette

—  Vízbe fuladt gyermekek. Szitár István 
ráczkanizsavölgyi lakos 2 gyermeke. 6 éves 
János és 4 éves Magdolna e hó 4-én anyjuk 
engedelmével száraz fát mentek szedni az 
erdőre. A gyermekek játszás közben a telken 
levő tókához értek, a melybe — csak Isten 
a megmondhatója, hogy hogyan ? — bele- 
fuladtak. A törvényszéki orvosi bonczolást e 
hó 7-én Kollarits Mihály kir. vizsgálóbíró 
vezetése mellett dr. Krasovetz Ignácz főorvos 
és dr. Schwarz Albert városi orvos eszkö
zölte. Jegyzőkönyvvezető Himfy Lajos kir. 
járásbirósági jegyző volt. Sajnos, hogy da
czára a szigorú hatósági rcndeleteknek, a 
hegyvidéken évről-évre rendesen szedik ál
dozataikat ezek az esővizet felfogó gödrök 
és tócsák.

— Verekedések. Vukászonovics Milán 
és Debenyák Ferencz mura-szerdahelyi pék
segédek f. hó 6-án éjjel Mura-Szerdahelyen 
a murahidi csárdában "'mulattak 3 jól be
borozva zeneszóval kísértették magukat haza. 
A vig legények útközben összeszólalkoztak 
s egymásnak kölcsönösen tettleges argumen
tumokkal bizonyítgatták állításaik igazságát. 
Debenyák Ferencz Vukászonovics Milánt bal
keze fején és karján késsel megszurta. A 
mura-szerdahelyi csendőrök vették pártfogá
sukba a jókedvő verekedőket. — Ugyanott 
Horváth László és Zsilávecz Mihály a nagy
vendéglőben borozás közben összevesztek s 
Zsilávecz Mihály Horváth László balszemét 
egy üvegpalaczkkal beütötte.

— Szülök figyelmébe ajánljuk R ő s e r  tan- 
ésnevelőinté .etét Budapesten (alapittatolt 1853-ban.) 
E kitűnő hírnévnek örvendő intézet magában foglal 
3 osztályú felső k e r e s k. i s k o l á t ,  mely tel
jesen egyenrangú a keresk. akadémiákkal és 4 
osztályú p o l g á r i  i s k o l á t .  Bizonyítványai 
államérvényesek és az egyéves önkéntességre jo
gosítanak. Vidéki tanulók kívánatra az iskolákkal 
kapcsolatos n e v e l ő i n t e r n á t u s b a  is fel
vétetnek. Bővebb értesítést készséggel küld B őse r 
János igazgató.

— Pártoljuk a hazai ipart. Felhívjuk t. ol
vasóink figyelmét H ö l z e l  és H a c k e r  első
rangú férfi-, női- és gyermek-czipőraktárára, Buda
pest, Erzsébet-kürut 58. (fióküzlet: Muzeum-körut 
19.), hol a legdivatosabb és legjobb minőségű ozi- 
pők olcsóbban mint bárhol a legtartósabb kivitel
ben kaphatók. E hírneves czég több kitüntetésben 
részesült már szolid készítményeiért. Képes ár
jegyzék ingyen és bérmentve.

— Sokrate«. A görög philosophiát ő fektette 
erkölcsi alapra. Komoly, rideg ember volt, ki az 
életben mindig csak a fogyatkozásokat látta s 
magas elveinek elfajulását. Athén utczáin szóba 
állott mindenkivel, s minig tanitott. Kérdezősködött 
valamiről, s rávezette az embereket, hogy rende
sen nem is sejtik annak a lényegét, a miről köny- 
nyedén, meggondolás nélkül beszélnek. Beszélgetése

második felében aztán rávezette az illetőt a szó
ban forgó dolog lényegére. Az ő tanítványa volt 
Plato. »Úgy állnak ők egymás mellett — írja 
Ranke — mint később Krisztus és keresztelő Szent 
János.« Sokrates rideg, magába zárkózott, szinte 
askezikus élete sokban emlékeztet egy keresztény 
remetéére. Valóban van benne valami az askezis, 
s a földöntúli elmélyedés szelleméből. Följegyezték 
róla, hogy egyszer egész éven át egy helyben állva, 
mozdulatlanul gondolkodott. Az erkölcs kegyet
len bírája ő, elhanyagolt külsejű, torzonborz 
ember, mint Keresztelő János Tizián vásznán. 
Mellette Platon elmélkedik, szabadon, komolyan, 
nem a kétségbeesés, hanem a remény géniusa 
lebeg körülte. Gondolatait ihlet vezeti. Ajkán a 
szeretet tana. Nem az athéniekhez beszél, hanem 
a világhoz. Minden szavát, minden tettét a szere
tet vezeti, művészeti felfogását is. »Szeretet az, 
a mivel u szépet felfogjuk.« Sokrates nem a sze
retet, hanem a bírálat embere. Ezért kellett meg
halnia is, mert az athéni demokrata alkotmányra 
csípős megjegyzéseket tett. Meghalt 399-ben Kr. e. 
Huszonegy századdal azon esztendő előtt, melyet 
mi most írunk, s mely százados évfordulója a 
bölcs halálának, kinek tanait a világ 2000 esz
tendő után sem feledte el. Életét és halálát híven 
leírja a Nagy Képes Világtörténet most megjelent 
33. füzete. A 12 kötetre tervezett nagy munkát 
Marczali Henrik egyet, tanár szerkeszti, s a leg
kiválóbb magyar szakemberek Írják. A II. kötet, 
mely a Görögök történetéről szól, Gyomlay Gyula 
nevét viseli homlokán. Egy kötet ára 8 frt. Egy 
füzeté 30 kr. Kapható a kiadóknál (Révai Test
vérek, Budapest, VIII., Üllői-ut 18) és bármely 
hazai könyvkereskedésben.

— A róka. Cherville, a fáradhatatlan erdő
járó, elmondott egyet-mást az erdőben elfogott és 
házilag nevelt rókafi történetéből. A fiatal róka, 
a melyet Miklós névre kereszteltek, a rája fordí
tott gyöngéd gondoskodásnak ellenére sohasem 
szelídült meg s nekikapott mindenkinek, a ki túl
ságosan közeledett hozzá. »Egy reggel, beszéli Cher
ville. az ágyból fölkelve, le akartam menni Miklós
hoz, hogy a szokott gondozásban részesítsem s 
láttam, a mint elterülve, csukott szemekkel s moz
dulatlanul fekszik. Nevén szólitottam, de nem adott' 
életjelt. Többször végigsimogattam a fejét s első 
ízben nem tett kísérletet, hogy megharapjon. A 
lágyék részek mozgásából ítélve, bizonyosnak tetszett, 
hogy halálesetről szó sem lehet, de elpuhult szo
kásaira való tekintettel azt hittem, hogy nagyon 
beteg s meghökkentem. Többször figyelmeztettem 
a cselédeket, hogy tágítsák a nyaklánczát, mely 
valóban túlságosan szoros volt; s abban a hiszein- 
ben, hogy kezdődő fuladással van dolgom, ehatá
roztam, hogy leoldom a lánczot. De alig hogy a 
nyakörvet levettem s a lánczot félre dobtam, a 
lator hirtelen talpon termett s mielőtt időm lett 
volna félreugrani, kiszökött a lábam között s be
surrant az erdőbe. Később láttam, hogyan csatan
golt, olyan pofával, mely arra vallott, hogy pom
pásan érzi magát s úgy látszott, az a tudat, hogy 
engem becsapott, szárnyakat adott neki.«

Sze rke sztő i üzenetek:
—  Stridó. N. N. Ama panaszos hírnek la

punk horvát részében való közlése által nem ér
nének czélt A magyar részben inkább, de a pa
nasz csakis saját felelősségére volna közölhető. 
I.eghelyesebb abban az esetben, ha a zaklatás be
bizonyítható s ha nem személyes indokok vezérlik, 
hanem a közérdek, hogyha az illetők felettes ha
tóságánál keresnek sérelmeiknek orvoslást. A ke- 
délyileg müveit ember nem denunciál, sem 
irogat névtelenül, hanem nyílt sisakkal keresi az 
igazságot. Tegyen igy s megmenekedhetik a zak
latástól és fenyegetéstől. A beküldött munka jó. 
Köszönjük !

—  Ludbreg A küldeményt megkaptam. Na
gyon köszönöm! Örülök, hogy Petőfiről horvát
országi írótól és munkatársunktól van alkalmunk 
ós szerencsénk megemlékezést közölni. Noha a 
közlemény elkésve érkezett, szívesen teltük félre 
a magunkét s adtunk helyet a szép közleménynek. 
Fogadja üdvözletünket !

Felelős szerkesztő:

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

FISCHEL FŰLÖP (STRAUSZ SÁM00R).



XVI. tečaj. Vu Čakovcu, 1699. 13-ga augustuša. Broj 33.

Sve pošiljke se tiőuó zadržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 
me; Hargitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:
Knjižara F isc h e l Filipova 
kam se predplate i obznane 

pošiljaju.

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

lzlazi svak i tijeden jedenkrat i to: vu sv a k u  nedelju.

Predplatna cena je:

Na celo leto . . . .  4 frt 
Na pol lela . . . . 2 frt 
Na četvert leta . . . | frt

Pojedini broj’ koštaju 10 kr

Obznane se poleg pogodbe 
i fal računaju.

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

' Petőfi Sándor.
Tko je bil Petőfi Sándor?
Dne 31-a Julija t. g. proslavil je varaš 

Segesvár na Kokelu a šnjim ciela Magjar- 
ska dan smrti največega magjarskoga spisa- 
telja i piesnika Petőfi Sándora, kojega je u 
bitki med magjari pod vodstvom generala 
Bem-a i ruši pod vodstvom generala Lűdersa 
nestalo pri Segesváru. To je bilo uprav 
prije 50 godinah dne 31-a Julija 1849. go- 
dine. Nitko nije videl Petőfievo mrtvo tielo, 
pak se zato misli, da je valjda med atta- 
quirajuce konjaničtvo dospel i konjskimi ko
pitarni zgažen bil.

Prije 50 godinah 31-a Julija 1849 stali 
su si pri Segesváru general Bern sa 0— 
7000 ljudih i 12 kanonah, i ruski general 
Lűders sa 12000 ljudih, medju njimi 14 es- 
kadronah konjaničtva, i 28 kanonah na boj 
pripravni jedan proti drugomu. Samo kakti gle
dalec a ne kakti kombatant je hotel k 27-u ba- 
taljunu honvédah, kapitan Petőfi prisustvoti. 
On je uviek, od početka rata u bitkah kakti 
kombatant sudieloval, ali ovde nije bil taj 
slučaj, tu je hotel samo kakti gledalac pri- 
suslvovati, kad mu je na jedan krat od 
straga rusko konjaničtvo doletelo te njega i 
v oielim njegovim gledajučim družtvom u 
ravnicu dole pomelo i od onog vriemena je 
ne stalo največeg piesnika Magjarske. U tom 
boju je na ruskoj strani opalo 246 ljudih, 
med njimi ruski general Scarietine, a na 
magjarskoj strani 1300 ljudih i 500 ih je

bilo zarobljeno. Sam Bern, koj je bil ranjen, 
je ovde skoro zaglavil, pošto je skup svo
jim konjom u močvari zagreznul te su ga 
njegovi honvéd husari oslobodili.

Na taj dan se sieča Magjarska svog 
največeg piesnika, koj je u magjarskom je
ziku spieval, a ja ovde na horvatski pre- 
vadjam.

Sloboda i ljubav su moje jedine težnje,
Za ljubav dam rad moj siromaški život;
Ali sa slobodu hoču 
Dapače i ljubav dati.

Akoprem Petőfi-eva smrt nije nikakovi- 
mi vierodostojnimi sviedočbami dokazana to 
se ipak njegovo izniknutje u bitki pri Seges
váru punim pravom mora za dan njegove 
smrti űzeti. Med njegovimi domorodci je 
dugo glas išel, da Petőfi živi, ali ga je rus
ka vlada u Sibiriji zatočila, dapače se je 
godine 1877. za stalno tvrdilo, ali po iztra- 
ži van jih, koje je zatim austrijanska vlada u 
tek metnula, se je izpostavilo, da ta tvrdnja 
nestoji.

Anda je Petőfi izbilja več pol stolietja 
mrtav, a u svietskoj literaturi bude uvieke 
živel.

Iz nizkog stališa izhadjajuči, skroz i 
skroz samoladne naravi, čiji cieli kratki ži
vot je iz burnosti i nevolje saslojal, je on 
ipak neumrli ostal.

Taj jedini magjarski lyrik, koj je spie
val magjarski, a ja opel prevadjam na hor- 
vatski:

»Pak da nišam več kak magjar rodjen, 
Tak bi sada stim narodom stupil u savez, 
Koj se tak zaostavljen za slobodu bori, 
Kak ni jedan narod na toj zemlji.«

Bil je rodjen l-a Jamiara 1823. u Kis- 
körös-u u peštanskoj varmedjiji, kakti sin 
dobro stoječeg mesarskog meštra Štefana 
Petroviča, te je svoju prvu mladost sprovel 
u maloj Kumanii u Félegyház i Szabadszál
lás, za to se je u svojih potlašnjih piesmah 
ovili miestah više krat siečal. Njegovi rodi
telji su i razmierno svomu jmetko dali od- 
gojivati, on se je učil risati i klavir igrati, 
ali na skoro je, poslie dunavske poplave 
godine 1838, prestalo bogatstvo u kuči mu 
roditeljah i tim je započel pravi tek života 
genialnog spisatelja i piesnika.

Iste godine. kad je ta poplava bila po
šel je mladi Petőfi u lyceum u Selmecz, gde 
medjutim nije dugo ostal, jer ga je njegova 
piesnička narav vlekla u delotvornu umiet- 
nost, koju je dakako započel od prve štenge 
dole, jer godine 1838. več je fungiral na 
magjarskom narodnom theatru kak »statist«, 
koj si je svoj siromašni kvartir svaki dan 
drugde izprosil. To mu je saznal otac njegov, 

j da je najine lyceuma ostavil, pak sena  peš- 
tanskom theatru za na to rekuč slugu po
godil i on se odpravi u Peštu. Ali čim je 
Sándor saznal za otčev dolazak u Peštu, 
pobegel je pred otčevim autorilátu u Fehér
vár i od onud u Sopron te se je u tom zad
njem varašu zavrbural kakti prosti sóidat u

__  Z A B A V A

Nagrada (dobrovoljna plača).
Bogati trgovac je sedel za svojim pisa- 

čem stolom, te je svoje trgovačke račune 
slagal. Na jedan krat nahrupi njegov sluga 
u sobu i pun veselja zakriči: »Gospone, ono- 
ga lista s novci, kojega sam ja putem, no
seč ga na poštu, izgubil, i kojega su oni u 
novinah proglasiti dali, je našel jedan siro
mašni starac. On je vani pred vrati i želi 
njim ga sam osobno predati«

»Pust' starca u sobu« — veli trgovac.
Jedan boležljivi starac, u poderanu ode- 

ču oblečen, stupi nutar i drhučom rukom 
preda nadjeni list s novci trgovcu Valdenu. 
Ti-govac vzeme list u ruke, pregleda ga sa 
svifr Stranah i kad vidi, da ni jedan pečat 
nije povriedjeni, razpečati ga. Novci su
bili 8VÍ.

»Vi ste mi veliku uslugu učinili,« veli 
starcu prijateljski, a u lom več i na ceduli- 
cu piše nekoliko riečih. — »Evo vam« — 
nastavi dalje — » Primite — u znak moje 
zahvalnosti ovu doznačnicu na petdeset fo
rinti, koje če vam moj kassir tam u drngoj 
sobi, pri pokazanju iste izplatil «

»Ali gospone, tak veliku svotu!« -o d 
govori starac — »Em sam ja samo dužnost 
svakoga poštenoga čovieka učinil, pak me 
anda nebi zato išla tolika nagdrada.«

»Moj dragi starac« — odgovori mu 
trgovac — »Ova svota je vrlo mala. proti 
onomu gubitku, od kojega me je vaše poš
tenje sačuvalo. Siromaštvo je duboka bol 
za nevolju trpečega, ali još je veča bol, ako 
mu je onda bogataš nezahvalen, na čiju 
pomoč je siromak svojim poštenim činom 
pravo imal i sigurnostju računal. To vam ja 
dobro znam iz vlastitog izkustva «

»Kak to« — zapita starac — »Zar je 
i njim gospon Valden kada kak siromaku 
zlo išlo?«

»Sigurno mi je išlo,« — odgovori trgo
vac. — »Ja sam sin siromaških roditeljah, 
pak sam za moje malosti dosta nevolje pre
trpel. Ja sam bil siromaški dečak, a k lomu 
jedina podpora moje betežne, takodjer skroz 
siromaške matere. Jednog dana sam našel 
bugjilariša, koj je bil pun bankah. Ja sam 
se osupnul.

Kad sam zeznal za vlastnika tih puno 
novac, veselil sam se neizmerno več unapred 
nagradi, koju čil od toga hogalogu čovieka 
dobili, kad mu novce donesem, te sam več

u sebi i računal, kak ču sada moči mojoj 
bolestnoj materi vračtvo, dobru juhu i za 
okriepu slabog joj liela kapljicu dobrog sta- 
rogvina kupiti. Več sam ju sirotu u duhu vi
del, kak se od svoje težke bolesti uporavlja 
i kak je posve ozdravila.«

»Bogalaša, čiji su novci bili i u kojega 
sam sve svoje ufanje postavljal, sam našel 
pri stolu u družtvu nekojih njegovih prija- 
teljah gostečega se. Kad sam mu predal bu- 
gjilariš s novci, vzel ga je i metnul ga je 
posve nemarno na stranu, kak da mu je 
sve jedno, jeli su tu ili nisu, a meni je dal 
za nagradu pol forinta.

Niti mi se je zahvalil, dapače niti 
me nije prijateljski pogledal, još manje 
kojotu riečju nagovoril. — Nije imal 
vriemena, moral se je svojimi prijatelji hit
ro zabavljati dalje, a mene, koj sam bil si- 
lomaški dečak, nije niti bilo vriedno pog
ledati.«

Dok je trgovac ovu svoju pripovest pri- 
poviedal, poslal je starac kraj njega stoječi 
zamišljen, te se na jedan krat kakti iz sna 
probudi i trgovca zapita:

»Prosim njih gospone, jeli se taj do- 
godjaj s njimi nije dogodil prije četerdeset 
godinah u Pešti?«



cesarsku vojsku te je svojim regimentom 
doáel ú Hrvatsku, gde je dvie godine ostal 
napokon je bil radi bolesti superarbitriran i 
odpuščen.

Puščen u svoju opet piesničku slobodu, 
došel je godine 184*1. u Papu, onde se je 
spoznal sa glasovitim spisateljem Jokay Mór
om, ostavi godine 184*2. i taj varaš za da 
opet otide k theatru, gde nije nikada mogel 
lovorike ubrati; od ovud otide opet u Peštu 
k theatru, zalim igra u theatru u Debrecinu 
i svojom igrom propadne. Ovde je stanoval 
posve siromaški u nekakovoj komori, odkud 
je svoje piesme na sve strani razpošiljal, za 
da negde kakovu službu sa kakovom zas- 
lužbom postigne.

Na taj način je pri jednom pešlanskom 
listu dobil službu i sad je po največoj zimi 
godine 1843. piešice odputoval daleki put, 
35 miljah, po sadanjem računu od prilike 
660 kilometra iz Debrecina u Peštu. sa tri- 
mi srebernimi cvancigami i svojimi drago- 
cienimi manuscripti u žepu.

Od sada se naš lyrik nije više zval 
Petrovič, več se je prkrstil na Petőfi. Stoprv 
u proletju 1844. je naš piesnik prispel u 
Peštu, gde je odmah posietil več od prije 
glasovitoga magjarskoga pisca i piesnika Vö- 
rösmarty-a, koj kad je Petőfi-eve manusc.ripta 
pregledal, je oduševljeno kriknul: »Vi stejedini 
pravi lyrik, koj je ikada u Magjarskoj bil, 
skupa s menőm!« 1 onda su u Budimu 1844. 
izašla njegova diela u štampi: »Versek, irta 
Petőfi Sándor-«

Polag svega oduševljenja, kője je ovo 
njegovo dielo u buku našlo, jer su ovi nje
govi veržuši prelazih puku u krv, ipak naš 
piesnik nije od svoje strasti za theatrom 
popustil, večje 9-a octobra 1844. stupil opet 
na pozornicu u peštanskom theatru za da 
opet, i to sada za zadnji krat flasco napra
vi. I sada je naš Petőfi uvideli moral, da 
za theatristu nije stvoren, akoprem bi to 
vrlo rado bil postal.

Sada se je največi rnagjarski lyrik, koj 
je ženski spol razmel oduševiti i za se pre- 
dobiti, oženil, te se je u Septembru 1847. 
sa Juliannom Szendrey pred oltárom za ži
vot spojil. Sa piesnikom Ivanom Arany je 
stupil u uzko prijateljstvo. I ovak se je pri-

»Je« — odgovori trgovec — »Baš se 
je u Pešti to zinenom dogodilo, a bilo je 
baš prije četerdeset godinah. ja sam onda 
bil baš deset godinah star «

»O pravedni Bože!« — zakriči starac. 
— »On bogataš, čiji bugjilariš su oni onda 
našli, bil sam ja!«

Trgovac ga osupnjen pogleda, a starac 
suznimi oči otide k-kasiru, gde na dobljenu 
doznačnicu petdeset forinti digne i otide ves 
ganut u sviet — u svoju nevolju.

Nešparajte silni.
Današnji englezki prestolonasliednik, sin 

kraljice Viktorie, princ Valesa, bil je u svojoj 
mladosti vrlo svojevoljan i tvrdoglav deča- 
rec, kak to več med diecom visokoga roda 
i da nas puno ima. Ne svi, ali velim puno.

Jednog dana je malomu princu nekaj 
u glavu puhnulo, te se je pričel srditi. Bil 
bi se moral svoje lekcije učiti, a nije mu se 
htielo. Stal je anda u palači k jednomu ob- 
loku te se je onde na forrnu svojevoljne 
diece držal, kak da su ga sad iz oda van 
potegnuli, za zabavu pak je svojimi malimi 
prsti po obločnom sla k I u bubnjal, kak da 
hoče soldate na manever skupa sazvati.

bližaval Martiuš 1848. koj je donesel krva
ve borbe Magjarske za slobodu, Petőfi je 
to vrieme veseljem dočekal, on je držal vat- 
rene govore, te se je u svojih piesmah ob
račal na narod, s njimi žeravku narodnoga 
duha u plamen pretvaral i svoje oduševljenje 
za narodnu slobodu hiljadarrt i hiljadam 
priobčival. U lom smieru hoču opet njegov 
jedan verzuš iz magjarskoga na hrvatski 
prevesti:

Pievaj moja lyra glasno,
Makar je to zadnja piesma moja!
Daj, da joj se glas glasno razleže,
Da se bude njezina jeka od pečinah 
U sva vriemena — kroz stolietja 
Na daleko i široko odbijala.

U octobru 1848, stupil je Petőfi u red 
borečih se honvédah kakti kraljevski ma- 
gjarski kapitan 27-a bataljuna, bil je je kakti 
takov u boju u Banatu, dojde u Januaru 
1849. u Sedrnogradsku kakh adjutant gene
rala Bem-a te zgine dne 31-a Julija 1849. u 
bitki kod Segesvára, — kojoj je samo kakti 
gledalac prisustvoval. On je onde zginul kakti 
meteor, koj bude za sva vriemena svoju do
movino svojim sjajem razvietljival.

Petőfi Sándor bil je ravnič slavjanskoga 
poriekla, akopiem rodjeni magjar, ali kroz 
svoje odgojenje, druženje i osviedočenje bil 
je on podpuni typus magjarske narodnosti, 
tak, da se iz njegovih piesmah kaže najjas- 
nije njegov duh za rnagjarski narod. Petőfi 
je najglasovitiji rnagjarski lyrik; on najradje 
pieva i uzvisuje: domovinu, slobodu i ljubav. 
U tom krugu se njegove piesme ponajviše 
vrše, koja večim dielom i danas u ustima 
magjarskog naroda, kakti pučke iliti narod
ne piesme živu i živile budu, dok bu samo 
i jedan magjar na svietu, jev Petőfi-eva diela 
su neumrla te če živiti na veke.

Koji se u piesničtvo razume, prispodab- 
laju ga niemačkomu spisatelju i piesniku 
Theodoru Körneru. Ja se premalo u tu umiet- 
nost razumijem, a da stavljam prispodobe. 
Petőfi vele je bil piesnik i junak zajedno, a 
to isto je bil i Komer. Gde se je u dielih 
njihovih ta medjusobne sličnost manifestirala, 
iskreno priznajem, da neznani, ali onim, koji 
se u to bolje razumiju, moram vierovati.

Njegova odgojiteljica i učiteljka, ili kak 
se navadno veli »gouvernanta« gaje liepimi 
riečmi nagovarala, kak se več takovim viso
kim dietetom govoriti mora, da bi neka to 
bubnjanje pustil i jedno malo na lekcije mislil.

Ali mali princ joj je odriešito odrapil: 
»Neču!«

»Onda moram njihovu kraljevsku vi- 
sosl, za kaštigu u kutu stati dati,« — od
govori gouvernanta.

Tvrdoglavo, kak i prije ostane princ 
pri svojem te gouvernanti osorno veli: »Ne
ču se učiti, a u kutu takodjer nemoram 
stati; jer ja sam princ Valeski!« I dočim je 
to izrekel vudril je nogom u pod, za da tim 
svojih riečih samovolju i svoju tvrdoglavost 
glasno i jasno potvrdi.

Gouvernanta je naravski za prvi krat 
bila sva zmetena, te se nije mogla znajti, 
kaj da u tom slučaju učini, pak ga je pus
tila u miru. a on je svoje dalje tieral.

Ali pošto je to tak liepo i malomu prin
cu po njegovoj volji izpalo, zabil si je opet 
jednog dana pod naukom isto tako se po
našati, u glavu, te se je opet prijel viežba- 
nja u bubnjanju na obločnih staklih. Gou
vernanta ga je i opet liepimi rieči opomi

Petőfi-eve piesme su več zagod si vtrle 
put i preko magjarske granice. U Pozsonu 
je godine 1846. izašel iz štampe prevod u 
niemački jezik njegovih piesmah.

Petőfi je zažgano i vriče ljubil svoju 
domovinu, o kojoj pieva u magjarskom je
ziku, a ja opet prevadjam na horvatski:

»Pak ako se iz svieta učini božji škrljak, 
Tak je onda moja Magjarska na njem kitica «

To sam u oči proslave njegove petde- 
setgodišnje smrti za medjimurce napisal, jer 
Petőfi-a pozna magjar, horvat, niemac, fran- 
cez englez i ostali izobraženi narodi, pak 
neka si o njem čita i medjimurski Seljak i 
neka se šnjim upozna, i ako se bude ova 
čitajuč dobro zabavljal, drago mi bude, da 
sam mu k zabavi poniešto doprinesti mogel.

Em . K o lla y .

KAJ JE NOVOGA?
A o v l p e n e z l .

S novimi koruno vrednostimi, bankami 
budeju v jednim vrčmenu i pet korunah 
vrčdne sreberne škude donesli v promet Z 
novih penezah budeju 64 millión korunah 
vrednosti delali i z ove vrednosti bude na 
Magjarsku opalo 19 millionov. Pet korunaste 
škude budeju malo vekšne kak vezdašnji 
forinti. Z pet korunastih škudah bude drža
va v nebrojnoj množini primila, ali v pro
metu jedincov nitko nije dužen od petdeset 
korunah više primiti.

S t r e l a  Iz v e d r in e .
V Berlinu se pred par dani jeden ta

kov dogodjaj pripetil, — koj je v študera- 
nje metnul pismoznane ljudi. V jednu mla- 
du telegrafisticu, koja med Berlin i Ham
burg zvamm nemškim varašu je kanila te- 
legraferati, z vedrine je tresnulo Mlada žepš- 
ka je odmah bena postala v žilah. Ovo ču
do zhadja iz onoga vihra, koj je med Ham
burg i Berlinom bil. Takovoga kaj se jošče 
nije dogodilo.

J u b e l iu m  zo n e .
Zona — pod ovim imenom razumjemo to, 

da se sada po drživski i po, južno družtveni

njala, da se ide učit, ali on je opet nogom
0 podu lupil i rekel »Neču!«

Sad ali to gouvernanti nije bilo ništa 
novoga, pak si je več prije bila izmislila, kaj 
joj je za učiniti, ako se taj prizor još jedan 
krat pojavi, te princ svoju tvrdoglavost i sa
movolju pokaže.

Ona anda sad to odmah dade po jed
nom dvorjaniku princovomu otcu dojaviti, 
a kralj se odmah postavi u sobu, pak' si 
dade sve potanko pripoviedati, kaj i kak se 
je zgodilo, zalim se obrne k-svomu sinu, 
pokaže prstom na jedan mali slolec i veli: 
»Tu se sedni i čekaj, dok ja opet dojdem!« 
Zatim otide.

Kad je natrag se povrnul, nosil je u 
ruki bibliju te je proti malomu princu rekel; 
»Poslušaj sada, kaj sveti Pavel apoštol veli!«
1 pričme iz knjige čteti: »Ja pak vam velim, 
da dok je vaš nasliednik još diete, neima 
nikakove razlike med njim i družinčetom, 
akoprem je gospodar cieloga imetka, veCibn 
stoji pod tutorstvom, do onoga vriemena, koje 
mu otac odredi.«

»To je istina« — veli mu otac nadalja 
— »Ti si princ Valeski, pak ako se budeš 
čedno ponašal, možeš još veliki čoviek, mo- 
žeš kraljem englezkim postati, ali sad si još
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Nyílttól-*)
E  r o v a t  a la t t  k ö z lö t t e k ó r t  s e m  a la k i ,  s e m  t a r t a lm i  

t e k in t e t b e n  n e m  v á l la l  f e l e l ő s s é g e t  a  Szork.

Foulard-selyem es m i
3 ír t  3 5  k r ig  m é t e r e n k é n t  —  j a p á n i ,  c h in a i  s t b .  le g ú j a b b  

m in t á z a t o k  é s  s z ín e k b e n ,  v a la m in t  f e k e t e ,  f e h é r  é s  s z í n e s ,  

„Henneberg selyem " 4 5  k r t ó l  1 4  frt 6 5  k r ig  m é t e r e n k é n t  

a  l e g d iv a t o s a b b  s z ö v é s ,  s z ín  é s  m in t á z a t b a n .  Privát-fo
gyasztóknak p ó s t a b é r  é s  v á m m e n t e s e n  v a la m in t  h á z h o z  

s z á l l í t v a ,  -  m intákat pedig pós tafordu ltival k ü ld e n e k ,

Henneberg 6. selyemgyárai ur.« sumtm
Zürichben.

M a g y a r  l e v e l e z é s .  S v á j c z b a  k é t s z e r e s  l e v é l b é l y e g  r a g a s z t a n  ló

Hirdetések.

Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir. jbiróság mint tlkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy JVlayer testvérek 
tikvi érdekeltek kérelmére az 1881. évi 60. 
t.-cz. 185. §. alapján Czirkovics Jánosné szül. 
Safran Agotha zágrábi lakos korábbi árve
résein vevő által fizetendő 1220 frt 40 kr. 
vételár hátralék, ennek 1898. november 18-tól 
járó 5% kamatai, 7 frt árverés kérelmi 
költségek behajtása végett a nagy-kanizsai 
kir. törvényszék és a Csáktornyái kir. jbiró
ság területéhez tartozó a Csáktornyái 276. 
sztlkvben 473. hrsz. a. felvett 630 □  öl te
rületű ingatlanból Megla Istvánt illető fele 
az ezen ingatlanon levő épületek és ezen in
gatlan tartozékainak Megla Istvánt illető fele, 
mely ingatlan a helyszíneléskor a tkvben 
következőleg vétetett fel: >L Z. 473. Haus 
No. 5. mit Hof, Garten und Wiese in Trav
nik 630« 347 írt kikiáltási árban; továbbá a 
Csáktornyái 174. sztjkvben 545 hrsz. a. egész 
ingatlan szántóföld Skerlina putjáni dűlőben 
1456 □  öl területtel 170 frt kikiáltási árban, 
továbbá a nagyfalusi 15. sztjkvben 269. hrsz. 
egész ingatlan szántó skartinai dűlőben 1479 
□  öl 86 frt kikiáltási árban a korábbi árveré
sein vevő költségére

1 8 9 9 . é v i  H u g u sz í . hő 2 1 . n a p já n  
d é le lő t t  9  ó r a k o r

2303. lk./99.

Árverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 

tk vi hatóság közhírré teszi, hogy a m. kir. 
végrehajtatónak Toplek József, Mári, János 

éa István végrehajtást szenvedők elleni 69 frt 
37 kr. tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási 
ügyében a nagy-kanizsai kir. törvényszék 
és a Csáktornyái Kir. jbiróság területén levő 
a mura-szerdahelyi 776 sztjkvben A. I. 1. 
sor 51. hrsz. ház 45. sz. a. udvar és kerttel 
859. □  öl 473 frt; 2 sor 873. hrsz. szántó 
na kovácsom zavertje 331 □  öl 27 frt; a 
3 sor 2051. hrsz. rét Meka prek Mura 352 
□  öl 35 frt; a 4. sor 2221. hrsz. rét Me- 
kovje prek Mura 180 □  öl 19 frt; az 5. 
2571. hrsz. rét preterga prek Mura 330 □  
öl 34 frt összesen 584 frt kikiáltási árban 
együttesen; továbbá a+1. sor 1017. hrsz. a. 
szántó Czerkovine Skopine 807 □  öllel 39 
frt -4-1. sor 2359. hrsz. rét Preterga prek 
Mura 126 □  öllel 6 frtban az árverést ezen
nel megállapított kikiáltási árban elrendelte 
és hoyg a fennebb megjelelt ingatlan az

1 8 9 9 ,  é v i  a u  g  u s x  t .  h ó  2 9 .  n a p j á n

a Csáktornyái ingatlanokra a tkvi hatóság
nál, a nagyfalusi ingatlanra pedig 

1 8 9 9 . é v i  u u g  u s z t .  hő 2 1 . n a p já n  
d. u. 3  ó r a k o r

a nagyfalusi község házánál Wollák Rezső 
ügyvéd vagy helyettese közbenjöttével 
megtartandó nyilvános árverésen a megálla
pított kikiáltási áron alul is eladatni fog. 

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár. 
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 

10%-át készpénzben vagy óvadékképes ér
tékpapírban kiküldött kezéhez letenni. Vevő 
köteles a vételárt 3 egyenlő részletben mégpe- 
digaz elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől 
számítva 30 nap alatt a másodikat, ugyan
attól 60 nap alatt a harmadikat, ugyanattól 
90 nap alatt minden egyes részlet után az 
árverés napjától számítandó 6% kamatok
kal együtt az árverési feltételekben meghatáro
zott helyen és módozatok szerint lefizetni 

A kir. jbiróság mint tikvi hatóság. 
Perlak, 1899. évi jun. 5-én. 868

d é l e l ő t t i  ÍO  ó r a k o r

Mura-Szerdahely községházánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni fog.

Árverezni kívánók tartoznak az ingat
lan becsárának 10%-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam
mal számított és az 1881. évi november hó 
1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri 
rendelet 8. §-ban kijelelt óvadékképes érték
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. LX. t.-cz. 70. §-a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 869

Kir. járásbíróság mint tikvi hatóság.
Csáktornya, 1899 évi junius hó 7-én.

(G L A SU R )
legk itűnőbb  m ázoló sze r puha padló szám ára.

Padló-fényesitő Arany-fénymáz
legjobb és legegyszerűbb beeresztő-szer képkeretek stb. bearanyozására. 
kemény padló számára. 1 köcsög ára 45 kr. 1 kis palaczk ára 20 kr.

Fehér „Glasur“-fénymáz
legjobb szer mosdó-asztalok, ajtók, ablakdeszkák stb. ujonnani befestésére.

1 kis doboz ára 45 kr — 1 nagy doboz ára 75 kr.
Mindenkor kaphatók:

■V"* Heinrich Miksa czégnél Csáktornyán. :
^  ”  00
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