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A »Csáktornyái Takarékpénztár«, »Muraközi Takarékpénztár«, a -Csáktornya Vidéki Takarékpénztár« sat. hivatalos közlönye.

Az előítélet. gyanánt fogad mindent, »‘rút eléje adnak és lános tudás akkori fogalmának, ma azonban
csakis gondatlanság teszi lehetségessé az más törvények, más emberek léteznek.

A műveltség érzéke nem csupán a ne- előítéletek keletkezését. Mindegyik előítéletnek legaggaszlóbb kí>-
mesitő belolyasban rejlik, melyet az embe- Hová lennének ezek, ha nyugodt el- vetkezménye a lürelmetlenség, mely küny- 
rekre gyakorol, azzal hogy emberségre, tü- mélkedéssel tárgyilagos Ítéletet hoznánk? nyen fokozódik ellenséges kérdéssé, mely
relemre es egyéb, ebhez hasonló erényekre Megmagyarázható-e más módon, hogy jelen aztán az illetőnek egyetlen hibája miatt el-
tanitja hanem egyúttal megszabadítja a szí- korunkban, hol az embt rség áll napirenden, vakulná és érzéklelenné tesz minden egyéb
vet es lelket ama bilincsektől, mikkel a ha- 0|y erőVe| lép |öl a tünlmellenség más val- előnyei iránt.
K E  9̂- ana ö gondolkozás hiánya fogva ,asuak „ , t idézessen éld a Az etójléletek bifodalma wkkal tága.

Az előítélet hatalma éno olv régi mint ,alsada mi le,ldben • sabb. hogy e helyen különféle fajait fejte-
az emberiség és évezredek P<Ha uralkodik a Megtagadjuk elvünket egyesnél kajánok gelhetnénk. Meglehet, hogy alkalmilag vissza- 

... . , . .. .  . / , , m iatt? A haladó műveltség, bővített tudás térünk e tárgyra, mielőtt azonban elméiké-
álló^haboiiákd6 ann^fontosabbTzereoef iát" kiivctkezetesen vonja maga után a reform désünket berekesztenénk, legyen szabad egy

s  “ í r t s s r t r s s a  * ,,a,- »■**
kezdődik de kövelkezménveiben és ülő- nek szullemileg szabad allasa ellen' azt'r! ’ ,ml e8Yesul e fogalommal: .elöltelek.KezooaiK, ae KOveiKezmenyemen es uio egynémelyek félreértették és emanczi- .. . ■ . . . .  ~
batasaiban vérpiros fenynyel világiba meg . . . .  , 1 . . k regi szó az. »Nem zorog a naraszt
az emberi rögeszmének pusztító hatalmát. p^ zld czlmén nevetsé8es módón aki az- saé| né|kü|, és Így megengédhelö, hogy 
Tekintsünk bár merre, a politikai, lársadalmi, mindegyik előítélet bizonyos alapra támasz-
sőt magán életben is találkozni fogunk e Különben is könnyelműség véleményt kodik. mely némileg pröbaállő. Ki tagadhatná 
rejtélyes hatalommal, melyei csakis követ- táplálni, még mielőtt a megítélendő tárgyal ez ellenvetést ? Nem is tesszük, inért ellen- 
kezményeiben erezünk. A nemzetiségi és faj- tüzetesen meg nem vizsgáltuk; elöiteletek mondana soraink czéljának; de hasonló kér- 
gyülölet, vallásos rajongás, személyes ellen- táplálása pedig veszedejmes, mert bennük déseknél egyet ne hagyjunk figyelmen kívül, 
szemek legtöbbnyire előítéletekre vezethető rejlik az egyenelienseg csirája. ez pedig az: Ne üssük ki a bordó lenekéi.
vissza; az előítélet rendesen ál-okokon alap- Nein a kegyelet __ mit manapság az ne feledjük, hogy legjoljb ut a közép ul.
szik; már pedig a látszat és valóság telje- c)s(fi fogalmak okául tekintenek — hanem SaJ nos’ ho Ŷ manapság gyakran még am it-, 
sen különnemü fogalmak, mik nagyon rit- a gondolkozás kényelme tulajdonit máig is ve,t embcr se menl az előítélettől; azonban 
kán födik egymást kölcsönösen. súlyt elődeink egynémely mondásának, a az előítélet nélküli ember mindenkor való-*

A műveltség elmélkedésre vezel, nem nélkül, hogy meggondolnánk, hogy idővel a J‘an .!nií.ve1*!’ 11 öZa^*Y a|u* nlncs kivétel, 
elégszik meg azzal, hogy lásson, hanem a viszonyoknak természetszerűen változniok ‘,ar általlalánossa válnék. . . .  ^
benső lényeget is akarja puhatolni. A fölü- kell. A mit nagyapánk egykor gondolt és 
letesség, minden vizsgálás nélkül, készpénz mondott, megfelelhetett a műveltség és álla-

_  r  _  ^  . Heh édes a kibékülés, . , i . i » . i
T  A  R  C  Z  A i  Most inog a csók neki kevés ! A Z  lllTllÓ  C Z U K O rk llK .

, . • ___  __  . . .  Összeveszünk hébe-hóba . . .
így tart ez már évek ó ta ! Orlai Nina reggeli öltözékével volt elfoglalva,

. .  . . P i n t é r  I m r e  midőn váratlanul megjelent anyja. A kölcsönös
H á z i  p e r p a t v a r .  n n i e r  üdvözlések után Orlainé tudomására adta leányá

nak, hogy Sebes Zebulon orvos meg fogja kezét 
latenndU gyüng) feleség, V  ií 1 íí «  kérni és érért a mai napra az estehédre hiva-
Ne duzzogj hát, jer küzeléhh ! *a 08 esz*
Hosszul áll a harag néked, ,|ogy elszakadtam tőled és oly távol „ " ‘‘f ! 1 .■«"»« e* íed“l el«on,l" lk(1>;
... r . . . . . , _ fl zott, hogy tubijdonképen mit is akar a mama, ki
hlcsufilja rózsás képed. Vagyok a főváros hangos zajútól, legyen ifz a Sebes ur ki az ó kezét megkéri, vagy

Kmlékeim mind vissza-vissza szállnak . . .  tán szülői már tudtán kívül kezét is oda Ígérték, 
Heismerem: hibás vagyok, Letűnő fénye ez egy szép világnak. mintha biz a papa meg a mama menne a pap
Hogy a »Grandba« járogalok, elé esküdni és nem ő.
I)e holnaptól . . . majd meglátod, Utolsó bucsudalt zengek neked, Nem ! ez nem fog megtörténni; vele vásárt
Nem hagyom el szoknya ránozod. Kz im a végszóm: »Istenem veled! t>iz nem csapnak. — Kngedeimes volt mindeddig;

Gyötör a bú, én elveszek talán, de most fellázad ez ellen s meg fogják tudni a
Azt mondod, hogy : »alig hiszem ? !  Te boldog léssz majd másnak oldalán. családban, hogy ő nem tárgy, hanem észszel és
— Isten úgyse ! Itt a kezem ! . . . szabad akarattal biró lény.
Ha még egyszer oda megyek: básd, mért valál hozzám oly mostoha! Törülhetni kellett volna a bútorokat, de e
Kötni való betyár legyek. Engem le nem látsz, nem, többé soha! helyett fiókjához ment, kihúzta a kis ládjJkáL, Jlmil.

Hazug szived most más szivekkel játszik. ama tárgyakat gyüjté, melyeket azon ifjútól ka-
— Tán csak nem sírsz? Ne izélj h á t! Az én szivem már nyugalomra vágyik. t '°11 u n '( k''l. ^it szeietett.
Valaki ha künyezni lát, *Oh, ezek mind reá emlékeztetnek; én csak
Fel nem fogja, ini van’ veled, ~  “  ~  7  7  őt szeretem. Kicsi lábaival -  mint Galilei —
Azt hiszi hogy megvertelek! *)e majt* *‘a le *s megcsalatva léssz, megdobbantá a földet és felkiáltott: »Eszmém van

Előbb-utóbb úgyis elér e vész — nagyszerű, végrehajtom !«
— Elég volt már, legyen vége! b!sak arra kérlek, akkor ne feledd. »Sebes felesége soha, de soha nem leszek!
Legyen köztünk szent a béke, bgy ifjú téged nagyon szeretett! . . . s ha kívánságomat nem teljesítik, inkább vén lány
Adsza ajkad'! — No még egyet! B  V jr á  h Q é z a  maradok.«
Ennél sokkal melegebbet ! . . . _________ L_ K Azzal a zongora mellé ült s elkezdte annak
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K Ü L Ö N F É L É K .

—  Kérelem. Lapunk f. hó 1 -ével a XVII.
évfolyam második negyedébe lépett; ez alka
lommal tisztelettel kérjük azon t. előfizetőin
ket, kiknek előfizetésük lejárt, azt megújí
tani, a kik pedig előfizetési díjjal hátra
lékban vannak, azt mielőbb beküldeni szí
veskedjenek, nehogy a lap szétküldésében 
fennakadás történjék. Tisztelettel

a kiadóhivatal.
—  Kinevezés. A földmivelési miniszter 

Gruner Lajost, a megyei gazd. egylet titká
rát Zalamegye közigazgatási bizottságába 
közgazdasági előadóvá nevezte ki.

—  Hivatalos látogatás. Soós Pongrácz 
kir. anyakönyvi felügyelő márczius 2 1 -én 
Mura-Szent-Mártonban, 22-én pedig Stridón 
megvizsgálta az anyakönyvi hivatalokat, 
melyeket rendben talált.

—  Emlékszobor felállítása. Boldogult 
Erzsébet királyné emlékére Varazsdon a vá
rosi sétatéren május havában fogják fel
állítani az emlékszobrot.

—  Tanfolyam megnyitása. A Csáktornyái 
óvodában menedékház-vezetönők kiképezte- 
tése czéljából 6 hetes tanfolyam rendeztetik, 
mely április 1-én nyílik meg. A tanfolyamra 
jelentkeztek: Kaszái1 Matild. Puhr Hermina, 
Büchler Karolina. Kollarics Genovéva, Ver- 
hár Viktória, Premetz Teréz. Gsabodin Ma
riska. Megla Katalin.

—  Felhívás. Az ipartestület vezetősége 
felhívja azon iparosokat, a kik beirási és 
tagsági dijaikkal hátralékban vannak, hogy 
fizetési kötelezettségüknek minél előbb eleget 
tegyenek, mert különben behajtási eljárás 
czéljából bejelentetnek a főszolgabírói hi
vatalnál.

—  Halálozás. Fárendla Lajos gráczi ma
gánzó mull hó 25-én (>7 éves korában el
hunyt. Nyugodjék békével!

*  —  Kisdedvédelem. A vármegyei köz-
igazgatási bizottság határozata folytán vidé
künkön az 1900. évben következő helyeken

fognak menedékházak felállittatni: Alsó-Dom- 
boru, Dráva-Vásárhely, Letenye, Mura-Csány, 
Egyeduta, Mura-Szerdahely, Tót-Szent-Márton, 
Uomásinecz, Dráskovecz, Dráva-Egyház, Mura- 
Király. Mura-Vid, Mura Szent-Mária, Szobo- 
ticza, Belicza, Botlórnya, Dráva-Csány. Miksa- 
vár, Zala-lljvár.

—  Társas estély. A Csáktornyái keres
kedelmi kaszinóbari mull hó 25-én sikerült 
lársaseslély volt. A kedélyes társaság Sár- 
közy zenéje mellett sokáig együtt maradt.

—  Választás. A Csáktornyái Óvodához 
másodóvónővé Hüli Czeczilia Csáktornyái 
születésű oki. óvónő választatott meg.

—  Távozó ezredes. Hotteraui lovag 
Kiwisch Ottokár a Varazsdon és Csáktor
nyán állomásozó dsidás-ezred ezredese dan
dár-parancsnoki minőségben Tarnopolba he
lyeztetvén, múlt hó 29-én távozott uj állomás
helyére. A távozó ezredest és családját a 
Csáktornyái tisztikar a pályaudvaron várta, 
a legénység pedig a tanitóképő-intézetnél a 
vasúti őrház mellett impozáns sorfalat ké
pezett. A d. e. 11 órai vonat a képzőinté
zetnél meglasitotta a menetet s a majdnem 
a másik őrházig hosszú sorban felállitolt le
génység éljenzés és trombita harsogás közt 
búcsúzott el szeretett ezredesétől. Az ezredes 
és családja kendő lobogtatással viszonozták 
a szép és megható figyelmet.

—  A villamtelep és gőzmalom részv.-tr. 
folyó hó 25-én megtartotta rendkívüli köz
gyűléséi a felszámolás tárgyában. Báron Li- 
pót igazgató ur megbizatván az elnökléssel, 
üdvözli a nagy számban megjelent részvé
nyeseket. a jegyzőkönyv vezetésére Fejér 
Jenő ur, a jegyzőkönyv hitelesítésére pedig 
Baumhak Frigyes és Cvetkovics Antal urak 
kérettek fel. Az igazgatósági jelentés azzal 
indokolja a felszámolás szükséges voltát, 
hogy egyrészt a letolyt évben a búza- és 
lisztárak folytonos hanyatlása folytan 3()000 
kor. üzletveszteséggel zárták le a mérleget 
és másrészt, hogy a részvényesek semmiféle 
oly transakcióhoz nem voltak hajlandók 
hozzájárulni, mely a megkívántaié tőke szer

zése czéljából szükséges lett volna. A kinn- 
lévőségek behajtásával és a telep eladásá
val remélhetőleg fedeztetni fognak a tarto
zások. Ezen jelentést a közgyűlés tudomá
sul vette, a felszámolást elhatározta és a 
felszámoló bizoltságba egyhangúlag beválasz
totta Benedikt Béla, Mayer Ármin, ifj. Neu
mann Miksa, Salon Péter és Schwartz Gyula 
urakat.

—  Köszönetnyilvánítás. A Csáktornyái 
izr. hitközség tek. elöljárósága a Muraközi 
Tanitókörnek alapítványként a F. J. T. Háza 
fentartására fordítandó gyűjtése gyarapításá
hoz 40 koronával járult. Fogadja ezen nagy
becsű támogatásért a Muraközi Tanítókor és 
a magyar tanítók jeles tehetségű fiai nevé
ben hálás köszönetemet. —  Csáktornyán, 
1900. évi márczius hó 25-én Mencsey Ká
roly h. elnök.

— Tánczestély. Neumann Márk buda
pesti tánczmester folyó hó 7-én a »Zrínyi« 
szálloda dísztermében a táncztanfolyammal 
kapcsolatban tánczestélyt rendez.

—  Választás. Dráva-Vásárhely község
ben múlt hó 20-án Novák János dráva-vá- 
sárhelyi földmivest községi bíróul válasz
tották meg.

—  Talált pénz. A lultenbergi csász. és 
kir. közigazgatási hatóság közhírré teszi, hogy 
február 18-án Luttenbergben (Stayerország) 
Adametz háza mellett az utón nagyobb 
mennyiségű bankjegy találtatott. A talált 
pénz tulajdonosa jelentkezzék Luttenbergben 
a csász és kir. kerületi közigazgatási ha
tóságnál.

— Vétkes gondatlanság. Jeszen Mihály 
györgyhegyi (jurovcsáki) lakos 3 éves fiacs
kája a 7 éves Kámenics Pállal a szántó- 
földön tüzet rakván a körül ugráltak, e köz
ben a 3 éves fiúcska ruhája tüzet fogolt 
oly szerencsétlenül, hogy a fiúcska másnap 
égési sebeiben kiszenvedett. A nagy-kanizsai 
kir. ügyészség dr. Szigethy Károly törvény
széki bírót és dr. Wolf Béla hatósági orvost 
küldte ki a helyszínére, kik a bonczolást meg
ejtvén, egyszersmind megái lapították azt is, 
hogy a fiúcska élete idejében alkalmazott 
orvosi segély utján megmenthető lett volna, 
igy tehát a gondatlan szülők büntetés elé 
néznek.

—  Apagyilkos fiú. Bősz Albert faluhegyi 
lakos György nevű 23 éves fiával czivó- 
dásba keveredett, s a felbőszült fiút a harag 
annyira elvukitolta, hogy öreg atyját egy 
hasáb fával agyba-főbe verte, s az apa 8 
napi szenvedés után meghalt. A gyilkos el
fogatott.

— Szerencsétlenség. Horváth András 
és 14 éves fia a kottori fürészmalomban 
deszkát fűrészeltek. A fiú nem tudta a gép- 
fürész mellől a deszkákat ügyesen elkapni, 
s eközben a gépfürész Horváth András keze- 
fejét levágta.

—  A »Szentek Életét« Dedek Grescens 
Lajos ur, mint szerző, és a Paltas irodalmi 
és nyomdai részvénytársaság, mint eddigi 
kiadó, felszólítására a mai napon kiadásomba 
átvettem s ez a mű mostantól fogva kizá
rólag az én kiadványom. A megrendeléseket 
kérem hozzám vagy hiteles megbizottaimhoz, 
vagy a Pallas társasághoz, valamint bármely 
hazai könyvkereskedőhöz intézni. A mű ki
állítását továbbra is a Pallas irodalmi és 
nyomdai részvénytársaság első rangu nyom
dája gondozza. —  Budapest, VII., Rotten- 
biller-utcza 5/a. 1900. márczius 28-án. —  
Dr. K i s s  J á n o s  egyetemi tanár.

dalait játszani, kinek emlékével az imént fog
lalkozott.

A szokatlan reggeli zongorázásra bejött a 
nővére és megkérdezte, mi az oka a korai 
örömnek.

Ninus mosolygott. — Ilonka te nem is tu
dod, hogy asszonynyá leszek, pedig ezen neked 
örülni kell; utánam te léssz a nagy lány és vise
led a most engem illető jogokat.

Ilonka mindenről tudott, hanem nővére ré
széről az örömnek ily spontán nyilvánulása meg
lepte, tudva azt, hogy Ninus mást szeret.

Orlayné a délutáni órákban kiadta a párán 
csőt, hogy mindnyájan a konyhában legyenek.

Megkezdődött a sütés-főzés. Ninus engedel- 
met kapott czukorka készítésre.

Minden egyes darabot képes papírba kelleti 
borítani, a mely alatt fehér papírba csomagolta 
a czukorkát.

Nina nappali viselkedését Ítélve, az anya 
már az esti menyasszonyt vélte benne.

Elérkezett a várva várt est s a lucullusi 
ételek után felhordták a csemegéket.

Orlayné a czukorkák felhordásánál figyel
meztette a doktor urat, hogy azt leánya készité.

Sebes ur kivett egy darabkát, a melyen an
gyali kép volt látható.

—  A h ! mily szép kis angyal; mondá az 
orvos. —

—  Igen! mondá Ninus, — de a kép alatt 
is van valami.

Sebes rövidlátó lévén, a papírdarabot egé

szen az orra hegyéhez tartotta s nézegetett, vizs
gált. Végre nagy nehezen mégis elolvasott egy 
mondatot, mely irónnal a papirszeletkére volt 
jegyezve.

Kettőt, hármat bontott ki, mindeniken egy 
és ugyanaz az irás,

— Ki irta ezt nagysád ? kérdé az orvos.
— £n irtain ! — felelte Ninus bátran — 

és ön ebből mindent érthet, doktor ur !
Sebes meg is él tette, hogy e néhány szó a 

leány részéről »kosarat« jelent.
A szülők, kik biztosan számi tollak az el

jegyzésre. nem is ügyellek a lefolyt párbeszédre.
Ninust nem is úgy nevelték, hogy szüleit 

félrevezetve a kérőnek ily alakban adjon kosarat.
Sebes ur e párbeszéd után rosszullétröl pa

naszkodott, melyet — úgymond — valószínűleg a 
vonatban levő léghuzanUól kaphatott.

Az eljegyzés elmaradt. — Az orvos a leg
közelebbi vonattal elutazott.

Néhány hónappal később eljegyzési hirt hoz
tak a lapok: »T. eljegyezte Orlay Ninát.« — A 
leány akarata győzött, mert mégis nejévé lön 
szive választoltjának.

Már .asszony volt Ninus, a mikor elbeszélte 
szüleinek az ő turpiságát: ugyanis titokban min
den egyes kis papirszeletre még a délelőtti órák
ban reá irta azon mondatot, a melytől Sebes 
orvos megbetegedett. — A receptet Ninus irta 
meg betegségéhez.

Boldizsár Ernő.
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—  Felmentett vádlottak. Múlt hó 23-án 
tartatott meg a nagy-kanizsai kir. törvény
széknél zsarolás bűntettével vádolt Varga 
János és társai rnura-csányi (goricsáni) la
kosok bűnügyében a végtárgyalás. l)r. Kende 
Elemér kir. alügyész vádbeszéde után dr. 
Kovács Lipót védőügyvéd emelt szót a vád
lottak védelmére, ki alapos tudással és éles 
jogászi fellogással kimutatta, hogy védenczei 
részéről zsarolás esete nem forog fenn. A 
kir. törvényszék dr. Kovács argumentumait 
magáévá tette, s a vádlottakat egyhangúlag 
felmentette. A tárgyalás után a tanácselnök 
üdvözölte védőügyvédet sikeres működé
séért. Dr. K o v á c s  mura-vidi születésű, 
tiatal ügyvéd.

—  A magyar nemzeti zarándoklat, mely 
a herczegprimás és a püspöki kar vezetésé
vel április 24-én indul Rómába a déli vasul 
budai pályaudvaráról, mindenütt élénk érdek
lődést kelt. Az 1900. szent esztendő, vala
mint a magyar katholiczizmus 900 éves ju 
bileuma egyformán vonzza az érdeklődőket. 
Mágnások, országos képviselők, kispapák, tu
dósok, ügyvédek, papok, orvosok, azonkívül 
egyszerű földmivesek is vesznek részt a za
rándokmenetben, a melynek kimagasló pontja 
lesz a Laternában tartandó magyar isteni
tisztelet, a hol II. Szilveszter pápa van el
temetve, a ki Szent István királynak kül
dötte 900 évvel ezelőtt a magyar szent ko
ronát. Az istenitiszlelete! Vaszary bíboros 
prímás tartja a lateráni kanonokok segéd
letével, a kik megint első kanonokjai a vi
lágnak, mert a legfőbb templomhoz vannak 
beosztva. Az ünnepi beszédet pedig Fehér 
Ipoly, pannonhalmi főapát mondja, mint 
annak az Asztrik apátnak utódja, a ki Szent 
Istvánnak elhozta Rómából a koronát. Ezen
kívül számos más egyházi ünnepség vár a 
zarándokokra, a kiket a 90 éves agg XIII. 
Leó pápa ünnepi kihallgatáson fogad. A za
rándoklatot a a püspöki kar megbízásából! 
rendezi a magyar kalholikusok római za
rándoklatát rendező bizottság irodája, mely 
Budapesten, az 1. kerületben, krisztinavárosi 
plébánia épületében van. Ide küldendők a 
jelentkezések, valamint a tudakozódások; az 
iroda postafordultával felel és ad minden 
tekintetben felvilágosítást. Kívánatos, hogy a 
jelentkezés április hónap 10 -ig befejeződjék, 
hogy az egész előmunkálatot zavartalanul 
lehessen teljesíteni. A zarándoklat különben 
nápolyi kirándulással van egybekötve, kap
csolatban vele más nevezetes olasz városok 
is megtekinthetők. Ott lesznek a hazai tanító- 
rendek küldöttei is a zarándoklatban, a 
melynél érdekesebbet keveset látott Róma, 
a mennyiben diszmagyar. modern szalon
ruha stb. mellett nagy számban lesz látható 
magyar népviselet is.

—  Remek kivitelű arczképe készült el a 
nemzet atyjának. Gróf Kreitli Béla a budapesti 
Kossuth-muzeum alapítója, régen fárad azon, hogy 
a szabadságharcz legnagyobb fiának képeit hív 
reprodukczióban terjessze. Most jelent meg Kos
suth Lajos életnagy arczképe gyönyörű fénykép
nyomatban. Ez a kép az eddigiek közt Kossuth
nak legtökéletesebb, leghívebb arczképe 1849-ből, 
tehát abból a korból, a mikor küzdelmeinek és 
dicsőségének zenithjén állott. Mint ilyen kétszere
sen drága ereklye, mert ebből az időből nincsen 
róla híven készült képünk. Ezen az arczképen 
minden ott van, ami benne nagy volt: a tűz, az 
elszántság, a hazáért és nemzetért való rajongás, 
a szabadságérti lelkesedése és a lángész ihlete. 
Kossuth Lajos ilyen volt, csakis ilyen lehetett. 
Valóban nemes és hazafias szolgálatot teljesítettek 
azok, akik legújabb Kossuth-arczképet a magyar

közönség számára megteremtették. Ne hiányozzék 
ez a kép egyetlen házból, egyetlen körből sem. 
Ez életnagy arczkép ára csak 9 frt 40 kr. Az 
1848/49-ki ereklyemuzeumban Budapest, IV., gra- 
nátos-utcza 1 Szabadságharczunk hőseinek és 
vértanúink emlékeinek a pantheonát támogatja 
mind, aki e becses képet megszerzi.

—  Önkénytelen levesevö Egykor egy 
angol párisi vendéglőbe lépett, hogy ebé
deljen Minthogy nem értett francziául. de 
ezt nem akarta megváltani, magához intette 
a pinezért és az étlap első sorára mutatott 
Ez bólintott és a mylord előtt nemsokára 
tyukleves párolgóit. Elfogyasztván a levest, 
angolunk a második sorra mutatott, mire a 
szolgálatkész pinezér egy csésze kelkáposzta
levest hozott. —  Ismét leves! dünuyögé a 
mylord, ez alkalmasint divat Parisban ! Ezzel 
megette. — Ismét kézmozdulat az étlap 
harmadik sorára és legott rákleves állt 
előtte. Az éhes angol homlokán veriték- 
csöppek gyöngyöztek, de azért a leves har
madik kiadását is megette, a negyedik sorra 
mutatott és . . . sago-levest kapott. A ven
dégek bámulva nézték a levesfalót, ki, hogy 
többé ne kapjon levest, az étlap utolsó so
rára mutatott. Ekkor a pinezér egy köteg 
fogvájót hozott. A mylord elsápadt, fizetett 
és távozott a vendéglőből.

-  Hogyan lett egy házaspár 6 gyermekével 
boldog? Egy a fővároshoz közeli vidéki városban 
élt férj és feleség 0 gyermekével. A férj szorgal
mas volt, de mégis csak ritkán sikerült neki va
lamit keresni, úgy, hogy családját alig bírta el
tartani. Az asszonynak egyszerre csak azon gondo
lata támadt, hogy félje tudtán kívül részt vesz az 
osztálysorsjátékban. Sokáig takarékoskodott akraj- 
czárokkal, mig egy negyedecske sorsjegyet besze
rezhetett volna; ekkor Török A. és Társa ezég- 
hez, Budapesten, Váczi-köj^ut 4., fordult és meg
rendelt ott */4 sorsjegyet. Számát sem az l-ső, 
sem a 2-ik, de a 3-ik és 4-ik osztályban sem 
húzták ki. Elcsüggedve irt az asszony Török A. 
és társa ezégnek: még csak két osztály, aztán 
veszve vannak a megtakarítóit krajezárok.« Ez 
azonban nem igv volt, mert az ö-ik osztályban 
nagy nyereménynyel húzlak ki a számot. A Tö- 
rök-ezég, mely előtt a család szánalmas helyzete 
ismeretes volt, azonnal sürgönyzött az asszony 
részére megállapított czimre, hogy sorsjegyüket 
egy nagy nyereménynyel kihúzták. Másnap már 
megjelent az asszony férjével együtt Török A. és 
társa ezég budapesti irodájában, de férje előli 
még titkolta, hogy mi történt. Csak amikor a hi
vatalos huzási jegyzékből meggyőződött és miután 
Török A. és társa c/.égtől a pénzt felvette, adta 
meg urának a felvilágosítást. Aszegény ember öröme 
leírhatatlan nagy volt, reszkető kézekkel és öröm
könnyekkel szemeiben, ölelte át feleségét e sza
vakkal: »neked köszönöm jó asszony, hogy mind
kettőnket gyermekeinkkel együtt boldoggá teltél.«

Velencze viz alatt — Nemde Ve- 
lencze gyönyörű város P — kérdezők egy 
nőtől, midőn haza jött olaszországi útjáról. 
— Nem szólhatok erről, mert midőn ott 
voltam, ép nagy árvíz volt és a legtöbb 
utcza viz alá került.

A Horgony Pain Expeller igazi, népszerű 
háziszerré lett, mely számos családban már több 
mint 27 év óta mindig készletben van. Hátfájás
nál, csipfájdalom, fejfájásnál, köszvénynél, csúz- 
nál slb.-nél a Horgor.y-I’ain-Expellerrel való be- 
dörzsölések mindig fájdalomcsillapitó-hatásuaknak 
bizonyullak, sőt járványkórnál, minő: a kolera, 
hanyóhasfolyás, az altestnek Pain-Expellerrel való 
bedörszölése mindig igen hasznosnak bizony ült. 
Ezen kitűnő háziszer jó eredraénynyel használta
tott bedörzsöléskér.t az influenza ellen is és 40  
kr., 70 kr. és t frt üvegenkénti árban a legtöbb

gyógyszertárban készletben van, hanem bevásár
lás alkalmával mindig határozottan Rtint »Riihler- 
féle Horgony-Pain-Expeller« vagy »Richler-féle * 
Horgony-Liniment kérendő és a »Horgony« . véd
jegyre ké’ ünk figyelni.

M A G YA R N E M Z  E  T politikai 1 
napilap lapunk mai számában közölt hf/de- 
tésére különösen felhívjuk lapunk t. olvasói
nak szives ügyeimét. A „M agyar Nemzetu 
főszerkesztője Jókai Mór és fícksies Gusztii v, 
felelős szerkesztője Adorján Sándor, Aj a (jó- 
tulajdonos: Athenaeum irodalmi és nyomdai r. í

— Pórul járt kölcsönző. Egy paraszt 
ember kosaraival hálán a közel városba 
ballagott hetivásárra s útközben mesterle- 
génynyel találkozott, kinek bőröndén kívül 
nehéz köpenyét is hurczolnia kelletT""' W- 
térve a csárdába, reggeli után a mesterle
gény nem birt fizetni. — Az égre kérem, 
szólt a paraszthoz, adjon kölcsön egy fo
rintot, a városban visszafizetem. —  A gya
nakvó paraszt hajtandó volt ugyan ufcérebs* 
mének teljesítésére, de csak ugy/ha žSfltJ- 
got ad neki. A mesterlegény köpenyét a?dta 
ál zálogul. A paraszt görnyedve és' izzadva* 
hurezolía a köpenyt a városig; oda érve, a 
mesterlegény forintot vett elő zsebéből, oda 
adla a parasztnak s szépen megköszönte^ 
hogy a városig vitte köpenyét.

— Mindig szomjas — Költs fel éjfél, 
ha szomjas leszek, mondá a térj nejének. 
—  Hál honnét tudjam, mikor leszesz szom
ja s ?  kérdező neje. —  Csak költs fel bátran, 
mert mindig szomjas vagyok !

Ha elfogy a lélekzet.
Ni/./.óla Klára kisasszony (Lausanne, rue Saint-Fran- 

oois ii.j. a ki mint varrónő keresi kenyéréi, körülbelül egy 
**v óta beteg volt. Betegsége uyyanaz volt, meJv annyi fiatal 
leányt támad meg. Vérszegénység bántja a legtöbb fiatal* 
teremtést és a figyelmes szem mindjárt keletkezésekor föl
ismeri a betegséget. Az arezbőr sáp ad j az ajak színtelen, a 
•»em éléskség* eltűnik és arc/.ra szomorúság kifejezése, ül. 
h komoly jelekre föltétlenül szükséges, hogy hozzáfogjunk 
a gyógyításhoz, mert a gyönge vér. mely az erekben kering 
és nem tud már erőt adni, lehetővé teszi, liogv a betegség 
elhatalmaskodjék. Ha ebben a pillanatban a vért fülfratsilő 
hatásos szert alkalmazunk, ennek rögtönös hatása az lenne, 
hogy megakasztaná 
a vérszegény ség ter
jedését és mert a 
vérnek uj erőt adna, 
visszaadná a viruló 
egészséget. Sajnos, 
nagyon is gyakran 
figyelmen kívül hagy
ják ezeket a jelen
ségeket és csak akkor 
gondolnak a gyógyír 
lásra, a mikor a be
tegséget a heves fő
fájás, fülziigás, ol lal- 
szurás elviselhetet
lenné teszi. Jóllehet 
Nizzola kisasszony 
sokáig várt, mig valóságos gyógyitószert alkalmazón, mégis 
sikerült neki meggyöngült egészségének helyreállítása ugv, 
hogy a Pink-pilulát, az elgyöngült vér legjdbb fölfrissitöjél 
és egyszersmind az idegek megerősitőjét használta.

őszintén köszönöm önnek, irja levelében, hogy h 
Pink-pilulával olyan kitftnő eredményt ért>m el. Egv év óta 
nagyfokú vérszegénység bántott, lélekzetejn n^bag^tt és a 
legkisebb lépcsőt sem tudtam megmászni, étvágvotnat és 
álmomat tökéletesen elvesztettem és rettenetesen sápadt 
voltam. Három hónap óla nem dolgozhattam, tűig végre a 
Pink-pilulát használtam. Ez idő óta tökéletesen egészséges 
vagyok és már több hónap óta éppen ötfV dolgozom, mint 
azelőtt. , .

Minden bajt. melyet gyönge vagy tisztátlan vér idéit 
elő, éppen igy gyógyítható. Idegbaj, reuma, vítastáncí 
meggyógyul a Pink-pilula használásával. «, r .

A pink-pilula kapható Magyarországon a legtöbb 
gyógyszertárban. Egy doboz ára I frt 75 kr. és F á i doboz 
9 frt. Magyarországi főraktár: TŐRÜK JÓ Z SEF gyógyszertá
rában, Budapest, Király-utcza 12. ,,lr

Felelős szerkesztő: 1

H A R G I T A I  J Ó Z S E F  -

Kiadó és laptulajdonol:

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR). ’



XVII. tečaj. Vu Čakovcu, 1900. 1-ga. apriliáa Broj 13.

Sve poSiljke se tičuč zadržnja 
novinali, naj se poSiljaju na 
me, Hargitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljatvo:
Knjižara F is c h e l  Filipova, 
kam se predpiate i obznane 

poSiljaju.

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

Iz la z i s v a k i  t ije d e n  j e d e n k r a t  i to :  v u  s v a k u  n e d e lju .

Predplatna cena je:

Na celo leto . . .  H kor. 

Na pol leta . . .  4 kor.

Na četveri leta . . 2 kor

Pojedini I»roj: koštaju 20 fill

Obznane se poleg pogodbe 
i fal računaju.

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

Od šibicah.
Kak gud dalko idemo vu povesti člo- 

večanstva, ne najdemo takvo vréme, gda 
ogenj ne bi bil poznat. Samo pripovesti i 
priče nam govoriju od tak ve dobe. gda je  
človek ognja tu dobrotvornu stvar stradati 
moral. Ali istinaje to, da je  iznašastje ognja 
več veliko napreduvanje znamenuvalo vu 
življenju čovečanstva i kakti klicu višešeg 
izobraživanja je  nosilo vu sebi.

Istina je, ako vu prošlo vréme gledimo, 
samo onda moremo presuditi ono veliko na- 
preduvarye, kője 19. stoletje more pokazati. 
Staroga Rima i Athéna palače sa svojimi 
pergamen (papirnati) obioki su skoro sméS- 
ne, pred nami kad sada i na svakoj maloj 
kolibici vidimo glažnate obloke. Kad vezda 
vu svakoj hiži vura krcka na steni, nemre- 
mo si premisliti kak su stari mogli biti bez 
ovog hasnovitog pohižtva.

Ako predstavljenje ognja iz znanstvene 
strpni gledimo, je : Fizično i lučbeno (kemič
no) predstavljenje tojest gda drévo k dru- 
gom drevi teremő (hrdlamo) ili pak ocelinu 
k kamenu (kvarcu); lučbeno predstavimo 
ognja sa eleklrišom phosphorom — 
fosfor i t  d.

Viže stotina let je  tomu, da su ljudi 
jedno drevo k drugom trli i tak ognja do
bili. Ta navada je  još sada med divjaki.

Z  A B  A V  A

Moč molitve.
Na spomenek svetka »Nazveščenja bi. 

dievice Marije,« koj se svake godi ne 25-a 
Martiuša obslužava, te kojim se je  čin za 
eveličeoje čoviečansko započel, je  sveta mati 
cirkva trokratno zvonenje na dan odredila 
i to: u jutro, podne i u večer, kada svi 
dobri krščeniki »Pozdravljenje angelsko« 
mole. Ima miestah, gde je ta navada stalna, 
da se pri »Angelus zvonenju« uviek »An
gel gosponov nazvestil je  Mariji i t. d« 
moli, dapače u tom pogledu je varaš Solno- 
grad svim ostalim zrcalo, jer ja sam tam 
živel tri godine i pol pak sam videl — a 
ne samo pripoviedati čul — kak se pri 
glasu zvona na ulici sve odkrije i moli. 
Koliko krat sam videl pokoj noga grofa Taa- 
fe«,'*koj je za ono vrieme bil onde vrhovni 
poglavar zemlje (Landes Chef), kad ga je 
zvon na ulici našel, odkrite glave putem iti, 
a to se je  jcdnomu onde stanujučemu ce- 
sarskomu princu više krat dogoidlo, da ga 
je zvon skupa sa njegovim adjutantom na 
ulici zatekel, pak pošto je  pri »Angelus zvo
nenju« se svaki na ulici odmah odkril, pos- 
ve je  naravno, da tako visokog nadraženja 
Coviek, kakovog je  princ, nebude med toli-

Rimske kuharice su negda još na tak vi 
način dobile ognja Na taj cilj su bili ekstra 
slugi, koji su dreva skup voščili. Na taj cilj 
je  bilo najbolše brišljan drevo. —  Ali več 
bliže Krisluševog narodjenja su rimljani več 
drugo ognjeno sredstvo imeli, ovo je  iz žvep- 
Ijene šibičke slalo, to su vu prhnjeno drevo 
morali namočiti i tak dugo po kameno voš
čili, dok se né vužgalo.

Kresu (ocelinu) su vu četirinajstim sto
letju počeli liasnuvati. Ali kresa samo iskre-! 
nje daje i zato je  za domče potreboče ne l 
jako prilična. Vul7-lim stoletju su vu Nemš- 
koj jednu čelu mašinicu napravili vu kojoj 
je  kamen se k ocelini tri na jednim kotaču, j 
pod ovim je  bilo suho trešče, koje kad su 
kotača obrnuli se je  vužgalo. Kresu su tiez- 
davnja i pri nas hasnuvali, ali i vezda njih 
je, akoprem jako malo, koji ju hasnujeju.

I vnogo takvih sredslvah ga bilo, ali 
zbog težkog baratanja su né mogle dugo 
gori stati.

Lučbena ognjema sredstva su još me-1 
nje valjale, jer je  vnogo kaj— kaj, kak n. pr. 
vréme deluvala na nje. ili pak su tak po- j 
gibeljna bila, da nje je  né bilo dobro has-j 
nuvati. Samo na početku 19-ga stoletja je 
Bertholet chémikus znašel takvu mešavinu,] 
koja je do znajdenja šibicah dobru službu 
činila vu kuhnji i pri hiži. To sredstvo iz 
sledcčeg stalo: ako klorkiseline kalin v u !

kemi, dapače samimi odkritimi, jedini pokrit 
okolo hodil, pak je onda i on skupa sa svo
jim adjutantom soldačku kapicu zglave ski- 
nul i tako je pravo. —  Žalibože, sam se 
jednoč po Medjimurju vozil, baš je poldan, 
zvonilo, pak su školska dieca išla liepo u 
redu od nekud — valjda iz škole, ali od
krite glave nije niti jedan bil. »Dicsértessék a 
Jézus neve« su mi doduše dovikuvali, ali 
pod zvonenjem »Angelusa« pozdravljenje an
gelsko nisu molili. — Bog zna, — mozbit 
nisu niti molili znali —  — ! Dosta o tom.

U Solnograd varoš se more ne samo 
svaki varoš ugledati, kaj se vršenja krš
čanskih dužnostih tiče, nego i svako selo. 
gde mali birov ih kapuš pri zvonenju An
gelusa niti ne gene škrljakom a občinski 
diurništa pak po gotovo ne, jei se to tobože 
za gospodu nebi šikalo. U Solnogradu u oš- 
teriji, čim zazvoni Angelus, pak makar je 
kakova zabava ili dapače ples, ošterijaš samo 
jakim glasom zavikne »Beten!« t. j. molili 
i odmah je  sve mirno, dokle god neodzvoni.

Pak baš mi je  svrha ta, da ovde pri- 
poviedim dogadjaj, koj se je  u šestdesetih 
godinah izbilja dogodil i meni su osobe, ko- 
jim se je dogodil osobno poznate bile, a iz 
niega se vidi, koju moč ima molitva.

Dva gradjana u Solnogradu, jedan bač- 
var (pintar) i jedan malar sobah živili su

žvepljenu kiselinu namočimo, to se jedno s 
drugim sa takvom jakostjorn prime skup, 
da se vu bližini za goreti stvari vužgeju, 
Tak su delali onda na dvrevcajto, najme na
močili su drevce vu kalinu i smolu i to po
sušili a kad je  trebalo su namočili vu žvep- 
Ijenu kiselinu i drevce se je  vužgalo. Ali lo 
je  jako drago biloj jer još 1812-ga je  sto 
takvih drevcah više forintah koštalo.

Prave phoshor šibice je  okolo 1830-ga 
znašel jeden debrecinski magjarski profes- 
sor (Irinyi János) i iznašastje njegovo po 
célim svétu hasnujeju bez toga da bi znali, 
da je  je on iznašel. Svét samo to zna da 
su prve šibice se vu Beču delale.

Trgovina šibicah je  vezda velika, ako
prem se nam malom vidi, ali ako si premis
limo bolje vidimo, na kak veliko dojdeju i 
takve malenkosti. Ali istina je , da se lo 
samo tak pozna, ako ga vnogo njih has- 
ruijp. —

Iz povesti Magjarske.
Dalje.

Magjarsko honveustvo je  i vezda vitež- 
ko proti stalo množini nepriatelja. Juniuša 
13-ga je  vitežko nadvladalo nepriatelje pri 
Csórni i pollam vu drugih menjših bitkah.

Ali zatem su jeden drugoga sledili 
zgubljeni boji. Tak su zgubili honvédi rat

medjusobno več duže vriemena u svaji,koja 
se je  porodila iz toga šlo je  bačvar malaru 
vtrgnul nekaj od plače za malarije sobah, 
jer da je  ov tobože prema pogodbi lošije 
mu izmaiul sobe, nego l i j e pogodjeno bilo. 
Na to je  malar bačvara lužil, a ov je  mo
ral uslied odsude cielu pogodienu svolu 
malaru platiti. Od tog doba več jedan dru
goga nije mogel videti le su se medjusobno 
svigda i posvud, gde su se sastali, grdili i 
psovali. Oni su dapače u svojoj svadji znali 
takav škandal počiniti, da su se ljudi skup 
zdrčali, te je mirili.

Niekog dana su se sličajno sastali u 
jednoj ošteriji pri jednem te istem stolu te 
su se po navadi opel pričeli grditi i medju
sobno si nepoštene čine predbacivati i to je 
več tak dugó Irajalo i tako mali preuzelo, 
da su ostali u ošteriji mislili, tomu nebude 
nikad konac.

Na jedan krat dojde ošterijaš u sobu i 
debelim glasom krikne: »Moliti!« —  baš je 
zazvonelo večernje pozdravljenje angelsko. 
Svi odmah zatihnu, skinu škrljake i mole, 
samo ovi dva svadlivci nepaze na to, nego 
svoju svadju glasno dalje tieraju. Ali sad 
zavikne nieki prisutni stari majstor: »Zdra
vo Marija zvoni!« — 1 sad je  nastal mir.

Doslie molitve se ova dva više nisu 
s v a d i I i, zvon na molitvu, uzklik staroga
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poleg Zsigárda, a pri Uj-szőny-u je i Görgei zár Vilmosa sa kugljom. Ali né samo ovi, žili. Tak su počeli proli obedvém izlragu 
sam ranu dobil. Pri Váczu i Debrecinu. gde nego céli red je  žrtvah, kője su skončali, a koja jog i sada traja, 
je  Paškevich sam komandiral, su takajge vnogo pak njih na regte i vu tamnice
honvédi bili nadvladani. I Berna je  ostavila zaprli. P u n ta rija  vu reštu,
srei'a. Zgubil j e  pri Segesvári!, gde je  i gla- Odo je  samo mogel je pobegel iz nes- |* Chrudima lelegraféraju jednim peš- 
soviti pesnik leta li opa , kak takajše je  bil rečne domovine. Kossuth Lajos je takajše tanskim novinam da su tam vu reštu kot,-
nadvtadam pri Szasz-sebesu i lemešvaru, a med emigranši. Bolje je, da su vun odišli, Suda se pobunili robi proti kosti, ali potlam
med ráczi je Perczel takajSe nesrečno voju- doma bi nje i tak skončali a ovak pak su kad je  košta previziterana bila i našlo se 
val i zgubil rat pri litelu. [ipak mogli imati ufanje da bude doglo vrč- jp? da robi ne imaju istinu. su ju  ipak po-

To je  naravno, jer ako je i magjarska me kaj bude nepravične kagtiga postigla, i jeli. Popoldan je  6 robov vu svojimi hiži-
vojska čude delala vu ovim vremenu, ali pravica nadvladala okrutnike. — cami sve spotrlo i proti je  stalo stražarom
takvoj množini nepriatelja, kakov je  sada (jiaije sjedi) Loparits. pod potrtimi vrati. Na hitrom su žandarstvo
vu Magjarskoj haračil, je tak na girom proti _________  isoldačtvo zvalikojisuonda vtigilibuntovnike.
stati ipak nemoguče bilo. Magjarska vojska xTAf7/\r«
se je zjediniti trsila, da tak s zjedinjenom K A J  J E  A O N O G A ? Vdovica s t ra ž a r a .
jakostjom proti stoji nepriatelju, i to bi njoj Vu Szurduk obeini se je prjpeUlo
i po ruki išlo, ako Görgey Arthur 1849. au- —  1 rosimo naše poštuvane predeCe; Muža Peczés Anne gdo je noCni stfa.  
gustuša 13-ga ne bi del doli oružje pri Vi- plulnike,naj n a m  vu d ru g im  fe r ta iju  žar bil su pred dvema Ijeti na vulici med
lágosu Vnogi topostupanje Görgey-a za pro- — v .  y » (mtatke čim~nrrd, noAhdu draženjem tak zpikali, da je za nekoji me- 
danje domovine drž,ju, , more bih, da ,e ta o s U U U  u m  p re d ,p o s ip u  ^  yumr| z# ^  sj ’je vd’ovica jz dJe|a is.
to ne bez svakog fundamenta. Paškevich je  i predplate ponovi/u. kala kruh za se j za dvo;e dece N da je  
po doli devanju oružja magjarskih honvč- i od občine dobjla dva. , ri forinte a]i d
dov sledeče pisal cari>- »Magjarska pred no- u gorén  au.zadnje vréme su jo j ve(, |lUi (o ne daU 
gami Vašeg veličansl . leži!* Vu Hzčcs-Kereszluru su se dečki sela Vu januaru se je  jako prehladila i za tem

Najduže je  proti stal cesarskoj vojski zabavljali vu krčmi. Kak je več navada, po zbetežala] Služiti je  ne mogla i zato su nju,
Klapka György general vu Komarom gradu, zabavi se je  počela velika bitka, vu kojoj i decu dobri ljudi zdržavali. Med betegom 
ali szeptempra 27-ga 1849-ga, jer je videl je né mali del imela bota Makaházi An- je  vigeput prosila pomoč —  od ob
da je več zabadava proti stati se je i on drása. Tak dugo je mahal s njom, dok je  čine ali zabadava. Proglog meseca 19-ga je  
predal. On se je  ipak obskrbil za svoje vo- lampaga doli vudril i goreči petróleum se dečeca opet poslala na občinske hiže da 
jake, vu čem je  samo tak dal prek grada, je na svadjajuče dečke zlejal. Svi su v njoj barem jeden forint daju na kruh, alj 
ako mu niti jednoga soldata nigdo nebude ptamnu postali i na vulicu bežali, gde su i to je  zabadava bilo. Siromagka žena se je 
bantuval. Görgey nije tak včinil, on se nije skup se shadjajuči komaj pogasili na njimi natem jako razžalostila i odlučila se je  na 
za svoje vojake i druge generale brinil, nego ognja. Vnogi su jako oranjeni i četiri kak — samoubojstvo. Na večer, kad su deca 
samo za se. se vidi, budu vmrli od ranah. zaspala je  sa jednim ogtrim nožom obed-

Žalostni dnevi su se počeli sada za vam prerezala ginjaka, a zatem pak svoje
magjare. Haynau, gdo nije bolgi bil od neg- 7 rofiHni P^nezi. žile j on(ja se j 9 obesila. Vu jutro je  birov
dagnjeg Metternicha je  sada započel osvetu. Iz Zombora nam sledeče pišeju: Pred poslal jeden forint po jednim slugi, ali ov,
Spolovili su krive i nekrive, skončali su nekojimi dani je Link András iz Nemt-Pa- kad je vu hižu stupil, je  ženu mrtvu nagel, 
svakog, gdo je i samo kakov del imái vu lánko sledeče reči rekel vu Mitroviči stano- Taki je prijavil poglavarstvu, koji su tam 
ralu. Tak su obsudili na smrt nekrivog i jučem Zsűri Jásó: — Jasó jelb i se rad obo- téli ženu doli vzeli iz vužinca i samo onda 
nedužnog Batlhány Lajog grofa, prvog mi- gatil? — A gdo se nebi rad — odgovoril spazili, da je  i dvoje dece mrtvo, 
nister predsednika; vu Aradu su IH gene- Jásó, nakaj mu je  Link opet rekel — Ne-
ralov skončali med njimi Aulich Lajosa, kaj ti rečem. Kupi od mene peneze, za fal ti rot/ nova^enJem v smrt.
Nagy Sándora, grof Vécsey Károlya, gr. Lei- dam. —  Sa tem je  iz torbe sipal množinu Letos bi dogel tretjiput pod novačenje 
ningen Károlya, Damjanich Jánosa, Török forintačah, kaj se je srrno tak bliskalo pred (gtellingu) Ebersperger Géza gnajderski de-
Ignácza. Lahner Györgya, Knezits Károlya, Jásőum. Pogodba je  na hitrom bila. 350 frti tič iz Budapesté. Dvaput su ga več né za
Pöltenberg Ernőa na galgah, a Kis Ernőa, je dal za peneze, koji su vu torbi bili. Ali dobroga nagli, ali vezda se je  plašil od to- 
Schweidel József-a, Dezsőfi Arisztida, i Lá- torintače su foligne bile i to su drugi zpa- ga, da ga nutri predržiju i čem je  bliže bi-

majstora i molitva sama, kojorn im je sva- Orleanski sa velikom pratnjom kroz Mar- pri ostavljanju luke velika ladja mogla ili
dja bila nenadano pretrgnuta, je tako dielo- seille putoval, za da ide u Algier i onde sama neprilike imati ili drugim ladjam pro-
valo na nje, da više grdnih riečih poslie mo- službu i čast generalnog gouverneura pre- uzročiti, jer ona pod velikim trhom dosta
litve nisu zmogli, dapače su se konačno uzme. Varag mu je  priredil sjajni doček, duboko tone. Mislim, da mi je  istinu rekel,
posve pomirili i pomirjeni zajedno otigli kliči, držali su se govori a najposlie je bila i a nije se sa mnom nagalil.

Drugi dan su se več i nj hove žene svečana gostba, kod koje su bili svi digni- Biskup je anda na ladju čekal, kojem
prijateljski medju soboin spomina le, te je Liri i veči činovnici prisutni. Poslie sveča- bi se u varag odpelal, pak je  u to vrieme 
staro prijateljstvo bilo podpuno uzpostavlje- nosti pako su ga poglavar! duhovni i svetovni, pričel se princ gnjim zabavljati i med osta- 
no. A kad je poslie nieki znaliželjan sused je  to več navada, sproveli na njegovu lim na jedan krat zapila biskupa: »Prosim 
zapital kak je  to doglo, da su se ovak na ladju, kojorn je imal odploviti na svoje novo njih excellenciju, oni su poznati oglrouman
jedan krat natrag sprijateljili, odgovoril mu fies to  u Algier. gospodin, neka mi izvole reči, koje je  naj-
je  malar: »Molitva je  to učinila! Mi smo u Več su mu se večini dielom izpričali i ve( ê ^uc 0̂ s âro8a tegtamenla?«
največoj svadji na glas zvona molili: 1 od- 0d njega se oprostili te ladju ostavili, jedini Biskup pogleda začudjeno princa; on
pusti nam duge nage, ka i mi odpragčamo. biskup Eugen je jog bil zaostal. On je  na bi mu bil na to pitanje pravi odgovor bil 
pak smo si onda morali jedan drugomu od- pricovoj ladji počekal na lokalnu ladju, dal, ali princ je tak ozbiljno izgledal, da je  
prostiti, ako smo hoteli, da Bog i nam od- kojorn če se na obalu dati odvesti. Za ovo biskup odgovorom zatezal. . . .  Za princom 
prosti « razjasniti onem, koji se jog po moru nisu su stali officiri generalnog gtopa, te su se

vozili imam spomenuli to, da manje ladje, potajno smejali nad tobožnjom smetnjom
N a iv e c e  č u d o  s t a r o g a  te s t a m e n t a .  koJe nevoz<! loljku ležinu nmožinu, stoje biskupovom, a biskup je  to sve d o b r o t a -  

J  0  u morskoj luki, te se na nje ide po za to **!• Na jedan krat odpre usta jedan defeh
Biskup Mazenodski Eugen bil je  u svoje priredjenom mostiču; a kod velikih i ratnih oberstar, kojega zažarjeno lice je  dokaziv&lo*.

vrieme jedan izmed najdosielljivih, koj je ladjah nije tako. One ako i u luki stoje, da je pod svočanim obedom malo prije ne- 
na svako pitanje odmah odgovora zmogel, i tak kad se pune, budu iz luke iztiznute na koliko čagah vige kroz požirak zlejal, te de- 
tko se je  jedan krat hotel znjim nagaliti i pučinu, ilili na prostor morski, pak se onda belim glasom veli: »Pasja taca! Sigurno je  
kak se ono veli na njega se ribati, temu je  u čunih do nje i iz nje vozi i odvaža. Ja to u starom zakonu največe čudo, da se je  
drugi krat na to volja progla, jer je dobil sam u Fiumi jednoč niekog ladvarskog of- Eliag na ognjenih kolih u nebo odpelal a 
odgovore na svoja drzovita pitanja, kakovih ficira pital, zakaj to kod večih ladjah tak hlače si pri tom nije zežgal.« 
se nije nadjnl, iliti kak se veli, bil je  zpla- biva, zakaj se nebi i one u luki punile, kak »Oni se varaju gospodin oberstar,« —

ên _ i manje, pak onda od onud izraven svojim veli dosielljivi biskup, komu je  posel sa
Bilo je to godine 18T7. kad je  princ putem plovile, pak mi je  odgovoril, da bi oberstarom bil laglji nego li s princom —



la $tellinga, stem ježalostneši bil. Prošlog m. lične ne moči sa golenjem kriviti. Vu tem se Žpanlea.
28-ga vu noči je  več ne znal kaj od straha, je zadovoljil kr törvényszék na kaj je  ob- y u jj^csvarmegjinskoj Kunbaja občini 
Okolo jedne vure je  iz postelje skočil i sa !užene jedno glasno osloboddo od obtužbe. ge pripeti|0 da se j e per|ics József csi- 
re vol verőm se je  vu glavu streli!. Zb iran je  keriaski Stanovnik sa svojim 10 Ijet starim

« *» /  • sinom vu krčmu svrnul žganičit. Iz svake
Živo prekopani. y u Dráva-Vasárhelyu su prošlog me- porcie je i sinu dal jeden guták kojemu se

Vu Buškim vu Odessza kotaru se je  sera 20-ga za občinskog birova Novak Já - je  dopala ta žgeča pit v i na. To se je tak 
velika nesreča pripetila. Vu jednoj kopaoni- nosa zebrali. — Ijepo vidlo tam pijančevanom Vizinu, da je
ci lapora se je podpreta bolta zrušila. Na za dečeca takajše jednu porciju dal donesli.
sreču su se svi oslobodili, zvun jednoga, Nesreča. Oteč je  prepovedal, ali ipak je nazadnje do-
koga nisu mogli najti, jer pak su kamenje ne pustil da sin zpije žganicu. Pijan dečec je
...ogli vkrej odhitali, su svikak mislili, da Horvath Andras ' " Je80V 'Jet sti,r „e mogel sam na kola iti nego ga je  oteč
njim je  pajdaš vuinral pod kamenjem i sin su vu Kottori vu žngornelinu deske ža- de| i počel im putu je  javkal. Kad su dimo
zbog toga su taki na mestu obdržali mrt- gali. Uečec je  lak nesposobno jemal vkrej došli je  olec sina ležat del i sam si je  le-
vačku mešu. Ali za mrtvoga misleči težak deske, da mu je  jedna žaga ruku odrezala, gel spat. Drugi den je  prestrašeno videl, da
je  ne vurnral nego nutri vu kopaonici na je sin mrtev. Telo su mu razparali i znašli
sigurno mesto se potegnul. Dva dni je bil Z a k la l s i Je otca. da ga je  žganica zaklala. Proti oleu teče
več nutri bez jesti i piti tretji den se je  ka- iztraga.
menje niže vrušilo i tak je spazil sundenc Udsz Albert iz 1-alul.egy obCine se je
trake. Célú jakost si je skup pobral vun se posvadil sa svojim 23 Ijet starim sinom, i S tre ijen i zverokratliea.
je  zevlekel i di.no je  iáéi. Kad je  vu koli- neče.m.rni s n se je  tak razsrdil, da je  oka Csépán Sándor 20 Ijet star deCko iz
bicti stupd žena mu je  ravno za dušno s jednorn cepanicom lak zbuhal po glavi, uiir»n;il.rui.rr,00;in-,i,rt „i i.
7i'pii^pnip rnniiln i ksid jp mit^a miíiziln jp baranjavai mcgjinske Sz i las občine je  glaso-zvelicenje molila i kad je  n.uža spazua. je  da QV z a 8 d n j vumr| Ubojnika su prijeli. vili . . .  Vl, . . J  *  a
mislda, d a je  to samo negov duh i tak se J J J vili zverokradica bd. Vu šumah grof Draš-
prestrašila da je  betežna postala i na tri N  a  t i  j e n i  p e n e z i .  kovich Ivana je  tak dugo strelal zveri, dok
dane vtimrla. su ga nazadnje prijeli logari — vu šu-

„  .  .  ,  Ces- 1 kral> poglavarstvo vu Lutten- mi _  kad je  strela| Csé pán se je  sa
Grešna nebrlžljivost. bergli daje na znanje, da se je  tam 18-ga puškom na jed|10ga ,ogara poslav|, Aj, ,0 .

Vu Györgyhegyu (Jurovcsák) je  3 Ijela februara našla na cesti kamenéCaku blizu gar kojeg pugka je  samo sa grotom bj,a na 
stari sin Jeszen Mihalja na polju ogenj za- hiže Adametzove vekša svota banj kah. Vlast- bjla :e j:e s(re|j| Jeden gro( • c  . 
kuril sa 8 Ijet starim Kainenics Bálom. Kak »jk naj se oglasi pri ces. i kralj poglavarst- n- nn,,„ , . . . . .
je  okolo ognja drkal, med tem se je  3 Ijet vu vu Lo[merku. pan0V°  .,°dlše! od Ce8a Jc "»uždjano-
staroga dečeca oprava vužgala i lak se je krvljenje dobil i za par vur vumrl.
obežgal, da je vu ranah ove dane vumrl. Hodočašče m apjarskop puka. - - --  •--------  - -
Kanižko fiškustvo je  Ligethy K. törvényszéé- V  N * i ,
kog birova i Dr. Wolf Béla sudbenog dok- Ovo hodočašče, koje bude pod vodst- INOKílJ Zel kTcllGK CHS.
tora vun poslalo na paranje, koji su popa- vom hercegprimaša i biškupskog kora ap-
ranju ustanovili, da ako bi se doktorska po- rila 24-ga vu Budapešti selo na cug, da ide S p o d o b a.
moč hasnuvala, bi dečec ozdravil. Nebrižljivi vu R jm živahno zarnimivanje čini. 1900-to J eden živino — malar je  slikal vašu
roditelj, budu zbog toga sigurno kaši,gam. sveto |jeto kak ukajáe 90() |jetni jubileum spodobu?

Osiobodjeni krivei. magjarskih katolikah jednako zanima sva- moff . ^  samo do vezda živine
, , f . . .  , .. . r il mo8el slikati i ja  sem prvi koga mu je  po

Prošlog meseca 23-ga je  bil sud pri ko8a- Magnaši, obligati vehkasi popi, fiška- ruki išlo dobro naslikati.
kanižkim kr. törvényszéku zvrhu Varga Já- üuái, doktori i prosti muži budu imali del ___
nos i njegovih drugov iz Mura-Csány obči- vu ovim hodočašču, kojeg bude glavna toč-
ne, koji su sa gulenjem bili krivljeni. Po ob- ka vu Lateranu držana magjarska meša ‘ é p 0  r a z s t a v l j e n j e .
tu žen m. govoru Dr. Kende Elemér kr. f.š- de je  „  S i|vesler papa pokopani, gdo je  '*°g kvarni suseda i budite tak dobri, 
kuša je Dr. Kovács Lipót fiškahuš govo- , . . .  , , * - ' . J Dak hndide navok 7nr ,vi
ril obrano. Dr Kovács Lipót je  izkazal da je  do- pied ,et Pos,al Sv. btefanu korunu. 

t - Sv. mešu bude Vaszary Kološ držal sa pon- -------

• oni se u istim, varaju. najveCe dudo sta- tinkarien'em laleranskih kanonikov, koji su O z d r a v i I j  e.
roga teštamenta je Balamov osel, koj je go- Pm  kanoniki na svétu, jer su pri glavnoj A: \ 0 je|i ti j e p0 rukj j$|a rauberija 
voril, bez da ga je  tko pital.« drkvi. Svečani govor bude Fehér Ipoly glav- pri zubnim doktoru?

Svi su se pričeli smejati, a oberstar se n> opat iz Pannonhalme držal, kakti nasled- B: Niti me ne pitaj. Kad sem nutri 
jc  potegnul natrag.Princ pako, koj je  sad uik onog Asztrik opata, gdo je  iz Kima do- došel su me spazili i kaj sem štel rekel
svojeg pitanja bezsmisel i neumiestnost spoz- nesel korunu Stefanu zvun toga vnogo sam da me zu,) Jako boli- • misli si kaj je
nal, stupi napravo i naklonivši se pred biš- dr ih cirUvenih svečanostih Čeka l.odoCasl- " aP' avil laj ;,oktorV 0sem zdia''ih zubov
kupom reče: »Neka mi excelencija moje iz- , nA ,. . . VIII f mi je  spuknul.
azivajuCe pitanje odprostiti izvoli, pobieda nlke’ koje lmde 90 ‘Jet slar XIH Leo PaPa 
ie Niihovaf« na svetčanoj audieneciji primil. Hodočašče iz n , „ .

—  uverenja biškupskog kora magjarskih kato- ’ f n ™  Z "™  ™ M
A t..h v  likov rimsko hodoCastje redjeno poverenstvo ' 11 vu-

n  ' redi, kojeg ured je  vu BudapeáU vu I. ok- "  VU Cak°.'XU (l ,Jaf’ ■S Parkassa )- ' “•>
Ošlcrijas: (svojim gostom pripovedajuC) rugu vu hjžj kristinogradse plebanie. Se... T  vure tak,,j za popra-

*  .......... je, je  i dok je neprijatelj varasa . . .  . . . .  vke za fal cenu.
obsiedal i na njega pucái, posakrili su se se mora«iu Poslal1 prijave, kak takajše proš-
moj za onda još ledičen died sa nekoliko nJe za obavj eatenje, ured sa poštom taki
svójih prijateljah u podrum da se od ne- pošle tolnač vu svakoj priliki. Želji se, da Peneze si pnšparn on, koj pri

„prijatelskih kruglah saCuvaju; ali tri dana se prijave do aprila 10-ga savršiju da se
kasqije su ljudi to cielo družtvo našli bez u k  sve priprave moreju zvršili -  HodoCaš- *  sipri!ikobi ^canske
svieslti na tli lezeCe . . . . .  . J , . njem je vu najin le-

Slušatelji: »Ah, kaj je bomba je doseg- ! S< U. 1 ap°  ̂ pU ovanJcm sklopljeno i soj céni kupiti; pokehdob bude svoj štacun 
nula?« bude P°gledano više taljanskih varašov. Tam poljeg razprodaja, do kraja zaprl.

Ošterijaš: »Nije, ali oni su zašli u vins- budu * poslaniki magjarskih navučiteljnih 
ki podrum pun lagvi v in a !« --------  redov, od česa znamenitešega je  malo videl Odgovorni urednik

Km. Kolin  y.Him’ Jer lu bude vidjena galantna n.agjars- M A R G I T A I  J Ó Z S E F .
■______  * ka oprava modern salon oprava i poleg toga

vu velikim broju magjarska pučka nošnja. --------------
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