


hosszan tartó esőzések a gabonát megdön
tötték, minek következtében helyenként nem
csak mennyiségileg volt gyengébb a termés, 
hanem minőségileg is, több helyütt ugyanis 
meglehetősen sok az olyan átlag, mely a 
közepestől messze áll, vagyis pl. a búzater
més hozama kát. holdankint alig volt itt-ott
4—6 m.-inázsa között és néhol még a suly- 
egység alatta is maradt normális átlagnak.

A tavaszi vetemények közül a tengeri 
és burgonya jól áll, s ha valami elemi csa
pás közbe nem jön, ezekből elég jó termésre 
van kilátás; — a szőlő szintén szépen mu
tat, de a lisztharmat sokfelé pusztít, s tete
mes kárt okoz, bár a gazdák védekeznek 
ellene, miért is a termés kilátás az utóbbi 
időben nagyban csökkent.

A gyümölcs folyton férgesedik és erő
sen hűlt. A terméskilátás napról-napra ha
nyatlik. Leginkább még szilva, másutt alma- 
és körtéből mutatkozik némi termes.

A mesterséges takarmány az utóbbi 
száraz időjárást megsínylette; bár a lóhere 
és luczerna még jól tűrte az esőhiányt. A 
sarju, főleg a dombos réteken elsült és csak 
gyenge termést Ígér. Kaszálását sok helyen 
megkezdték. — A íentiek előrebocsátásával, 
bár a lakosság anyagi helyzete jelenleg tűr
hető, a közgazdasági helyzetet jónak nem 
mondhatom, mert a termények alacsony 
piaczi ára, különösen a kisgazdákat, kik forgó 
tőke hiányában, részint köztartozásaik, részint 
egyéni kötelezettségeik folytán terményeiket 
azonnal eladni kénytelenek, egy hosszú gaz
dasági éven keresztül erős megpróbáltatás
nak teszi ki.

A törvényhatósági közutak állapotáról 
a következőket van szerencsém jelenteni:

A törvényhatósági közutak fenntartására 
az 1899. évre szükséges fedanyag a járási 
utibizottságok meghallgatása mellett megál- 
lapittatván, s a vonatkozó felosztási tervezet 
a tek. közig, bizottság által szabályszerűen 
jóváhagyatván, a fedanyag szállítás kellő idő
ben megkezdetett, s oly erővel eszközöltetett, 
hogy annak nagy része az utibizoltsági tag 
urak közreműködésével már át is vétetett.

Az 1899—1900. évi közüli költségelő
irányzat terhére foganatosítandó műtárgy já

tékát keresztül lőve találták Horvátot. Kezében 
pisztolyt szorongatott, mely kétségtelenül bizonyitá, 
hogy a fiatal férj öngyilkos lett.

Ezt állították az orvosok s a vizsgálat is ezt 
derítette ki.

*

Horvát Géza a Maróthytól örökölt pompás 
palotába vitte az esküvő és lakoma után szép fe- 
ieségét. Alig értek haza. hirtelen beborult, felhő 
felhőre gyülekezett s villám villámot ért. Dörgölt 
az ég, majd zuhogott az eső, istenítélet napja volt. 
Legalább úgy érezte Horvát Géza, a gyilkos.

A kis szalonba mentek s annak faláról bá
natos, ijesztő arczczal nézett a fiatal párra Ma- 
róthy Pista képe.

Horvát közelebb húzódott nejéhez, majd 
mintha bitorolná őt, hirtelen felugrott. Azután, 
mintha lidércznyomástól akarna szabadulni, de 
azért gyáván a félelemtől odaszólt nejéhez:

— Takarja el azt a képet.
Körmöczi Adél megdöbbent.
— Mi baja van az Istenért ?
Hörögve mondá Géza:
— Félek tőle.
— Az Istenért, ön beteg, önnek láza van; 

küldjék orvosért?
— Nem, ne küldjön ide tanukat.
Körmöczi Adél megrettenve ugrott fel he

lyéről.
Egy iszonyatos gondolat szállta meg. Nem, 

nem, az lehetetlen ! De mégis, meg akar bizo
nyosodni.

Kirohant a szobából. Horvát utána ment, 
félt magára maradni azzal az arczképpel.

Neje csakhamar egy tőrrel tért vissza.

vitások és újbóli építésekre a kir. államépi- 
tészeti hivatal a szükséges műszaki műve
leteket elkészítette, s miután azok illetékes 
helyen jóváhagyattak, a munkálatok végre
hajtása árlejtés utján biztosíttatott.

Nevezetesebb építkezések a következők: 
a tördemicz—b.-tomaji tvh. közút 3—3. 200. 
km. szakaszának szabályozása, az alsó- 
lendva—letenyei utón levő 16. számú, és a 
lenti—regedei utón levő 17. számú, a Zala
egerszeg—bak—becsehelyi utón levő 87. 
számú, a keszthely—szent-mihály—baki utón 
lévő 6. számú és a gyülevész—galamboki 
utón levő 42. számú hidak újbóli építése.

A gyülevész galamboki utón levő 6-ik 
számú hid, — továbbá a badacsonyi és rév
fülöpi kikötők javítása.

A légrád—bukoveczi közút 0—1. km. 
szakaszának a Dráva folyó elleni megvédése 
czéljából partvédmű és sarkanytyu építése. 
A Keszthelytől—Hévízig terjedő utszakaszok- 
és a zala-egerszeg—zalabéri tvh. utak 07—6. 
km. szakaszának hengerezése. Ezeken kívül 
14 db. beloncső lerakása és úgy fa-, vala
mint kőhidakon kisebbszerü javítások.

A törvh. közutak állapota teljesen ki
elégítő, s az utak s műtárgyak elemi csa
pások folytán a folyó évben kivételesen s 
csak egyes helyeken szenvedtek rongálásokat.

Az útadót nem fizetők, de közmunka 
teljesítésére kötelezett egyének a reájuk ki
rótt munkának egy részét teljesítették.

Vasút-, posta és távirda ügyek terén 
említésre méltó esemény nem fordult elő.

A megyei törzsvagyon áll 1564 frt 76 
kr. takarékpénztári betét és 250 frt magán
kötvényből, készpénz tulkiadás 16 frt 83 kr., 
cselekvő hátralék 1782 frt 22 kr.. vagyis 
tiszta cselekvő vagyon 3580 frt 15 kr.

A vármegye házi és árvapénztárainak 
törvény által rendelt havi vizsgálatait a bi
zottság közbejöttével teljesítvén, az arról 
szóló hivatalos jegyzőkönyveket */. alatt tisz
telettel bemutatom.

Van szerencséin a tek. bizottsági köz
gyűlésnek bejelenteni, hogy Szent-Iványi Géza 
vármegyei V-ik aljegyző a kincstári jogügyek 
igazgatóságához fogalmazó gyakornokká ki
neveztetvén, nevezettet, tekintettel arra. hogy

— Ismeri ezt a tőrt?
— Igen. Az enyém.

Az öné ? — kérdé Adél. Hisz Marólhy 
mellében találták.

Nem, nem az enyém !
— De a magáé, s igy maga ölte meg azt 

az embert.
— Nem, nem igaz, kiáltá Horvát.

Ez a kép azt mondja, hogy igen.
Mit. ez a kép ? . . . kiáltá őrülten Géza. 

kiragadta a tőrt a nő kezéből, egy székre kapott 
s összevagdosta az elhalt arczképét.

Most másodszor akarta megölni, szólt le
sújtóan Adél. Azután ismét kirohant a szobából, 
hogy egy fegyverrel térjen vissza.

Itt van, menjen szobájába és teljesítse 
kötelességét.

Horvátot reggel halva találták. Maróthy ké
pének foszlányait pedig Adél magával vitte a 
nyomorba.

A nagy vagyont széjjel osztotta az özvegy 
a szegények között, odaadá nemes czélokra s az
után ment dolgozni, kínlódni, végre eljutott a 
koldusbotra. ♦

Ezért kérlek én titeket, hogyha elmentek a 
lipótvárosi bazilika kapuja előtt, adjatok alamizs 
nátokon kívül egy jó szót a koldusasszonynak, s 
mondjatok el vele egy egész Miatyánkat vagy leg
alább belőle egy mondatot.

Lantos.

állását sürgősen elfoglalni kellett, a tek. tör
vényhatósági bizottsági közgyűlés utólagos 
jóváhagyásának fenntartásával a hivatalos 
teendők teljesítése alól folyó évi julius hó 
15-ével felmentettem; tisztelettel kérem a tek. 
bizottsági közgyűlést, hogy Szent-Iványi Géza 
vármegyei V-ik aljegyzőt állásától véglegesen 
felmenteni, s erről határozatilag értesíteni 
méltóztassék.

Bátor vagyok egyúttal a tek. bizottsági 
közgyűlésnek tudomására hozni, hogy Szent- 
Iványi Géza V-ik aljegyzőnek kinevezése 
folytán megüresedett váamegyei V-ik aljegyzői 
állásra Gájásy Lajos árvaszéki aljegyzőt, s 
ennek helyére Kaufman Mátyás pécsi lakost 
volt kegyes főispán ur Öméltósága ideigle
nesen helyettesíteni.

Zala-Egerszegen, 1899. évi aug. 29-én.
Csertán Károly sk„

Zalavármegye alispánja.

Megyei közgyűlés.
Zalavármegye törvényhatósági bizottsága 

szeptember havi közgyűlését dr. Jankovich 
László gróf főispán elnöklete alatt f. hó 11-én 
tartotta.

Elnöklő főispán az ülést megnyitván, 
meghatva emlékezett meg első évfordulójáról 
annak a pótolhatlan veszteségnek, amely ha
zánkat felejthetlen emlékű Erzsébet király
nénk gyászos elhunytával érte; jelenté, hogy 
vezetése alatt a vármegye tiszti kara, vala
mint a törvényhatósági bizottság több tagja, 
az egyház által a szomorú emlékezetű év
forduló alkalmából rendezett gyász isteni
tiszteleten vett részt, amelynek tudomásul 
vételét és a közgyűlési jegyzőkönyvben való 
megörökítését kérte, ami a közgyűlés egy
hangú helyeslésével találkozott.

Alispáni jelentést, melyet kinyomatva a 
bizottság tagjainak megküldöttek, a közgyűlés 
felolvasottnak tekintett.

A jelentés kapcsán felszólalt Koller Ist
ván bizottsági tag; kikelve a törvényhatósági 
közutak kiépítésénél az államépitészeti hiva
tal részéről követett módszert és kérte annak 
orvoslását. A közgyűlés elfogadta Ziegler Kál
mán indiványát, mely szerint a felszóllalás- 
ban foglalt panaszt kiadja a járási utibizoll- 
ságoknak, hogy azok őszi közgyűlésükön azt 
tüzetesen tárgyalják s ennek eredményéről 
tegyenek jelentést.

Szentiványi Géza vármegyei 5-ik aljegy
zőnek erről az állásáról való lemondását a 
közgyűlés elfogadván, az igy megüresedett 
V-ik aljegyzői állásra Gájásy Lajos id jegy
zőt vármegyei V-öd aljegyzőnek egyhangúlag 
megválasztotta.

A vármegye 1900-ik költségvetését a 
közgyűlés az állandó választmány javaslatá
hoz képest elfogadta, egyúttal a tiszti kato
nák és vármegyei szolgák részére az eddigi 
ruha illetményükön kívül évenként egy blúzt 
szavazol! meg s az igy előálló 417 frt 73 
kr. költségtöbbletet kéri a belügyminisztertől.

A vármegyei számvevőség előterjeszté
sére az 1900-ik évre szükséglendő katonai 
beszállásolási pótadói a közgyűlés a ház- és 
házosztályadóra 37/10%-ban, mig a többi 
adónemre 38/j0%-ban állapította meg.

Az országos magyar gazdasági egylet 
megkeresésére a megyei közgyűlés elhatározta, 
hogy a »Gazdák Biztosiló Szövetkezete« 
czimmel alakuló tűz- és jégbiztosilási szö
vetkezeibe a vármegye a törzsvagyon terhére 
ezer koronás alapítói díjjal belép; a vár
megye épületeit a tűz ellen ott biztosítja, a 
városokat es községeket megkeresi, hogy épü



leteiket ugyanitt biztosítsák; a vármegyei ár
vák tulajdonát képező épületek szintén itt 
lennének biztositandók; felkéri a járási úti 
bizottságokat, hogy a Zalarnegyei Gazdasági 
Egyesület részéről kiküldendő bizottságok 
tagjaival járásonként értekezletet tartva, a 
lehető legszélesebb körben ismertessék meg 
a vármegye közönségével és ennek az ala
kulóban levő intézménynek üdvös és messze 
kiható jelentőségét, hogy igy a közönség mi
nél nagyobb rétegében az üdvös eszme utat 
nyitva, a gazdaközönség általában tűz- és 
jégkár ellen való biztosításait itt tenné.

A perlaki, szoboticzai és mura-csányi 
körorvosi körök uj beosztását, valamint a 
letenyei járás szülésznői kerületeinek újabb 
beosztását a főorvos előterjesztésére a köz
gyűlés elrendelte.

A Csáktornyái községi árvatárban fel
merült és a községgel szemben biróilag meg
ítélt 7.883 frt 29 kr. tőke és ennek 1882-ik 
évtől járó kamataiból álló hiányt illetőleg 
Csáktornya község kérelmére a közgyűlés a 
a községet a tőke fizetésére kötelezi, mig a 
kamatokat a vármegyei takarékalapból fedezi.

A közgyűlés jóváhagyta Benkovecz, Pá- 
lovecz, Stefánecz, községek képviselő- 
testületének kölcsön felvétele tárgyában, Per
lak község képviselőtestületének a Dráva- 
szabályozási munkálatok költségeihez való 
hozzájárulási összeg mikénti beszerzési tár
gyában hozott határozatot.

A közgyűlés feloldotta Perlak község 
képviselőtestületének az adóbehajtási költsé
gek tárgyában, Dráva-Vásárhely község kép
viselőtestületének ingatlan birtok vétele tár
gyában, Őrség község képviselőtestületének 
kisorolt regále kötvényének értékesítése tár
gyában hozott határozatait.

K Ü L Ö N F É L É K .
—  Erzsébet királyné emléke. Városunk 

közönsége is kegyelettel adózott a nagy ki
rályné emlékének, halálának évfordulója al
kalmából. A gyász külső jeléül a község
házán fekete lobogó lengett. A hivatalos 
gyászistenitisztelet hétfőn reggel 9 órakor 
volt a szent-ferenczrendiek templomában, 
melyen megjelent a közs. elöljáróság, hiva
talok, az összes tanulóifjúság tanítóik, taná
raik vezetése mellett s nagyszámú közön
ség. A templomhajóban igen díszes ravatal 
állott, a gyászmisét főt. Horváth József ex- 
provincziális, h plébános végezte fényes segéd
lettel, s a kántor megható gyászénekeket 
énekelt. — Az izraelita imaházban 14-én 
Schwarcz Jakab főrabbi hatásos emlékbe
szédet szentelt Istenben boldogult királynénk 
drága emlékének, a kóruson pedig szép gyász
énekek hangzottak el.

—  Szabadságolás és helyettesítés. Be
nedek Aladár Csáktornyái áll. polg. isk tanár 
egészsége helyreállítására fi heti szabadságot 
nyert, a helyettesítéssel Bencsák Richárd oki. 
polg. isk. tanító lön megbízva.

—  Eljegyzés. Német János,a Csáktornya- 
vidéki Takarékpénztár segédkönyvelője jegyei 
váltott Zala-Egerszegen Friedl Gyula nyug. 
körjegyző leányával, Laura kisasszonynyal

—  Kinevezések. A vallás- és közokta
tási miniszter Vrészk Vincze és Sray József 
oki. tanítókat a dráva-vásárhelyi áll. elemi 
népiskolához rendes tanítókká nevezte ki.

—  Értekezlet. A Csáktornyái kereskedö- 
ifjak egyleti helyiségükben f. hó 12-én este 
értekezletet tartottak, melyen több jelentkező 
uj tagul felvétetett, s a tisztikar ideiglenesen 
következőleg alakult meg: Weisz Miksa el

nök. Füredi Rezső háznagy, helyettese Sala
mon János, Heinrich Oszkár pénztáros, Hein- 
rich Sándor titkár, Weisz Sándor jegyző, 
Lackenbacher József és Blau Kálmán könyv
tárosok, Stein Lipót, Zeisler Lipót, Fürst 
Ármin választm. tagok, Mitzky Arnold, Her- 
linger Sándor póttagok.

—  Megbízás. Major Károly hodosáni 
áll. el. isk. tanító ugyanott az igazgatói teen
dők vezetésével bízatott meg.

—  Szabadságolás. Budai Sándor mura- 
csányi kántortanitó, egészsége helyreállítása 
czéljából egy évre szabadságoltatott. Ezen 
időtartamra helyettesül Szatmáry József oki. 
tanító választatott meg.

—  Értesítés. A Csáktornyái kereskedő- 
ifjak egylete értesíti pártoló és rendes tag
jait, hogy az egyleti könyvtár minden hétfőn 
és csütörtökön este 9 és 10 óra között ren
delkezésükre áll.

—  Kisdedovodai ügyek. Mura-Vid és 
Mura-Csány községekben uj kisdedovodák 
fognak fetállittatni. — A Csáktornyái óvodában 
ezideig 132 kisded lön beírva.

Nyílt levél.
Nehezemre esik, de kénytelen vagyok e la

pok összes olvasóinak tudomására hozni, hogy mi
ként állanak a viszonyok minálunk itt a Dráva 
mellett fekvő és a horvátokkal határos Podbreszl 
és Szent-Kereszt községekben.

Sok ideje már annak, hogy ennek a község
nek nincs iskolája. Még a mai napon is több, mint 
120 tanköteles gyermek nem jár iskolába. Sajnos! 
iskolába való járás helyett a marhákat őrzik a 
mezőn, a hol károkat csinálnak, kukoriczál lop
nak, hogy dohányt és czigarettát vehessenek ma
guknak, káromkodnak és mindenféle csúnya szó
val illetik egymást, szóval: minden félelem és 
szégyenérzet nélkül nőnek lel.

Én úgy vélekedem, hogy ennek a szerencsét
lenségnek legnagyobbrészt az elöljáróság az oka. 
A főtisztelendő lelkész uraknak gondjuk volt az 
iskolára, de semmikép sem ludtak czélhoz jutni, 
mivel az elöljáróság mindig csak azzal állott elő, 
hogy a község szegény és iskoláját nem képes fenn
tartani.

Erre én azt válaszolom, hogyha a községben 
rend és egyetértés volna, már régen lehetne isko
lája. Megmondom hogy hogyan ? A községnek a 
falu közepén van szép darab közlegelője és szép 
telke, amelyen jegenyefát és fűzfát tenyésztenek. 
Ha a jegenye és fűzfa helyett vagy 1000 darab 
gyümölcsfát ültetnénk, amint ezt már közülünk 
többen óhajtottuk, a község szép jövedelemre te
hetne szert. Egy rendben tartott gyümölcsös fa
lunkat csinosítaná s emellett közlegelőnk is jobb 
volna. Állításom mellett tanúskodik az a 20 dib. 
gyümölcsfa, melyet községi biránk az elöljáróság 
óhajára elültetett, s amelyek noha csak két éve
sek, már teremnek. Csakhogy közülük is már ke
vés van életben, mert az egész éven ál pásztor 
nélkül legelő lovak tönkre teszik őket. A második 
segítség az iskola felállítására Méllóságos gróf Fes
tetics Jenő ur lett volna, kinek Szent-Kereszt nevű 
majorja a mi községünkhöz tartozik s ennélfogva 
a költségeknek mintegy felét ő fizette volna. De 
ennek már vége, mert elhatároztatott, hogy nem 
igy lesz. Azért tehát mi többen a magas minis
ter iimihoz fordultunk, hogy adjon nekünk állami 
iskolát. Azt mondották, hogy a ministerium haj
landó kérésünket teljesíteni. De hogy mikor ? — 
annak csak az Úristen a megmondhatója, mert 
azt tudjuk, hogy a magas ministől iumnak nem 
csak egy községgel van dolga. Az előljáróságngk 
pedig nem szabad az iskola ügyével tovább fog
lalkoznia, mivel a községben vannak olyanok, (kü
lönösen a gyermektelenek) a kik az iskolával mit 
sem törődnek, s nem bánják, ha a gyermekek to
vább is neveletlenek maradnak. Az ilyenek az is
kola ügyében buzgólkodó elöljáróknak még a házát 
is képesek volnának felgyújtani. Az iskola ellen
ségei azt hangoztatják, hogy nem kell olyanokat, 
akik ily ügyekkel foglalkoznak, az elüljáróságba 
megválasztani.

Azért mi, kiknek gyermekeink vannak s kik 
azt óhajtjuk, hogy gyermekeink ne maradjanak 
vadak, azokhoz a t. urakhoz fordulunk, akikre ez 
az ügy tartozik: legyenek segítségünkre, hogy gyer
mekeinkbe a magyar haza iránti szeretetel bele

ojttahassuk s hogy azok valamennyien az Isten 
által megáldott törvényeinket megérteni és becsülni
megtanulják.

Podbreszt, 1899. szept. hó.
Egy községi képviselő.*

Helyet adtunk e levélnek a népből való 
beküldő kérésére, lapunknak úgy a magyar, 
mint a horvát részében egyrészt azért, mert 
a muraközi nép felfogásáról, gnndolkozásá- 
ról és viszonyairól tesz tanúságot, másrészt 
azért, hogy alkalmunk legyen az ügy érde
mére nézve a felvilágosítást megadni.

A szoboticzai plébániához tartozó összes 
iskolák államosítását az illető községek már 
régebben kimondták. Ebben az ügyben a 
megye kir. tanfelügyelője és a járás főszolga- 
birája teljes buzgósággal működtek közre s 
a helyszínén a községekkel megtartott tár
gyalások alkalmával az iskolák államosítását 
biztositották. Ámde időközben akadályokat 
gördített az iskolák megnyitása elé Zágráb. 
E napokban érkezett le a kir. tanfelügyelőség
hez közoktatásügyi miniszternek erélyes ren
deleté, melyben kimondja az illető iskolák 
szervezését s amelyben kimutatja, hogy a 
zágrábi akadékoskodások annál kevésbé ve
hetők figyelembe, mert a szoboticza-fárabeli 
iskolákat soha sem tartotta fenn a hitközség, 
hanem a polgári község, következéskép azok 
ügyébe Zágrábnak semmi beleszólása nincsen, 
így tehát nagyon rövid idő alatt a szobo- 
ticza plébániai, köztük a podbreszti iskolák
nak az állam által leendő felállítása meg 
fog történni.

Mi okozza a főfájást?
Ezt a kérdést gyakran lehet hallani, de feleletet rá, mely 

pedig egyszerű, kevés ember tud adni. A főfájás tulajdon
képpen nem is igazi betegség, de annak egyik jele, mely sok 
betegséggel, illetőleg beteges állapottal együtt jár. Tengernyi 
gyógyszert ajánlanak és használnak a főfájás ellen, de ezek 

la gyógyszerek csak pillanatnyi megkönnyebbülést okoznak, 
mert az általános egészségi állapotot kell gyógyitarumk. A 
főfájást olykor a gyomor okozza, olykor a szívbaj vagy bél
baj. Gyakran az idegbajt is, minő a hisztéria, elviselhetet
lenebbé és hevesebbé teszi. Gyakran a vér hiányos kerin
gése és gyöngesége oka e bajnak. Elsőbben is tehát a vért 
kell fölfrissiteni és e célra a leghatásosabb szert kell fel
használni. Hédinger Lujza kisasszony Monteródból (Svájc, 
Vaud-Canton; a következő levélben elmondja nekünk, meddig 
kellett szenvednie és milyen nem remélt módon kapta vissza 
egészségét.

Már három év óta, Írja levelében, a leghevesebb fő
fájás kinzott. Nem tudtam aludni, nem volt étvágyam és a 
legkisebb zaj Í6 rettenetes szenvedést okozott. Olykor azt 
hittem, hogy meg kell őrülnöm és életem bizonyára kockára 
lett volna téve, ha ez az állapot még sokáig tartott volna. 
Egyik nővérem mentett meg, a ki a Pink-pilula használatát 
tanácsolta nekem, azt mondva, hogy ez a pilula a legkitű
nőbb szer hasonló betegség ellen. Nem hittem ugyan szavá
nak, de mégis próbát tettem és a hatás igazán csodálatos 
volt. Már az első skatulya is nagy megkönnyebbülést szer
zett és a következők tökéletesen meggyógyítottak. Most azt 
hiszem, hogy egészen uj életre keltem.

A vér megerősítésével növeljük hatását az egész orga
nizmusra és ezáltal megszüntetjük a vérszegénységet, ideg
bajt, reumatizmust és általános gyöngeséget. Ezek ellen a 
betegségek ellen a Pink-pilulák a leghatásosabbak. A Pink- 
pilulák kaphatók Magyarországon a iegtöbb gyógyszertárban. 
Egy doboz ára I frtt 75  kr. és hat doboz 9 frt. Magyarországi 
főraktár: TÖKÖK JÓZSEF gyógyszertárában, Budapest, Ki
rály-utca 12. ___ ______

N y i Ittér. *)
H á lá s köszönet.

Orvosaim véleménye folytán, inár minden re
ményről lemondtam, hogy súlyos lábbajomból ki
gyógyulok, midőn sorsom dr. Schwarcz Albe’t Csák
tornyái orvos úrhoz vezetett, ki 10 napi fáradha
tatlan, szakavatott kezeléssel, beteg és használ
hatatlan lábaimat — melyekre előbbi orvosaim 
már csak az amputálást ajánlották — teljesen ki- 
gyógyitotta és olyannyira helyreállította, hogy a 
végzetessé válható betegségnek nyoma sem maradt. 
Nem mulaszthatom el dr. Schwarcz urnák ez utón 
is hálás köszönetemet nyilvánítani.

Hofftnann Ignáczné
K ő r ö i  (H o r v & to r sz .)

*) E rovat alatt közlőitekért nem vállal felelőséget a
S zrrk .

Felelős szerkesztő:
H A R G I T A I  J Ó Z S E F

K ia d ó  é s  laptulajdonol:
F IS C H E L  F Ü L Ö P  (S T R A U S Z  SÁN DO R).
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Sve pošiljke se tičuč zadržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 
me Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:

Knjižara Fi schel  Filipova ^  horvat8kom  j magjar8kom  jeziku izlazeči družtveni, znanstveni i povučljivi list za puk
kam se predplate i obznane

pošiljaju. Izlazi sv a k i tijeden je de nkrat i to: vu sv a k u  nedelju.

Predplatna cena je:

Na celo leto . . . . 4 frt 
Na pol lela . . . .  2 frt 
Na četvert leta . . .  1 frt

Pojedini broj; koštaju 10 kr

Obznane se poleg pogodbe 
i fal računaju.

Službeni glatnik: »ČakovaCke Šparaasse«, »Medjimurske Šparkasse«, »Šparkasse Okolice Čakovca«, i t. d.

Mužom.
Vnogo govoriju i pišeju od onih lepih 

znamenitostih i krepostih, koje se od žene zah- 
tevaju osobito v hižnim stališu. Redovito 
zahtevaju od nje pokornost, dakle najvekšu 
odreknučnost od svoje volje. Ali i muž se 
zato mora trsiti, da si priba vi k hižnomu 
stališu potrebne osobite dobre znamenitosti 
i kreposti. Tuliko govoriju i pišeju, on sam 
vnogo čuje i čita od one vlasti, koja se 
njega v hižnim stališu doliče i koju vežbati 
je znan. Bormeš, niti najmenje se nemremo 
čuditi, ako se za »gospodara stvorenoga« | 
čuti muž, a ženu pak za nekakov nizki 
stvor drži, koja je naredjena samo za za- 
dovoljavanje njegvih željah i zapovedih, pak 
najmenje se nebrini zato, da žena s takvim 
načinom telovno i duševno trpi, Med takvih 
okolnostjah pak koj hižni stališ more hiti 
sretanV! Samo tam, gde vu jedinstvu živi 
sa Ženom, samo tam more v reč dojti pra
va obiteljska sreča. Ali i muža dobro sloji, 
ako se višekrat odreče od svoje volje. Akol 
pak za dobro vidi, da se i on more vu rav
nanju hižnih poslov jeden ili drugiput 
pobrinuti, ako vidi. da gde je od brižljivosti | 
i jezgre decah, ili od ravnanja domačih pos-, 
lov reč, pak žena boljšega tolnača da, bor-! 
meš spametno včini, ako popusti ženi i ne-j 
drži se tvrdoglavno k svoji volji. 1 ovo za- 
tajenje volje mu sladkoga dara donese v 
sreči obiteljski. Človek se do smrti svoje

Z A B A V A

Napoleon I. na St. Heleni.
Več sam puno krat pisal odlomke iz 

života Napoleona 1-a, iz njegove mladosti i 
iz vriemena njegovog ratovanja, a sada ču 
još ovde opisati njegov konac. Kako je to 
bil jedan od najglasovitijih muževah Europe, 
sudim, da če ov moj kratki opis njegovog 
konačnog prognanstva i smrti svakoga mo
jih vriednih čitateljah zanimati.

Napoleon Bonaparte, rodjen lő-a Au- 
gusta 1769. u varošu Ajacio na otoku Kor- 
sika, dotieral je od jednostavnog poručnika 
(leiutenant) do prvoga vojskovodje, pred ko
tim je ciela Európa drhtala. Konačno je pos- 
jal cesarom francuzah, te je svoja osvoji- 
vanja nastavlal sve dalje i dalje. On je za 
svog života puno pogriešil, mnogo krvavih 
ratovah izvojeval, te je bil u danovih svoje 
slave pun obiesti tyranske samovolje.

Kada se je na papi zagrabil, le ga ulov- 
Ijenoga držal, onda mu je njegova slava pri
čela padati. U Fonlainebleau je Napoleon 
prisilil papu, da se odreče cirkvene države i 
od tog hipa ga je bojna sreča pričela ostav- 
Ijati. U Fonlainebleau, u istom gradu, pri 
istom stolu je Napoleon bil prisiljen, da se

vuči i izobraživa. Hižni stailiš je jedno od- 
gojilište, gde se suprugi vučiju jeden od 
drugoga.

Muž naj ljubi svoju ženu. Onda se ne- 
bude pozival na svoju moč i vlast, nebude 
siljen, nebude kudil. nebude nemilostiv, ne
bude neuztrpljiv, nebude se na svaku pro- 
reku razljutil. Bog je ženu na stran muža 
položil. Ona je njegova pomočnica, a ne 
službenica. Najžalostneše obiteljske okolnosti 
se razviju. ako samo otčinska volja vlada, 
a materinska pak nemre valjati. Jako je ža
lostno to i za decu, ako vidiju, da se mati 
boji i plaši od otca, pak kulikrat se to na
preduje. Muž i žena jeden drugoga podupu- 
niju, samo dva činiju jednoga i ov jeden 
razvija sreču v hižnim stališu.

Kak se ženi preporočuje, da se trsi raz
meti svoga muža, s njim čutiti i misliti, tak 
se to nemože zadosta preporučati i gospo
dam mužom. Ne samo treba ženi včiniti sve, 
s čim si ljubav svoga muža osegura, nego 
ravno tak i mužu naj hude največe trsenje, 
da ljubav svoje žene dan na dan z novič 
zadobi, onda budeju lehki terhi i dužnosti, 
koje hižni stališ zahteva. To. da je muž 
branitelj i kruhoskrbitelj obilelje, najmenje 

, ga oslobodi od toga trsenja. Vu vnogi obitel j i 
je i ženska kruhoskrbiteljica pri nekojim ru- 

I kulvorstvu još više i težeše delo dela, kak 
I muž. More biti ni je istina? Evo ovdi je jeden 
. primer zmed više takvih. Ovdi je na pr. 
žena jednoga so st a ra. Nepomaže samo v

meštriji s šivanjem, i vu drugih više delah, 
nego po tjedenski i orsačkih sejmih trži — 
pak kulikrat v grdim vrémenu, — pak po
leg toga jošte ima brigu na gospodarstvo, 
na muža, v redu drži decu, inuša, detiča i 
družinče. Ne pozabimo, žena je slabeša kak 
muž. Prispodobno ima više trpeti kak muž 
i poleg svojih slabeših ustrojah je puno bo
lje vun deta prama svakojačkimi betegi, kak 
mužki. V razumu mora puneša biti, jer nje- 
zina briga zajde v najmenjši del gospodar
stva. k obitelji spadajučem hoče sve biti, sva- 
komu želju hoče spuniti. Ustrpljivnost nje- 
zina puno vekša kak mužka. Zato budimo 
prama ženi svoji s ljubavjom, budimo njoj 
na pomoč v gospodarstvu, v hižnim stališu. 
Ljubav jeden med drugim bude zbudila v 
srcu decah ljubav prama roditeljom, svem 
svetskem i cirkvenim poglavarom. Samo ta
ko se budeju mogli roditelji vživati obiteljs
ke sreče, mira božjega i tak budeju mogli 
Boga, kralja i svoju domovinu ljubeču decu 
odhraniti.

Maj c zen Ferenc z.
učitelj.

Iz povesti Magjarske.
Dalje.

Kak Losonczy pri Temešvaru, ravno 
tak sije zaslužil junačko ime Szondy György 
pri IJrégelyu; jer dok je Achmed Temešvara 
jurišal, za toga je Ali Budimski paša po

odreče cesarstva i položi cesarsku k runu. A 
napokon po zaključku europajskih velevlas- 
tih bude, za uzdraženja europejskog mira, 
prognan na otok englenzki St. Helenu. Ov
de je onda imal vriemena svoj život pro- 
mišlati i ovde je došel u se te, se je tak 
liepo izrazil vrhu božanstva Kristuševoga, 
na koje je bil dokaz njegove podpune viere 
ulielovljenje jedinoga sina božjega zveličitelja.

Tarno na otoku St. Helena je bilo, gde 
su se Napoleonu, spokorenomu obladavcu, 
daleko od krike svietskih dogadjajah, misli 
razsvietile, te ga več blizu smrti i vekiveč- 
nosti k njegovoj svetoj vieri opet dovele, koja 
je u njegovom srdcu več pričela izginjavati. 
Ovde u samoči kod promišlavanja, dosegnul 
ga je opet spasonosan trak svete viere [tak, 
da je konačno polag svih svojih prošlih pus- 
tulovinah i dapače proganjanja iste cirkve
ne glave, kakti dobri katolik umrl.

Prvih godinah svoga prognanstva bil 
je na otoku bez svečenika, anda i bez utie- 
he svete viere. Od svega, kaj mu je Englez- 
ka dala za trpeti, najbolje ga je mučila iz
rečena njegova misel:

»Kaj misle moji neprijatelji o meni?«
Znal hi reči — »Ili kaj bi nek ja o njih 

mislil? — Kaj lioču s menőm? — Porobili 
su mi vieru. Zar me drže za niemo živinče,

ili me hoču takovim učiniti?« — U to ime 
je podnesel nekoliko molbenicah, koji su hnale 
uspieh, te su mu bila dosvoljeoa dva kath. sve
čenika, koji u miesecu septembru 1810 na otok 
st. Helenu prispieli. To su bili abé Bonavia i abé 
Vignali. Njihov došastak je Napoleona vrlo 
razveselil »Teda negda hudemo opet svake 
nedelje irnali službu božju« — je rekel —• 
»Vieru opet najti, znači domovinu najti.«

Sad, ali on do nedelje nije hotel čekati, 
več je za dojduči dan, odmah dal prirediti 
salu u kojoj se je jelo, te ju pretvoriti u 
kapelicu. u njoj je dal postaviti oltara kojega 
je u potrebi bilo moči na drugo miesto pre
nesti, te se je pri to m oltaru sveta meša 
služila. Jedan od njegovih pouzdanikah mu 
je spočitimi, da se tak tum službom božjom 
nagli, jer da je k lomu još dosta vriemena, 
dok se za taj posel na otoku baraka skupa 
steše i zbije: ovomu je odgovoril: »Kaj to 
velite! Kak dugo več nismo imal sreče toga 
prevelikoga dobra hiti dielnik i? Pak tko onda 
nebi neslrpljivo to očekival i užitak te ok- 
repe željel? Ja nikoga nesilim, da bu sa 
umom u družtvu; ali tko me ljubi, neka k 
meni pristane!«

Kad su nastali dugi večeri, sakupilo 
ih se je više njih okolo njega, gde se je 
onda o svačem duhovito razpravljalo, pak je



Severnoj Magjarskoj osvojival. Kad su turki 
Szondy-a pozvali, da preda grada, on nije 
niti čuti hotel nikaj od toga, nego je sve 
blago na dvoru grada zežgati, a konje spo- 
klati dal, svoje dva malence pak je sa tur
skim poslanikom poslal k Ali paši, proseči 
ga, da nje za junake odhrani. Sa ostalimi 
junaki je zatem nahrupil na turke, i s njimi 
junački vumral. Aly baša ga je lépő dal po
kopati: na grob mu je kopje i zastavu dal 
postaviti.

Po smrti Szondya je još više gradov 
opalo vu turske ruke, tak na Achmedovi, 
kak na Alyovi stranki. Zatem pak su se 
vojske ovih sjedinile iduč proti Egru, kojega 
je Dobó István junački branil.

Turki, kak su pod stene grada došli, 
pozvali su magjare, da nek predaju grada. Ali 
Dobó je na mesto odgovora jednu raku del 
na bašču i prisegel je, da bude svakoga lista 
prije zežgal, kak bi ga prečital. Stanovniki 
varaša su svi vu gradu iskali obranbu, na 
kojega stenah su turski topovi velike Ijuk- 
nje napravili, kaj su onda ovi ravno tak 
marljivo zadelali, kak junaki nazad odbili na- 
hrupljenje tursko.

Več je jeden mesec jurišal turk Eger 
grada, pod ovim vrémenom sa svakojačkimi 
ljepimi obečuvanji hoteči Dobó-a na preda- 
nje dobiti, ali ov je svigdar lista vužgal i 
ni odgovoril lurku. Od velike srditosti se je 
Achmed na zadnje i najjače nahrupljenje 
spravljal. Dobó, gda je to seznal, je ognjeni 
govor držal, na kaj su mu svi obečali, da 
budeju do zadnje kaplje krvi branili grada, 
na kojega stenah su več velike ljuknje 
bile. —

Magjari su ove ljuknje zazidali i gledali su 
k obranenju grada. Žene i devojke su se 
vtekale ovdi sa muži, vruču vodu, kuhanu 
smolu, i velike kamne su hitale doli na 
turke, a vnogo njih je i sablju obračalo. Pi
sano je, da kad je žena vidla, da njoj je 
muž od turske kugije opal, zgrabila je nje- 
govu sablju i kak da bi s ovce tigriš postal, 
onak je sekala turke. Jedna devojka, kad je 
vidla, da njoj je mati, koja je velikog kam
na hotela hititi na turke, od turskog udarca 
opala, zgrabila je ona ovaj kamen i takvom

tom prilikom znal govor dojti i na vieru 
i vierske stvari. Napoleon je svakom tako- 
vom prilikom u disputiranju se čvrsto za- 
uzel za vieru i svečenstvo, za cirkvu i nje- 
zine obrede (ceremonije). Tim se je pokazala 
njegova duboka mržnja naprama philosop- 
hom osamnajstoga stolietja, najmre pak na
prama Rousseau i Voltaire, kojim nikada 
nije hotel ženijalnost priznati, več je njiho- 
vu mudrost samo zato rekel, da ju nieki za 
mudrost drže, jer su ovi puno bedastiji od 
onih, ili se bedastijimi čine, te je za ove, 
po njegovom nazoru, sriednje učenjake, Rous- 
seaua i Voltairea svum eneržijom tvrdd, da 
su samo zato tako veliki, jer su njihovi 
obožavatelji tako mali, pak onda sve skupa 
izgleda tak, kak da dva školnika med svo- 
jom školskom diecom stoje. »Morali su se 
na paluljke obrnuti« — je rekel — »Za da 
mogu ove kakti orijaše gledati!«

Sve malo pomalo ga je progonstvo i 
klima, razne tielesne i duševne boli na to
liko pritisnule, da su se posliedice, na koje 
je Englezka več tako dugo i željno čekala pričale 
najavljivati. Svakim dánom mu je zdravlje 
gore bilo, te seje i čas približaval, gda če duša 
glasovitog vojskovodje pred božjim sudom 
stati. Čim mu je bilo jasno, da neima ufanja 
za ozdraviti, pričel se je kak pravi katolik

jakostjom ga je hitila, da su dva turki 
prež reči vumrli.

Nad takvom jakostjom je turk ne mogel 
ladati, jer, kak su i turki rekli: »Proti Bogu, 
gdo sa magjari vojuje, se zabadava trudimo.« 
Ovak je Eger bil oslobodjeni, kojega žene 
su si junačko ime zaslužile i na lépu nji- 
hovu povest se i nam gene srce! Dobó je 
za tem od Ferdinanda dobil Erdelja sa voj- 
vodja nazivom, a zapovednik Egera pak je 
Bornemisza Gergely postal.

Ferdinand je zatem mir hotel sklopiti 
sa sultanom, ali da se niti jeden iz Erdelja 
odpovedati ne hotel, je sultan Izebellu i nje- 
zinog sina nazad na Erdeljsku knežiu pos
tavil, a mir pak se je samo 1562-ga mogel 
sklopiti na 8 Ijet tak, da je Ferdinand sul
tanu dužen svako Ijeto 30 jezer zlatih dače 
platiti.

Ferdinand je 1564-ga vumrl. Veliju, da 
kad je Suleiman sultan to počul, je ovak 
rekel: »Ž njim je za isto jednoga pravičnoga 
i poštenoga vladara zgubil njegov puk.« On 
je neumoren bil, samo to mu je bila falinga, 
kaj je vnogo poslušal na svoje tolnačnike. 
Za njim je na tronuš Mikša (Maksimilian) 
stupil.

(Dalje sledi.) Loparits.

KAJ JE NOVOGA?

Žena,
Žene su negda jako prefrigane v kaš- 

tiganju onih, koji je zbantuvaju. Pred neko- 
jimi dani se dogodilo, da jednoga doktora 
lépa mlada žena se dopala jednomu mladomu 
gosponu. Mladič je sve včinil, čim bi opaz- 
ku mlade gospe mogel na se zeti, makar je 
znal, da gospa ima svojega muža. Našel je 
i načina, s kojem se s m la dom gospom mo
gel spoznali. Kad je več gospa niti v svo
jem stanu ne bila sigurna, zmislila je jed
noga plana, kojega je svojim mužom odmah 
i dovršila. Najme v najbližnioj priliki je 
mesto žene muž primil zaljubljenoga mla
diča. Doktor tak, kak da nikaj nebi znal od

pripravljati na smrt. Pred cielom Europom, 
koje su oči na njegovem skradnjern času u 
njega uprte bile, nakanil je svoje očitovanje 
viere javno i odprto priznati, pak je stoga 
i svoj testament pričel jednostavnimi ali 
svečanimi riečmi: „Ja umiram u rimo- 
katoličanskoj vieri, u kojoj sam i na 
ov sviet došeI.“ — — — —

Dne 20-a Aprila I82Í. se je svojemu 
spovedniku abbéu Vignaliu skrušeno izpove
dal, a zalim od njega prijel i presvetu pri- 
čest i sveto pomazanje (krizma). U noči od 
29-a na 30-i April, kad je general Montho- 
lon pri bolestnikovoj postelji skoznuval, po
kazal se jr ovomu, zabrinut radi svoje sla- 
boče, te je zahtieval, da abbé Vignali k nje
mu dojde. General je želju bolestnikovu od
mah previdel, te ga je zapital, da valjda želi 
sa abbéom na samom biti. Napoleon mu je 
bezodvlačno odgovoril: »Je, želim toga sve
čenika pri sebi i želim da budem šnjirn na 
samom, a njih general prosim, da iz toga 
nikakov senzacionalni glas neprave. Kad je 
poslie svečenik k njemu došel, ostal je duže 
vriemena šnjirn na samom. Kaj se je tu 
medjusobno govorilo i o čem je Napoleon 
sa svečenikom med četiri oka razpravljal, 
nežna nitko; ali se može samo od sebe 
naslučivati. Kak se tu pri pogledu na umi-

te stvari, prikladno je ponudil svoju meštriju, 
ako ga zub boli. Mladič se včinil, da ga boli, 
za céli svet nije hotel popustiti priliku. Po
leg toga onda su mu i jednoga zuba vun 
zeli, i bez jednoga zuba bez svakoga ban- 
tuvanja je mogel oditi iz hiže. Od toga se 
more biti presenetil, jer za jednu ženu bor- 
meš nije vréno sve zube ostaviti pri dok- 
toru.

Stekli psi vu KapoavAru.
V Kaposváru, kak nam pišeju, je vno- 

gih steklih psuv, koji v stalnim strahu dr- 
žiju ljudstvo. Jednoga su več zatukli, vno- 
ge ljudi je spozgrizel. Ove su poslali v Bu- 
dimpeštu, da se tam vračiju.

Potre a*
V Hevesvármegjinskoj Gyöngyös zvanoj 

občini su ove dane potresa čutili ljudi, gde 
v noči ob dvéh vurahjedve secund minut 
trpejuče gibanje bilo. — Po nekojih hižah 
su kipi i lehko se gibajuče stvari opale iz 
stene.

Jubileum J ed ne o p utice.
Rédko ljepa svečanost je bila o. m. 12-ga 

vu budimski Elisabeth opaticah cirkvi. Knabl 
Alfonza opatica je na ov dan obslužavala 
50 Ijetni jubileum opatičnog života. 54- Ijeta 
živi več u kloštru i na ov dan je pred pet
deset Ijetmi dela doli prisegu opatičku. Celo 
življenje si je na dobre čine i na vračenje 
betežnih obrnula.

Bik, kakti umornlk.
Od strašnog i divjeg bika je bila čorda 

Halbrohn Adolfa zemeljskog gazde iz Sza
badke. Nije bilo kravara, kojega nebi svladal 
ov bik, 11-ga je je vekšu nesreču napravil. 
Lotro Márton i Sípos Mihály kravari su na
pajat gnali marhu, ali bik se je hitro raz
srdil i Sipoša s rogom tak vbol vu črevu, 
da se je ov skup srušil i sa nekoliko mi
nutah vumrl. Za siromaškoga kravara se 
žena i deca žalostiju.

rajučega Napoleona velikoga. u svojih činih 
i razumu, vide mali oni, koji tresu na sve- 
toj vieri Kristuševoj! Kak se mora svakoga 
katolika srdce zdiči, kada ovoga velikana 
vidi, kak on neprisiljen več iz osvedočenja 
drage volje, pred mladim svečenikom svoju 
glavu prigiblje, njemu se izpovieda, od njega 
odvezanje griehah dobiva, te strahopočitanjem 
i ljubavju iv njegovih rukah presveto tielo 
zveličitelja prima i to sve skrušeno i po
božno valajuči se u prahu pred zmožnos- 
tjum nedokučivoga velikoga Boga.

II jutro 30-a Aprila okolo četvrte ure 
dojde opet general u sobu bolestnikovu, a 
ov mu duboko ganut reče: »General, ja sam 
pripravan, ja sam sve moje dužnosti 
učinil; ja njim želim, da i oni imadu 
tak sretnu smrt, kak ja; ovo mi je bilo 
potrebno, ovo mi je podalo mir duši mojoj 
i sad druge želje više neimam do one, da 
onde svoga zveljičilelja u lice viditi mogu.

Na kratko vrieme je sada zatilmul, jer 
ga je slabost obdolela, a onda nastavi: »Vi- 
diju, je sam Italian, na otoku Korsiki rod- 
jen i odgojen, zvonenje zvonovah mi srdce 
draga, a prisutnost svečenika mi pruža utie- 
hu. Ja sam to sve hotel bez javnosti, skrov- 
no učiniti, ali to se nebi bilo pristojalo, ja 
moram i hoču gospodinu Bogu podpunu



Žandari i cigani.
Pak od potepuhov ciganov dobimo 

glas. Za vezda su Bogyoszló občinu počas
tili sa pohodom, na nesreču svega gibučeg 
imetka i drobnih živin vu selu. Kak nam 
pideju — ravno dva puna kola ciganov 
su bili ti ne srdačno vidljivi gosti, koji su 
za vezda ni dobro došli, jer je nje žan- 
darstvo v pamet zelo i za njimi išlo. Ovi 
su, jedni na kolah, drugi pešice bežali pred 
žandari. Med bežanjem su žandari na nje 
zakričali, da nek stojiju, ali ovi su samo 
dalje bežali. Na to su žandari strelih na 
nje i jednoga su i oranih, ah ov je i sa 
ranom dalje bežal. Cigane su još dovezda 
ni mogli vloviti.

\ topil se Je vu 3Iuru.

Tóth József 21 Ijet star mladič iz Pin
ce občine je o. m. 2-ga pred poldan ob 11 
vuri na melinu Szabó Mihalja iz Peteshaze 
vu Muru opal i zginul. Do vezda su ga 
još ni mogli najti. — Grešno delo nikoga 
ne terši.

O kr ada.
Prošloga meseca 30. su vu Čakovcu 

tati pri Sonenberg Šalamonu jednu dvostru- 
kog zaklopa vuru vkrali; — pri Hirsch- 
sohn Žigmondu pak su jednu srebrnu tula 
vuru vkrali nepoznati krivci. Zatem su još 
od svakoga mesta i svakojačke oprave 
spokrali. Ceh kvar je bliža 200 trti. Žandari 
krivce jako iščeju, ali je još do vezda nisu 
mogli prijeti.

Brodar vu smrtnoj pogibelji.

Ovoga meseca 2-ga se je blizo Lud- 
brega na ottočkim brodu 5—6 koritarskih 
ciganov peljalo prek vode sa trema jedno- 
prežnimi kolami. Komár János ottočki Sta
novnik, gdo, kad je je prek odpeljal, je 
zahteval od njih plaču. Ovi su nato sekire 
zgrabili i grozili su se mu, da ga zaiučeju. 
I bili bi ga zatugli, ako on nebi pobegel od

čast izkazati................ Neka dadu molim
njih ovde u pokrajnoj sobi liepoga i pris- 
tojnoga oltara načinih, na njem neka se 
presveti oltarski šakrament izloži i četerde- 
set satna adoracija obavlja.«

Tako je bilo i učinjeno. 3-a Majuša je 
Napoleon prijel po drugi krat presveto pri- 
čest a zatim je svojim generalom rekel 
»Zbogom!« — te je umro riečmi: »Ja sam 
se sa čoviečanstvom pomiril a Ti veliki 
Bože budi mi milosrdan sudac!« — To je 
bilo dne 5-a Majuša 1821. na večer.

Njegovo tielo je bilo u jednoj dolini, 
kud se je za života rado šetal, u jednostav- 
nom grobu pokopano, grob je bil gatricami 
ogradjen a nad grobom su bile šest žalost
nih vrbah zasadjene. Poslie uslied zaključka 
francezke saborske komore pod ministarst- 
vom Thiers bude onde izkopano i u Fran- 
cezku prenešeno te 15-a septembra 1840. u 
Parizu u invalidnoj cirkvi u gruttu konačno 
pokopano, gde i danas počiva.

Em. Koiiay.

vudarcov sekire. Waganics Maria 64 Ijeta 
štara preločka prosjakinja, koja je to vidla 
je hotela na pomoč bežati brodaru, ah nju 
je jeden cigan pograbil i sa sekirom težku 
ranu napravil na glavi. Zatem pak su svi 
cigani odbežali proti Ludbregu. Žandarstvo, 
kak mu je to prijavljeno bilo, je počelo is
kati cigane i ne dugo zatem je njih i pri
jelo. Ovi *su onda sa onimi ljukavini reč
mi pripoznali njihov čin, da su pijani bili 
i ne pametujeju, kaj su vu pijanim stališu 
napravili. Žandarstvo je cigane prek dalo 
preločkomu kr. sudu.

Poštuvani Gospodin Urednik!
Molim za tuliko prostora, da mojih 

par redakah, vu medjimurske novine (Mura
köz) vu magjarski i horvatski dél postaviti
dostoju, sledeče:

Žal mi je, da svim poštuvanim dragim 
čitateljem na znanje dam, kak stoji vu občini- 
Podbrest, Sv. Križ pri Dravi, na granici 
s horváti.

Puno vremena je več, da ova občina 
ne ima škole. A i dan-danas preko 120 
detcah ima, koji bi morah pohadjati školu, 
ah, žali Bože, mesto škole goniju marhu na 
pašu vu polje, gde kvar delaju s marhom, a 
osobito dečarci i kuruzu bereju za duhan, 
i cigarette; skup se zidu, kuneju jeden dru- 
gomu mater, otca, i svakojačke nepristojnosti 
zbijaju, is jednom rečjom, bez svakog straha 
i srama živiju. Zato ja tak sudim, da ovoj 
su zrok najviše poglavarstvo.

Vel. Gosp. redovniki su se pobrinuli 
za školu, ah na nikakov način su ne mogli 
napredovati, jer poglavarstvo se je sa
mo izgovaralo. da je občina siromaška, da 
to ne more zdržati. Ja na to odgovaram ovak: 
Ako bi vu občini red bil i sloga, davno bi 
mogli i povem kak?

Najprvič občina ima sredinu vu selu 
gmajnu, lépi komad, i fini tunduš, gde jeg- 
njede i vrbe povaju, povali bi sadovna dré- 
va, gde more biti 1000 kom., nebi to več 
pred par lét zapovano, kak smo več i ne- 
koji občinari šteli, lépi dohodek nosilo? A 
gde je lepota u občini, i opet paša bi mog
la rasti. Osvedočeni smo po onih cépih, kője 
birov črez volju občinarah 20 komadov je dal 
posaditi, samo dvé letah su stari i več ro- 
diju. Ah i njih več malo živi, ar konji se 
bez pástira célo leto paseju i hočeju je uniš- 
titi. Druga pomoč je Gospodin Grof Festetics 
u Sv. Križu, spadaj uči u našu občinu, kroz 
polovicu terha on mora plačati. Ah lomu je 
več kraj, zaključeno je, — tak ne bude.

Obrnemo se za pomoč mi nekoji k 
Visokom Ministeriumu za orsačku školu. 
Hvala Bogu. dobili smo odobrenu, ah gda 
bude? Sam Bog zna, ar to znamo, da Vis. 
Ministerium néma samo s jednom občinom 
posla. A poglavarstvo nemre od toga poslu- 
vati dalje, ar njim je prepovedano od obči- 
narov, takovi, koji na školu ništ nedaju, 
nego s tim rajši, da deca i na duže ostanu 
grubiani i pastiri, a osobito pak i od onih, 
koji decah nemaju. Ako bi poglavari zapo- 
započeli tim načinom dalje posluvati, bi njim, 
i hiže vužgati mogli. A nazočna nagraža 
takvoga, koj se za takove posle brine, ne 
više u poglavarstvo postaviti, ar terhe déla 
občini.

Zato od strane svili nas, koji imamo 
decu i koji imamo volju, da nam deca ne 
budu ostali divjaki, kak njih je več i stoti

na zaostalo, kojim pomoči nema. Obračamo 
se k svoj onoj Pogl. Vis. Gospodi, na koje 
stvar spada, nam budu na pomoč, da decu 
našu razplodimo u plod magjarske ljubavi, 
da budu mogli prerazmeti, i poštuvati sve 
posvečene nam od Boga zakone.

Jeden iz med občinskih zastupnikov. 
*

Mesto smo dali listu tak vu magjarskim 
kak vu horvatskim délu, iz jedne stranke 
zato, jer nam svedoči, kak sudi i misli 
medjimurski puk od vezdašnjeg položaja; iz 
druge stranke zato, jer imamo priliku raz- 
svetiti célú stvar.

K sobotički plebaniji spadajučih školah 
prek danje orsagu su več zdavnja izrekle 
ticajuče se občine. Vu ovoj stvari su var- 
megyinski inšpektor školah i varmegyinski 
sudec sa célom jakostjom k tomu gledali 
i na mestu su več sa občinami držah rez- 
prave i osigurali su občine vu toj stvari. Ali 
med vrémenom je priprečke napravil Zagreb. 
Ovedane je došlo k kraljevskomu inšpektorstvu 
od ministeriuma školskih poslov odredjenje, 
da se škole prek vzemeju i da se zagrebačke 
priprečke ne vzemeju v opazku, jer k sobo
tički plebaniji spadajuče škole su občinske 
škole, ar jih posebne občine uzdržavaju, a 
ne plebanija, zato Zagreb k tomu ne ima 
brige. —

Tak anda za malo vréme budeju k 
sobotički plebaniji spadajuče, med njimi i 
podbrestska škola po — orsagu postav
ljene.

Nekaj za kratek čas.
Na v i z i t i .

Mladič: Prosim, ja sem jako kratko-
gledec.

Soldački doktor: S čim osvedočite to? 
Mladič: Vidiju gospon doktor one go- 

lube tam na susednim krovu? . . .  Ja je 
nevidim.

P e l a j u  c i g a n a  v e s i t  n a  ga l gu .
— Na, More! — veh mu jeden šalni 

človek, vezda te zaisto budeju zvisili!
— To nikaj nije, odgovori cigan — réd- 

ka šreča i velika čašt.
— Ah nebude ti ta čast i sreča vu- 

godna!
— K semu se mora človek privčiti.
— Ah vezda pak se težko bude privčiti.
— Aje! nikaj drugo nije ležeše. Samo 

naj čez fertal vure preterpim, onda se več 
čisto dobro budem čutil.



Nyilttér*)
K rovat alatt közlőitekért sem alaki, sem tartalm i 

tekintetben nem vállal felelősséget a S z a k .

„Henneberg-selyem“
4;» kitol 14 Irt 65 krig méterenként —  csak akkor valódi, 

ha közvetlen gyáraim ból rendeltetnek, fekete, fehér és 

színes, a legdivatosabb szövés, szín és mintázatban. 

P r iv it> fo g y a sz tó k n a k  póstabér és vám mentesen valam int 

házhoz szállítva, —  m in tá k a t  p e d ig  p ó s ta fo rd u ltá v a l  
küldenek

Henneberg G. selyemgyárai (cs. és kir. udvari szállttól
Zürichben.

M a g y a r  levelezés. Svájczba kétszeres levélbélyeg ragasztan ió
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Á rv e r é s i h ird e tm én y i k iv o n a t.

A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 
tkvi hatóság közhírré teszi, hogy dr. Hajós 
Ferencz ügyvéd által képviselt Szászkö köz
ség végrehajtatnak Antonovits István végre- 
hajtást szenvedő elleni 8 írt 2 kr. tőkekövete
lés és jár. iránti végrehajtási ügyében a nagv- 
-kanizsai kir. törvényszék és a Csáktornyái 
kir. jbiróság területén levő a szászkői 5. 
sztjkvben A. I. 17. sor 5 a. hisz. a. ház 19. 
sz. udvarral és kerttel a belsőségben I I 12 □  
294 Irt kikiáltási árban az árverést elren
delte és hogy a fennebb megjelelt ingatlan az 
1SOO. évi szept. hó IS. nap jón 

dólrUitti lO órakor 
Szászkő községházánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alól 
is eladatni fog.

Árverezni kívánók tartoznak az ingat
lan becsárának 10° 0-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. l.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam
mal számított és az 1881. évi november hó 
1-én 8838. 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. 897

Kir. járásbíróság mint tik vi hatóság.
Csáktornya. 1899 évi július hó 2-án.

Keil-lakk
( G L A S U R )

legkitűnőbb mázoló szer puha padló számára.

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:

W 1* Heinrich Miksa czégnél Csáktornyán, i
ao

^  Pályázati hirdetmény. ^
^  A v iz i - s z é n t-g y ö r g y  i róni. k a tli. 

k á n to rta n itó i á llásra  p á ly á za t n y itta tik : ^  
J a v a d a lo m : m int ta n ító n a k  8 0 0  <3 

XX kor. k é sz p é n z fiz e té s , 2 sz o b a , k o n y h a . *  
S v ' k am ara, p in ezéb ó l á lló  lak ás é s  m e llé k -  ^5 

é p ü le te k , IS.'! ö l terü letű  h á z ik er t,
4  h o ld  8 0 0  ö l terü le tű  sz á n tó fö ld , <3 
l! öl p u h a  tű z ifa ; m in t kántornak  stó la  a  

Sv  1 2 0  kor., s z ü n e te lé sk o r  és ú jévk or  
m  szab ad  k o led a . q

P á ly á z a ti h a tár id ő  szeptember 
XX 3 0 . A  p á ly á za to k  ezen  h atárid őn  b elü l a  
38^ a lu lír o tth o z  n y ú jta n d ó k  b e. >3

Jurák Zvonimir i*i«oia*zéki einok <3
Jgw (s% Vizi-Szent-Hyörgy (u. p. Csáktornya.)

k t g

| Eladó birtok. $
§  i
^  S te fa n ecz  k ö z sé g b e n  e g y  te le k , 3  

^  szo b á b ó l, é lé sk a m rá b ó l, 2 p in ezéb ó l | |  

^  á lló  h ázza l, (k orcsm án ak  k ü lö n ö sen  

^  a lk a lm as, eg y  h o ld a s  te lek ) 3 h o ld  á  

^  szá n tó fö ld , 2  h o ld  rét, e g y  g y ü m ö l-  u j  

L  eső s  2  k o n y h a k ertte l ju tá n y o s  áron  Á 
e lad ó . a j

B ő v e b b e t Strahia Testvérek 
^  uraknál Csáktornyán. fl|
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