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

A Muraközi rom. kath. Népnevelők Egylete 
a zágrábi érsek védnöksége alatt.
A magyar népoktatás alapját a korszak

alkotó I8ö8. XXXVili. t.-cz. velette meg.
Ezen törvény kompromisszum az egy

ház és az állam közöli és ez igy van jól. 
mert a népiskola jellegre való tekintet nél
kül kell. hogy a vallásos érzet, de e mellett 
a nemzeti nyelv, erkölcsök tenyésztőhelye, 
őre és védője legyen. A népiskolának kell 
tehát azon iránytűnek lenni, mely a népnek 
egyik sarkával a mindenség Istenére, a má
sikkal a nemzeti tűzhely isteneire mutat, 
mely az istenszeretet mellett a hazaszere
tetre, a vallásos érzés mellet! a hazafias ér
zésre serkent és tanil. És hogy ez a vallá
sos nevelés a népiskolában nem üres frázis, 
kitetszik abból, hogy a törvény a vallásnak, az 
egyháznak mindenütt elsőséget enged azzal, 
hogy a hitoktatás a törvény kötelezte taní
tás-tárgyai között a népiskolától kezdve a 
tanilőképző-iiilézetig az első helyen áll. sőt 
e törvény a hitoktatást egyenesen kötelessé
gévé teszi az illető hitfelekezeleknek, de a 
nem hilfelekezeti iskola fentartók az állam- j 
tói kezdve a legkisebb magániskoláig még 
ilt sem állnak meg, hanem a hiloktalásról 
magak gondoskodnak azáltal, hogy az illető 
hitoktató fáradságát anyagilag honorálják, 
az illető hitfelekezel csak a hitoktatót jelöli

ki, s minthogy a többi tárgyat is vallás s, 
szellemben nevelt tanítók tanítják, a vallá
sos nevelés tehát a magyar népoktatás egész 
vonalán minden fokon faktum, erről csak 
a rosszakarat nem akar tudomást venni. A 
magyar népoktatás említett alaptörvénye az
után kötelességévé teszi a vallásos szellem
ben nevelt (áll. és közs.) tanítónak, hogy: 
vármegyék és járások szerint tanítói testű- j 
leteket illetve járásköröket alkosson az izo
láltan élő egyes tagok ön- és továbbképzésé 
czéljából. Ezen testületek és körök műkö
dése természetesen a tanítás, nevelés é s ! 
módszertani ismeretek gyarapítására, a tes
tületi szellem lejlesztésére es egymás gyá- 
molilására irányul.

Tiszta dolog, hogy a vallásos szellem
ben nevelt tanítóság önképzése is vallásos 
szellemben irányittalik előre. Bizonysugom 
erre a Zalamegyei Általános Tanítótestület
nek az 1870. évi márczius hó 28-án tör
tént megalakulása, midőn ezen nagy vár
megye tanítósága kimondotta, hogy fi tanitó- 
egylel czélja: »a nevelés és oktatás terén 
előhaladni, a tanítói állást hivatásához mél
tóan tisztelné tenni, az önművelődésre szük
séges eszközöket megnevezni, a munkakép
telenné vált tanítókat, ezek özvegyeit és ár
váit erkölcsileg és anyagilag segíteni, a tör
vény követelményeinek és a kor szellemé
nek megfelelő sikert felmutatni, a hazának 
erkölcsös, müveit, hazafias szellemű, munkás 
polgárokat nevelni.«

A ki fáradságot vesz magának, meg- 
gyözödnetik róla, hogy az egylet háromévtize
des működése alatt ezen programmjához hű 
maradt, mert fényes múltja tanúsítja, hogy 
a tanitásügy felvirágoztatása, a néptanítók 
anyagi helyzetének javítása ügyében tevé
keny részt vett.

E küzdelemleljes három évtized mara
dandó emléke pedig az a négyezer korona, 
melyet az egylet az 1898. évben az Eölvös- 
alapnál tett le alapítványul, hogy a F. J. 
Tanítók Házával kapcsolatos internátusbán 
egy zalamegyei. a főiskolákon tanuló tanitó- 
fiut elhelyezni joga legyen, s igy egy jóra- 
való fiú jövőjét bizlosithassa és egy gondos 
családatya terhét megkönnyítse. S mennyi
vel többet lehetett volna tenni a közért, ha 
az egyletnek a vármegye minden tanítója 
tagja lett volna, de sajnos, a felekezeti ér
dek ezége alatt szétforgácsolták a tanítóság 
erejét.

A Zalamegyei Ált. Tanítótestület kiegé
szítő része, a Murakózi Tanítókor is már
három évtizedes, az anyaegylet szellemével 
mindenben megegyező működésre tekinthet 
vissza. Alakulása az J870. év decz. 31-éré 
esik, tehál még azon korra, midőn a láng- 
lelkü és halhatatlan emlékű Eötvös szelleme 
életre kellette népoktatásunk parlagon he
vert ügyét.

A Muraközi Tanitókörnek három hosszú 
évtizedre visszatekintő egyleti élete nemcsak

T  Á  R  C  Z  A .

Áldott utcza, áldott ház . . .
Áldott utcza, áldott ház,
Barnn babáin hol tanyáz;
Áldott az a napsugár.
Mely arczára
(gyönyörködni néha száll!

Áldott legyen a fa is,
Áldott annak lombja is,
Mely suttogva szól neki:
Hogy van, a ki 
Igazán, bőn szereti !

Le Bois.

Utolsó kérésem
Sokszor bajtom búra fejem,

Elmerengek magamban;
Nem találom sehol helyem,

Veszélyt érzek agyamban.

(iyötör a kín, szakadatlan 
Hú bánatom terhe nő;

Fejein mint a forró katlan,
Szünet nélkül egyre fő.

Cserben hagyott minden remény ! 
Sokáig igy nem inebet !

Büntetésem nagyon kemény,
Elviselni nem lehet . . .

Gyász lobogó, búsan lengő,
Ablakomnak ormáról,

Melyet lenget röpke szellő,
Hirt ad éltem múltáról.

Barna kis lány szivem vágya,
— Érted öl meg a bánat ! —

Ne bánd, hogy a világ látja,
Ne kerüld a gyászházat.

Te miattad — érted éltem ! —
Néinult el szívverésem;

Egy könnycseppet hullass értein,
Ez utolsó kérésem.

H avas Z s igm ond .

Isten fizesse.
Darabos Gerzson uram portája a legtisztább, 

legrendezettebb volt a faluban. A gazdája ugyan 
csak aféle »paraszt« volt, de a javából. Már az 
apja is — Isten nyugosztalja szegényt szorgal
masan gazdálkodott a maga fél-telkén, Gerzson 
hűségesen követte apja nyomdokait, dolgozott reg
geltől estig, tavasztól télutóig; nem koiesmázotl,

nem pazarolt és az apai fél-telket csakhamar ki
egészítette egy egész telekre.

Darabos uram özvegy ember volt. Feleségét, 
a jó Julis asszonyt, nagyon korán elvesztette. 
Meghalt gyerirekágyban. Darabos uram nagyon 
szerette az élete párját; évekig melengette kérges 
szivében a takaros, gondos, okos, hű asszony em
lékét, akinek párjára nem talált, — az igaz, hogy 
nem is igen keresgélt utána és igy nem csoda, 
hogy özvegyen maradt.

A gazdaságot, jobban mondva a háztartást 
Panni vezette.

Panni árva lány volt. Úgy nőtt fel anya nél
kül egy szegény bácsijánál, akinek magának is 
sok gyereke volt, s alig várta, hogy Panni föl
cseperedjék, mindjárt szolgálatba küldte És Panni 
meg is szolgálta kenyerét. Munkabíró, dolgos te
remtés volt. Csak úgy égett a keze alatt a mun
ka. Tudott főzni, mosni, vasalni, értett a kerti 
munkához, szőtt, font mint a parancsolat, fejt és 
hizlalt, páczolt és köpült; és tudott rendet tarta
ni. a cselédséget kordában tartani és velők mégis 
jól bánni. De tiszta és rendezett is volt ám a Da
rabos Gerzson háza tája és Darabos uram, aki 
már jó negyvenes volt, nem egyszer gondolt arra, 
hogy milyen jóravaló leány ez a Panni. Ugyan 
kár volna, ha el akarna szegődni. De há miért is 
akarna elmenni. Hisz ilt megbecsüli mindenki.

Karácsony este volt. Az egész háznép a gaz
dával együtt a templomba ment, csak Panni ma
radt hon. Az Ünnepi készületeket elvégezve meg
pihent és kamrájában elgondolkozott az élete sor
sán. Eszébe jutottak a gyerekkor szükölködései, a 
szolgálat szenvedései. Hát az elmúlt évek. Bizony
bizony, ma-holnap vége a fiatalságnak, hiszen inár



vallásos és hazafias, de egyenesen r. kath. 
szellemben volt irányítva.

E hosszú idő alatt nem volt közgyűlés, 
mely — az anyaegylet példáját követve — 
valamely r. k. templomban ünnepélyes is* 
tenitisztelettel nern kezdődött volna, nem 
volt közgyütés, melyre a r. k. kerületi egyh. 
megyei tanfelügyelő, a közgyűlés helyén és 
annak környékén lakó r. k. plébánosok meg- 
híva nem lettek volna.

A közgyűléseken a többi előadott téte
lek között »A r. k. hitelemzés történeti fej
lődése és módszeres kezelése« is a napi
rendre került. Ezt annyival könnyebben te
hette a Muraközi Tanítókor, mert más val- 
lásu tagjainak felekezeti érzékenységét csak 
azért sem sérthette, miután az absolut r. k. 
Muraközben a tanítókor mind a 98 tagja 
kizárólag róm. kath. volt. Nem csak a nép
oktatás alsó fokán, a népiskolában működő 
tanítók, hanem az áll. polg iskolában és az 
áll. tanítóképző-intézetben működő tanárok 
is r. katholikusok, úgy. hogy a más keresz
tény felekezetekhez tartozó tanulóknak Mu
raközben hitoktatója sem akad.

így a 98 tag között levő 34 belépésre 
nem kötelezett r. k. felekezeti kántorlanitó 
és taniió minden felekezeti skrupulus nélkül 
bátran beléphetett a Muraközi Tanitókörbe, 
mely igy az egész Muraköz tanítóságát csen
des, zajtalan, de áldásos tevékenységre ma
gában egyesítette.

Ezen szerény, de közhasznú működés 
is kezdte már gyümölcseit meghozni, mert 
a művelt közönség egyre fokozódó szimpá
tiával fordult a kör felé, sőt a muraközi r. 
kath. plébániák legtöbbjének kegyura, gróf 
Festetich Jenő Öméltósága valóságos szellemi 
védnöke lett az egyletnek, mi kitetszik abból, 
hogy az egylet rövid 11 hónap alatt ezer- 
nyolczszáz koronát gyűjtött, hogy a kör tag
jainak a főiskolákon tanuló fíiai részére a 
Tanítók Háza inlernátusában szintén egy 
helyet biztosítson, mely összeghez az előbb 
említett nemes gróf egymaga négyszázhatvan 
koronával járult.

Ezen siker után a kör elérkezettnek

közel van a 24-hez. Egészséges szive hangosan fel
dobogott e gondolatra. Még nem ért rá szeretni. 
Az igaz, hogy őt, a szegény lányt, nem is kerül
gették nagyon a legények, ha csak nern úgy tré
fából. De Panni az ilyen dologban nem értette a 
tréfát. Nem legényre gondolt ő, hanem vőlegényre. 
Egyet sóhajtott . . . Majd eljön, akit az Isten ren
delt, susogta és mélyen elgondolkozott. De milyen 
különös: ami még sohasem történi, gondolataiban 
feltűnt előtte Darabos uramnak, a gazdájának ko
moly, parancsoló arcza . . .  Az ajtó felnyílt és 
besurrant rajta egy összetöpörödött anyóka: Man- 
czi néne, a javas asszony. Dolgozni nem tudott 
szegény, de jövendőt mondani annál inkább. Panni 
megsajnálta az anyókát és tekintve, hogy kará
csony szent estéje van, megvendégelte jóizü lek
város dörölvével. Manczi néne csak úgy falta a 
pompás ételt és tudva, hogy ő nem a legszíve
sebben látott vendég e háznál, (Darabos uram 
csak úgy hívta őt, hogy »vén boszorkány«) sietett 
távozni, hogy ott ne érjék. Távoztakor nagy há- 
lálkodások közölt igy szólt Parimhoz: «Te mindig 
jö szívvel voltál hozzám, Panni. Én nekem nincs 
semmim, hogy meghálálhassam. Ha meg akarod 
tudni, hogy ki lesz a te jövendőbelid, azt meg
mondhatom. Bújj be ma éjjel a boglyas kemen- 
czébe és mikor a 12 órát üti. nézz ki a kernen- 
cze száján, meg fogod látni a jövendőbelidet.«

Manczi néne eltippegett, Panni pedig egészen 
fölindulva a hallottakon, jart-kelt az üres házban. 
Hát csakugyan volna a dologban valami ? Bolond
ság. Nem lehet az ? De hátha mégis. Hisz Manczi 
olyan határozottan mondotta. Bebújjon ? Ne búj
jon ? A fali óra épen ütni kezd . . . egy, kettő 
és Panni már a harmadik óraütést nagy szivdo- 
liogás közt bent hallgatta a boglyas kemenczében

Darabos uram jóval éjfél előtt kijött a tem

látta az idői, a mit eddig a maga erejéből 
nem tehetett, hogy a tagok érdekében más 
közhasznú tervekkel álljon elő, s akkor a 
hasznos munkára tömörült egységes r. k. 
muraközi tanítóságot az a veszedelem fenye
geti, hogy a régóta kisértő Muraközi r. k. 
Népnevelők Egylete felüti szépnek jelzett 
czéllal, de gyámi háttérrel békebontó fejét.

Az alakulandó uj egylet ugyan aligha
nem halva fog születni, mert életképtelen 
lesz, mert az a 3 0 — 35 tag, a kivel meg
alakulhat, az állam népoktatási politikája 
folytán, mely Muraköz népiskoláit egyre- 
másra államosítja, annyira megfogy, hogy 
tagjai csekély számával egy életképes egy
letnek csak karikatúrája lesz, de a mura
közi különben is kath. tanítók egységét a 
tömörülés és katholiczizmus nevében meg
bontja.

Szó sincs róla, hogy az alakítandó uj 
egylet czélja igen magasztos.

De hát kérem, a kitűzött czél mennyi
vel mulja felül Magyarországban azt. melyet 
a Zalamegyei Ált. Tanítótestület megalaku
lása alkalmával az 1870. év márczius 23-án 
maga elé tűzött, s melyet az 1870. év de- 
czember 31-én megalakult Muraközi Tanító
kor, mint az anyaegylet kiegészítő része, 
mindenben követ.

Lelketlenség tehát az egész erőlködés, 
mert ha van az alakítandó és a régi egylet 
kitűzött czéljában különbség, az csak abban 
rejlik, hogy az alakítandó egylet programm- 
jában ezt a szót: »a h á z  a« kimondani nem 
akarja, vagy talán nem meri.

Cak nem ez az alakítás okának elrej
tett lólába?

Nem festem én az alakítandó uj egy
let falára a nagyhorvát ábrándok azon ör
dögét, mely Zágráb felől vigyorog a zágrábi 
érsekséghez tartozó Muraközre, mert hogy 
Muraközt, a Zrínyiek szellemének letétemé
nyesét, az anyaországtól elszakítsa, vagy 
ultrahorvát eszmékkel szaturálja, ahoz más 
kaliberű ember kellene, mint az uj egylet 
gründolója.

plomból és áhitalos gondolatok között ballagott 
haza felé.

Egy töpörödött anyóka biczeg vele szembe: 
Manczi néne.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! — mondja 
kenetteljes hanghordozással.

Mindörökké, — feleli rá, bosszúságát elnyom
va ez alkalommal Darabos uram és lova akar 
sietni.

De a »vén boszorkány« útját állja a gazdag 
parasztnak és igy szól hozzá:

»Ma van szent karácsony éjszakája. Ma meg
tudhatja kelmed, Darabos uram, hogy ki lesz a 
jövendőbelije. Ha még éjféli 12 óra előtt hazaér, 
nézzen be a boglyas kemenczébe, ott meglátja a 
jövendőbelijét. Isten kelméddel, Darabos uram!«

És el tipegett.
»Vén boszorkány,« dohogá félig magában 

Darabos uram és folytatta útját. De mintha ez
úttal a rendesnél jobban sietett volna. Épen be
lépett a konyhába, midőn a tizenkettőt ütni kezd
te és önkéntelenül is benézett a boglyas kemen
czébe, honnan Panninak életerőtől duzzadó csinos 
arcza kandikált elő.

Darabos uram megrendült e nem várt lát
ványra, de nem állt és nézett ott tovább, hanem 
lassú léptekkel bement a szobájába. Gyertyát gyúj
tott és fel-alá járva mélyen elgondolkozott. Panni 
arczától nem tudott szabadulni, sem a Manczi jö
vendölésétől. Szive megdöbbent, arezán melegség 
ömlött el, agyába egy gondolat fészkelte magát, 
mely gyors elhatározássá érlelődött.

»Panni! Panni! kiáltá, — gyere csak be 
egy szóra.«

Panni bejött és szemlesütve állt meg gaz
dája előtt.

Darabos uram jól szemügyre vette a leány

A gründoló, egyszerűen ha világi ta
nító, hazája ellen herosztrateszi dicsőségre 
vágyó, feltűnni akaró stréber, a ki ezzel fá
radsággal sokkal hasznosabbat és kiválóbbat 
alkothatna a régi Muraközi Tanitókörben, ha 
pedig pap, annak nem a nemveszélyeztetett 
kath. érdekek istápolása a czélja, hanem ér
deke, hogy a zágrábi érsek védnöksége alatt 
a Muraközi r. k. Népnevelők Egyletének 
megalakítása által a maga czélját istápolja, 
mely czélnak elérését talán valamelyik zá
grábi kanonoki stallum alakjában tűzte maga 
elé. de mely lidérczfény módjára űzi vele 
játékát.

Vigyázzon a gründoló, hogy a lidércz
fény ne vigye őt a megvetés mocsarába ! 
D i x i.

Egy  r. k a th , ta n ító .

Tüntetés Perlakon.
Muraközben a magyar ember soha sem 

hallhatja magyarul hirdetni az Isten igéjét, 
mert a lakosság nagy része horvát, s mert 
egyházilag Muraköz Zágrábhoz tartozik.

Szent István napján Perlak élénk moz
galmat mutatott, mintha valami nagy dolog 
készülne.

A középületek impozáns nagy nemzeti 
lobogókkal voltak fellobogózva, hasonlóan a 
magánépületek is.

Hatszoros ágyulövések ismétlődtek.
A hatóságok egymásután vonultak fel 

ünnepiesen a templomba.
Megkezdődik az istenitisztelet! Felharsan 

a tűzoltó-zenekar »Isten áld mega magyart« 
zenéje. Utána magyar szövegű szent ének 
harsan lel a kóruson Habus Mihály ügy
buzgó káplán vezetése alatt. Megjelenik a 
szószéken Varga János plébános! Magyar 
evangéliumot olvas, s utána hazafias, fen- 
köll magyar szent beszédei mond.

A lelkesedés általános! Az istenitiszte
let befejezte után az intelligenlia csakhamar 
összeolvad s Kovács Hezső főszolgabíró ve
zetése melleit tüntetve tiszteleg Varga János 
plébánosnál és hálás köszönetét mond a

zó1 és ez a szemle épenséggel nem ütött ki a 
leány kárára, mert igy szólt hozzá:

— Hallod-e Panni ! Volna-e kedved férjhez 
menni ?

Panni bámuló szemeket vetett gazdájára. 
Úgy tetszett neki, hogy ő most álmodik, hogy meg 
van igézve, mint azt a mesékben hallotta.

Jöjj közelebb Panni. Ülj le ide mellém, monda 
Darabos uram, — és hangja szokatlanul lágyan 
rezgett.

De Panni képtelen volt helyéből megmoz
dulni. —

Erre Darabos uram megfogta a leány kezét 
és maga mellé vonta a leányt, derekát átölelte és 
azt mondta neki:

Akarsz-e feleségem lenni, Panni ?
A leány elszégyelte magát és kibontakozva 

gazdája karjaiból, sírva fakadt.
»Gazduram csak tréfát üz velem, szegény 

cselédlány nyal« és keservesen zokogott.
»Nem tréfálok Panni, egész komolyan beszé

lek és szivem szerint kérdezlek: Akarsz-e felesé
gem lenni. Mondd hogy igen, Panni !«

Es Panni igent mondott, mert mi tagadás, 
helyre ember volt ám még a talpán Darabos 
uram. —

A cselédség megjött a templomból és lett 
nagy vigasság a jó hírre.

Es eljött Manczi néne is, akihez senki sem 
szólt ugyan, de aki mégis mindent megértett és 
midőn a hálás Panni megtörnie a kosarát minden
féle jókkal, a vén anyóka, kit mindenki lenézett 
és szúrós szavakkal csipkedett, csak ennyit mon
dott neki:

Isten fizesse !
F u tó  M ih á ly



plébánosnak a hazafias magyar szent beszé
dért s kéri, hogy jövőben őket többször is 
részesítse magyar szent beszédben.

Varga János plébános ezt megígéri.
Örömben úszik mindenki arcza, s a 

perlaki intelligentia Kovács Rezső felköszön
tőjére együtt s lelkesen élteti Perlak hazafias 
plébánosát, Varga Jánost.

Mi is azt mondjuk hozzá: É l j e n !

KÜ LÖN F É L É K .
—  Felhívás Csáktornya t. közönségéhez.

A Csáktornyái önkéntes tüzolló-testülel tudva
levőleg szeptember hó 8-án tartja 25 éves 
fennállásának örömünnepéi, melyre úgy Csák
tornya n. é. közönségét, mint az ország lüz- 
oltó-testületeit is meghívta. Tisztelettel kérem 
fel Csáktornya közönségét, hogy szeptemb. 
hó 7- és 8-án az érkező vendégek tisztele
tére házaikat fellobogózni szíveskedjenek. — 
Csáktornyán, 1900. szept. hó 1-én. P e t r i c s  
Ignácz k. biró.

—  Esküvő. Fényes esküvőnek volt szín
helye Csáktornyán a ferenczrendiek templo
ma múlt hó 25-én d. u. 5 órakor. Ekkor ve
zette oltárhoz városunk egyik kedves alak
ját, özv. Ziegler Lajosnéurnő unokáját. Kraso- 
vecz Etelka kisasszonyt dr. Csepreghy Kálmán 
fiumei áll. főgymnasiumi tanár. Az esküvőn 
mint tanuk szerepeltek Ziegler Kálmán kir. 
közjegyző és dr. Krasovecz Ignácz főorvos, 
mint a menyasszony nagybátyjai. Legyen 
áldás a frigyen !

—  Áthelyezés. Haraszty István rácz- 
kanizsai áll. isk. tanítót a k.-peresczei áll. 
iskolához helyezték át.

—  Választások. Schaller Irén hódosáni 
áll. isk. tanítónőt a keszthelyi elemi isko
lához rendes tanítónővé választották meg. 
— Ifj. Szlamek József vizi-szt.-gvörgyi kán
toriamtól Tüske-Szt.-Györgyöu választották 
meg kánlortanitónak.

— Esküvő. Báró Berger Emil berlini 
földbirtokos múlt hó 30-án tartotta egybe
keléséi Balaton-Földváion alsó-domborui Za
lán Lipót, az alsó-domborui Hirschler és fia 
czég beltagjának kedves leányával, Margit 
kisasszony nyal.

—  Választás. A mura-siklósi üresedés
ben levő kánlorlanitói állásra Majczen Fe- 
rencz légrádi elemi iskolai tanítót válasz
tották meg.

— Uj honpolgár. Schrenk Ignácz stáyer- 
országi illetőségű. csáKtornyai magánzó m. 
hó 30-án tette le a magyar honosságra jo 
gosító esküt Cserián Károly alispán előtt 
Zala-Egerszegen.

Eljegyzés. Salgó Józsel bánfi-hunyadi 
polg. fiúiskolái tanár jegyet váltott Meider 
Mór Csáktornyái lakos kedves leányával. 
Mária kisasszony nyal.

— Értesítés. Pethő Jenő Csáktornyái 
gyógyszertáros üzletét a Főtéren levő saját 
(előbb Szy-féle) házába teszi át.

—  Halálozás. Eiselmayer Ferencz m- 
királyi vendéglős hosszú szenvedés után 
élete 4-3 évében meghalt.

—  Nyári tánczmulatság. A letenyei önk. 
tűzoltó-egylet m. hő 15-én igen sikerült nyári 
tánczmulatságot rendezett, melyen nagyszámú 
közönség vett részt.

— Esküvők. Lifschütz József a Tannen- 
baum czég alkalmazottja, ma vasárnap, azaz 
szept. 2-án délután 5 órakor tartja esküvő
jét Heimer Albert Csáktornyái lakos kedves

leányával, Gizella kisasszonynyal. — Rosen- 
feld Manó hrásztovljáni kereskedő m. hó
30-án tartotta esküvőjét Lackenbacher Zs' 
mond dráva-egyházi korcsmáros kedves leá
nyával, Szidónia kisasszonynyal.

—  Kitüntetett iskola. A párisi világ- 
kiállításra küldött kalotaszegi varrottas és 
egyéb női kézi munkákért a perlaki áll. isk , il
letve annak igazgatója, Tóth Sándor elis
merő oklevelet nyert. A kiállításra Tóth Sán- 
dorné szül. Milley Erzsébet tanítványai által 
készített női kézimunkák küldettek, s igy az 
érdem öt illeti.

—  Felhívás. A Csáktornyái járás főszol- 
gabiróságának 2864/900. sz. rendelete foly
tán felhivatnak Csáktornya nagyközség la
kosai. hogy szemeik megvizsgálása végeit f. 
é. szept. hó 23. 24, 25. 26, 27, 30. és 31. 
napokon mindenkor délelőtt 9 órakor a sze
gények házánál berendezett kórházi helyi
ségben megjelenni szíveskedjenek.

—  Értesítés. A Csáktornyái alsófoku 
kereskedő- és iparostanonczok iskolájánál a 
beiratások f. hó 15-én kezdődnek.

—  Meghívó. A balatonmenli szőlötele- 
pek tanulmányozása czéljából a Zalavárme- 
gyei Gazdasági Egyesület a f. é. szeptember 
hó 8- és 9-én egy társas kirándulást rendez, 
a melyre vonatkozó tervezet a következő: 
Szeptember 8-án. Kirándulási pont: Keszt
hely. Találkozás szeptember 8. reggel 8 óra
kor az »Amazon« vendéglőben. Indulás 8V4 
órakor Keszthelyről kocsival Lesencze-To- 
majra. gróf Deym és Hertelendy Ferencz 
urak szőlőszetének megtekintésére. — Kö
zös ebéd Tapolczán a nagyvendéglőben déli 
1 órakor. — Délután az állami szőlötelep 
és a vinczellér-iskola megtekintése és egy 
szakelőadás meghallgatása. — Estefelé há
lásra Badacsonyba, a »Hableány«-hoz czim- 
zett szállodában. — Szeptember 9-én reggel 
(vasárnap) a Badacsonyban tartandó vihar- 
ágyu-verseny rendezése. Dijoszlás. Délelőtt a 
közeli telepek megtekinlése. Raum Oszkár

| meteorologiai rn. kir. intézet l-ső segédjének 
| előadása a viharágyukkal való védekezés- 
I röl. Közös ebéd. — Miután Badacsonyban 
| a viharágyu-versenyben a hírnevesebb vi
harágyuk lesznek bemutatva, köztük a leg

aljább szerkezetű forgó viharágyu, ezen ver- 
jseny igen érdekesnek mutatkozik. — Dél- 
után kirándulás Révíülöpre, az ottani szőlő
telepek megtekintése; estefelé gőzhajón át 
Boglárra. Boglárról indul a gyorsvonat Ka
nizsa felé 1065  este, érkezik Kanizsára 12 07 

! éjjel. Miután ezen szakemberek vezetésével 
járó kirándulás sok szőlőbirtokosra hasznos 

jés érdekes lehet, felliivatnak a vármegyei 
, szőlős gazdák, hogy ebben részt venni és 
; résztvevő szándékukat a közös kocsik, teri- 
j fékek stb. megrendelése czéljából a gazdasági 
egyesület titkári hivatalának legkésőbb a f. 
é. szeptember 7-ig bejelenteni szíveskedje
nek. — Kelt Zala-Egerszegen, 1900. szep
tember 1-én. — A zalavárinegyei gazdasági 
egyesület elnöksége.

—  Tűzvész. Mura-Csány községben m. 
hó 25-én éjjel két pajta gyulladt ki, a mely 
aztán a benne levő összes takarmánynyal 
elhamvadt. Az épületek biztosítva nem vol
tak; a tűz oka ismeretlen.

—  Szerencsétlenség. Zsedány József 
55 éves oporoveczi családos ember a lé
grádi vásár alkalmával lovait a Murában 
fürösztötte, miközben egyik lóról lebukott s 
a vizben eltűnt. Holttestét még nem talál
ták meg.

— Véres verekedés. Véres verekedés 
volt a Szt.-István napi búcsú alkalmával 
Felső-Mihályfalván. Videcz János odavalósi

korcsmárosnál több legény mulatott, békés 
egyetértésben persze, mignem tánczközben 
össze\ dek. Es lelt erre olyan verekedés, 
hogy az orvosoknak is akadt dolguk a se
bek bekötözésével.

—  Pénzhamisítók. Bőszedi Lukács és 
István nevű fia kedveshegyi lakosok pénz
hamisítással foglalkoztak. Nagyobb mennyi
ségben gyártottak 1 forintos, 20 és 10 fillé
reseket és ezeket forgalomba is hozták. A 
csendőrség azonban megtudta ezt és elfogta 
a két pénzhamisítót.

—  Tolonczolás. Reminius Antal és Sieg- 
frid János Bertalan svájczi születésű olasz- 
országi lakosok Csáktornyán tartózkodásuk 
alatt gyanusanviselkedtek, azért is a ren
dőrség, mintáz anarchista elvek követőit 
Olaszországba tolonczolta őket.

—  Lopás. Zakál Henrik Csáktornyái 
ügyvéd irodájából múlt hó 26-án egy is
meretlen tettes aranyórát és lánczot lopott 
el 280 korona értékben.

— TŰZ. Múlt hó 25-én Koltori község
ben egy ház kigyulladt s leégett. A tűz oka 
ismeretlen.

— A Horgony Pain Expeller igazi, népszerű 
háziszerré lelt, mely számos családban már több 
mint 27 év óta mindig készletben van. Hátfájás
nál, csipfájdalom, fejfájásnál, köszvénynél, csúz- 
nál slb.-nél a Horgor.y-Pain-Kxpellerrel való be- 
dörzsölések mindig fájdalomcsillapitó-hatásuaknak 
bizonyultak, sőt járványkórnál, minő: a kolera, 
hanyóhasfolyás, az altestnek Pain-Expellerrel való 
bedörszölése mindig igen hasznosnak bizonyult. 
Ezen kitűnő háziszer jó eredménynyel használta
tott bedörzsöléskér.t az influenza ellen is és 40  
kr., 70 kr. és 1 frt üvegenkénti árban a legtöbb 
gyógyszertárban készletben van, hanem bevásár
lás alkalmával mindig határozottan mint »Richter- 
féle Horgony-Pain-Expeller« vagy *Richter-féle 
Horgonv-Liniment kérendő és a »Horgony« véd
jegyre ké’ i'mk figyelni.

Az idegfádalom és kísérői.
Valamiképpen az előőrs csapata ingerli az ellenséget 

a nélkül, hogy nagy veszteséget okozna neki, szőttképpen 
az idegfájdalom, mely magában véve nem veszedelmes be
tegség. kifárasztja áldozatait, a kiket a vérszegény, gyönge 
vérü és a kimerült idegek következtében elgyöngült emberek 
közül szed. Mint az előőrs katonái, ez a betegség is hirte
len és minden oldalról támad. Egyszer a fejet, az ideget és 
a fogat támadja meg, hogy azután egészen váratlanul hát- 
gerincztáját, vagy oldalszurás alakjában lépjen fel a test más 
részén. A betegségnek azt a fajtáját mondja el Bugnon ki
sasszonynak (Torny-le-Grand Svájc) következő levele:

Pink-pilulának köszönhetem, hogy egészségemet 
visszanyertem. Rettenetes idegfájdalom, mely hosszú idő 
óta kínzóit, sajnálatraméltóan vérszegénynvé tett és annyira 
elgyöngitett, hogy semmit sem tudtam dolgozni. Éjjente nem 
hunytam be a szememet és annyira izgatott voltam, hogy 
minden tagom fájt. Azt hiszem, hogy vérem a felével meg
fogyatkozott és rettenetes idegfájdalmat kellett kiáltanom. 
Kgy újsághír a Pink-pilulára terelte figyelmemet. Próbát tet
tem vele és már az első skatulya is javulást hozott. Miután 
több skatulya pilulát fogyasztottam el, erőm visszatért, éjjel 
jól tudtam aludni, jó étvágyam lett és idegeim lecsendesed
tek. Ma ismét teljesen egészséges vagyok és napi munkámat 
kifáradás nélkül végezhetem. Hozza levelemet nyilvánosság
ra, hogy mások is okuljanak belőle.

Érdemes a megemlítésre, hogy a Pink-pilulák elérte 
gyógyulás kettős irányban hatásos. A vér erősítésével és 
megújításával képessé tették Bugnon kisasszonyt arra, hogy 
ellenálljon a fájdalomnak és az idegrendszerre való közve
tetten hatással meggyógyították magát a fájdalmat. Oldal
szurás. ideges főfájás, Szt.-Vitustáncy, mind olyan betegség, 
melyet a Pink-pilula az idegre való hatással meggyógyít. A 
vér erősítésével és fölfrissitésével pedig a vérszegénységet és 
a reuinatizmust gyógyítja meg.

A Piuk-Pilula kapható Magyarországon a legtöbb 
gyógyszertárban. Kgy doboz ára I frt 75 kr. és hat doboz 
9 frt. Magyarországi főraktár: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszer- 
tárában, Budapest, Király-utcza 12.

Felelős szerkesztő:

HAR GI T AI  J Ó Z S E F
Kiadó és laptulajdonos:

FISCHEL FŰLÓP (STRAUSZ SÁNDOR).
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XVII. tečaj. Vu Čakovcu, 1900. 2-ga septembra. Broj 35.

Sve pošiljke se tičuč zadržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 
me, Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:
K nji žara F is c h e l  Filipova, 
kam se predplate i obznane 

pošiljaju.

MEDJIMURJE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeči družtveni, znanstveni 1 povučljivi list za puk 

Izlazi sv ak i tije d e n  je d e n k r a t  i to : vu sv a k u  ned elju .

Predplatna cena je:
Na celo leto . . .  8 kor

Na pol leta . . .  4  kor.
Na četvert leta . . 2 kor

Pojedini broj: koš ta ju 2o lili

Obznane se poleg pogodbe 
i fal računaju.

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

K r a lj k  m a g ja ro m .

Veliko je  veselje vu tamilii, kada oteč, 
ili mati obslužuje svoj imen ili rodjen dan; 
Oh, pak kak nebi bilo stem vekše veselje, 
kada jednoga orsaga kralj kojega puk za 
otca štuje, dostigne tak visoku dobu. dostig- 
ne svojega rodjen-dana sedemdeset letni ju 
bilej, kak je to postigel naš ljubezni kralj 
magjarski Ferencz József.

Oteč, ljubezni naš oteč je on, gdo svo
jega puka sa mudrom pametjom vodi! Ljubi 
on nas i tu ljuba v je  on več vnogokrat 
skazal prama svojim magjarom!

Nezahvalna deca bi bili anda mi, ako 
mu ovu ljubav nebi vračali!

Pak niti magjari nisu nezahvalni! Sam 
kralj je  to prepoznal a n ili to drugač nemre 
biti jer magjaru je več poleg njegove narave 
svojstvo to čustvo, sa kojim se malo koj 
narod more hvaliti, da je privržen svojemu 
kralju, da je za svojega kralja i domovinu 
priličen krv točiti.

Gledimo samo vu povest magjarsku, 
svigdar, gda je  kralj za puka živel, bil je 
ov i njemu privržen ljubil ga je, ali kak 
je — krvoločni i hudog srdca čovek — 
kraljuval na prestolju magjarskim se je na
rod proti stavil, branil je svoje pravo i ne
mir je postal vu domovini.

Izprobal je to sve naš sadašnji ljubezni

Z A B A V A

Č udno v a ti d o g o d ja j.

Godine 1844 dojde k- nekomu kape
tanu u grofiji Glatz nieki več pristar muž, 
koj po svojoj vanjštini se je dobrostoječi 
činil. Na kapetanovo pitanje, po kakovom je 
poslu došel, odgovori on: »Gospodiči kape
tan, ja  sam Cul, da ste vi u ovoj fari ute
meljili društvo za izvanjske missije, pak 
molim da i od mene primete u tu svrhu 
malu podporu. Pri tom nabroji na stol tri
deset srebernih škudah. Presenečeni kapelan 
nad tum bogatum podporum zapita seljaka, 
na kojem temelju on daje za tu plemenitu 
svrhu toliko novacah, jer i naj bogatiji, koj i 
to plemenito poduzetje podupiraju, davaju 
navadno po jednu dvie ili tri škude. Ali mu 
seljak odgovori, da je  to njegov zagovor, a 
pošto mu je  dragi Bog imetka blagoslovil, 
to on anda drage volje čini tim više, jer 
ima i razlog, da svoj zagovor podpuno 
izvrši.

»To je čudnovito« — veli kapelan — 
»zrok toga zagovora mi morate pripovodati. 
Sednite se, a ja  ču gospedma plebauš;i doz- 
vati, kojega če ta stvar takaj zanimati, a 
k tomu vam on mora i povedati, pod koji-

kralj, gdo je još za mlada stupil na težki 
put da vodi jednoga puka izprobal je lo 
sve i zato je previdel da samo vu zamje- 
nitom ufanju je  on temelj, na kojim sigur
no more obstali domovina i ovak vu budu- 
čim napreduvati.

Ovoga kralja sedemdeset Ijetni rodjen 
dan smo obslužavali prošloga meseca 18-ga.

»Nije moči izpisati onu radost, sa ko- 
jom je magjarski puk obslužil ovaj dan. 
Po celim orsagu su se svečanosti držale na 
čast Njegvog Veličanstva.

Pak zato je  kralj né dužen ostal, nego 
je lépi zahvalni list poslal svojemu magjars- 
komu narodu. Taj list nije treba razlolma- 
čuvati; iz srdca su došle one misli i reči 
koje su na njem i k srdcani govoriju. — 
Nek stoji tu céli list koj je k magjarskomu 
minister — predsedniku pisani i nek ga čila 
svaki, koj se za sina ove domovine valuje:

Dragi Széli!
Prilikom mojega sedemdesetog rodjen- 

dana je od svega stanovničtva iz magjarske 
korune orsagov tuliko sreče i pozdrave že- 
Ijenja došlo k Meni i vernost se je vu lu- 
likoj formi izkazala, da je  občenito privrže- 
nje prama Mojoj osobi na za dušu uzdig- 
nuči način dobilo izraženost.

Duboko čutljivi pratim Vas, da m oju! 
najvručešu i najiznutrašnju hvalu, koja i vu Í 
najdalešu kolibicu treba, da dojde, po celim j

mi uvieti prima ovu vašu podporu za iz
vanjske missije.«

1 kad je gospodin plebanuš došel, prič- 
me seljak pripoviedati:

»Ja sam gospodar seljačkog grunta iz 
sela H. kod Glatza. U ono vrieme, kad je 
veliki diel pruske bil u rukah francuzah i 
njihovih saveznikah, stale su takaj neprija- 
teljske čete u tvrdjavi Glatz. Ja  onda stoprv 
kratko vrieme bil svoj gospodar. a bil sam 
oženjen i otac, jednog dieteta. Polag svega 
toga, da su naplački bili veliki a neprija- 
telj nesnosan, išlo je moje gospodarstvo 
prilično dobra i ja sam se nadal da hude 
na skoro mirno vrieme nastalo. U to na je- 
dan krat dojde nad me nesreča, kak strela 
iz vedrog neba. — Jednog dana su konja- 
niki iz tvrdjave dojahali u naše selo, za da 
nam opel vzemu koj njim je potrebno bilo. 
Pri mojoj kuči na jedan krat pukne puška 
i jedan konjanik se mrtvi sruši iz konja. 
Njegovi pajdaši ga odmah dignu i hitro od- 
jašu snjim natrag u Glatz. Ali več za kra
tek čas dojaše ciela eskadrona francuzah. 
koji odmah obkole moj dvor. Mene su pri
jeli i zahtievali, da povem* tko je  onda na 
nje pucal, tak im nišam nikaj znal pove
dati. Ali tim oni nisu bili zadovoljni, oni 
su na svaki način hoteli zločinca u ruke 
dobiti, pak su mene kakti gospodar« one

orsagu glasite. Nek zuaju narodi Magjarske, 
da sam ja svoje življenje na njihovu dobru 
posvetil, da se za blaženoga čutim, njihovu 
dobrotu podpomoči, da vu vernosti i domo
ljubnosti i vu zamjenilom ufanju vidim one 
jake podprnje, na koj ib leži budučnost do
movine.

Svemognči Bog naj blagoslovi i brani 
onaj lanec, koj Mene sa mojim pukom 
skup skapči.

Vu Ischl-u, 1900 aug. 19-ga.
Széli Kálmán v r. Ferencz József v. r.

K A J  J  K NO V OC A ?

\ n  t/ r tt d j  o n u š k o ln .

Za žensko nično delo je preločka ors. 
škola na parižki izložbi pohvalim diplomu 
dobila. Na izložbo je po navučnicah Tóth 
Sándor ravnatelja škole žene, rodj. Milley 
Erzsébeté delano ručno delo bilo poslano, 
pa zato pohvala n joj pripada.

S m r t  z  bon j r  dno k u ra z n o  la t i ,

Vu Tétény občini (poleg Budapesté) je 
prošlu nedelju po poldan Petz Antal 20 
Ijet star kočiš sa jednim drožcom tak vu 
glavu vudril jedmi lő  Ijet staru pucu, da 
je ova odmah vumrla. Pelza je njegov gaz-

kuče, pred kojom se je puealo odgovornim 
učinili te bi ja  i zato moral kašligu trpeli 
Tu nije hasnilo izpričavanje uiti dokazi, niti 
moja niti moje žene mólba, mene su dva 
konjanika med se uzeli iza strmnenjke pri
vezali i ode sa innom kasce u dvie milje 
odaljeni varošinec Beichenberg. gde je  bil 
njihov štop. Fosve odnemogel od toga straš- 
noga marša, nišam imal niti vriemena poči- 
nuti se, več su me odmah stavili pred ratni 
sud i na smrt oosudili. Drugi dan u jutro 
bi imal strelan bili. do tog pak vriemena 
su me namiestili u jednu sobu u kojoj me 
je  osam vojnikah stražilo. Kak bi vam mo
gel opisati čut. koju sam one noči imal ? 
— Iz početka nišam mogel niti misliti, sve 
je u meni otupelo. Prenaglo je  ciela nesreča 
vrini mene došla, a ktomu sam još od du- 
gog biežanja med konji bil i lilesno posve 
slrven«

»Ovak sam sad tu sedel na klupi le 
sam zuril pred sebe. Po malo sam doha
dja I i k sebi i sada tekar sam cielu stvar 
pričel podpuno shvačati. Još nekoliko satih 
i ja ču morati umrieti! A zakaj? Sad sam 
pričel promišljavati, jeli sam mozbit kada 
kada pri je Boga čim uvriedil. da je  sada 
ovakovu nesreču na me poslal, se nišam 
mogel ničemu domisliti. Istina, da sam se 
pri tom na nekoje m a nje neurr?dnosli u



da poslal, da nek ide pazit, sto mu krade 
kuruzu. Petz je  vlovil pucu, ali na mesto 
toga da bi ju prejavil nju je zaklal. Krvo- 
ločnoga čoveka su žandari prijeli i vu rešt 
odegnali.

S  v a flju  z h o f/ fo iiš n o ff v in a .

Vu Budapesti su ove dneve jednomu 
krčmaru više vina dali vun zlejati redari 
jer je  folišno bilo. Ob jedenajsti vuri pred 
poldan su došli redari i odredili vunzlejanje 
vina. Po dugi gummi-cevi sn puščali vun 
vino. Kraj cevi je  bil pod vrtom. Jer su redari 
to za sigurno mislili, da ga tam nikoga né, 
su tam né stražu postavili. Ali su se vka- 
nili, jer su susedi več napre znali vun zle- 
janje vina, pak su se zato obskrbili, da za- 
badav dojdeju do njega. Jeden Firkó József 
zvani šnajder je  sa svojim Schadler zvanim 
detičom lagva donesel k cevi i vino vu lagev 
puščal. Gda se je lagev več napunil su ga 
odkuturali vu vrt susedne hiže, gdeje hižni 
nadzornik več čekal na nje da vino kak su 
se prije dogovorili, skrije. Sve bi drugač 
dobro išlo i vino bi došlo na svoje mesto, 
ako se šnajder, detič i nadzornik nebi pos- 
vadili nad njim. Šnajder je polovicu zahte
val, jer je iz njegove glave došlo vun, da 
vino vkradneju, detič je polovicu zahteval, 
jer je on najviše trpel sa scm-lam nošenjem 
lagva, a nadzornik pak je opet né pustil 
doli od polovice, jer je vino on dobro skril. 
Jer pak se nisu mogli naravnati su jeden 
drugomu vu kečku segli i tak se je  céla 
hiža skup zbežala. — Siromaškoga šnaj- 
dera su njegov delič pak na detičovi stranjki 
stoječi nadzornik tak zbuhnli, da je  redara 
treba bilo zvali, koj je célú stvar kapitanšt- 
vu prijavil i ovo je  opet vun zlejanje vina 
odredilo

K r v n a  s v a ti j a .

Proščenje je  bilo na dan Sv. Štefana

kralja vu Mihaljevci. Vu krčmi su se zabav
ljali dečki okolice, pak da bude zabava cčia, 
su se pos vadili tak, da vnogomu glava još 
sada čuti, gda je  bil svetek Sv. Štefana. 
Doktori su morali na pomoč dojti, koji su 
rane vezali.

S a  š tu k o m  s t re l je n o  H été.

Vu Neudorfu je  jeden kanonerski regi
ment štuke postavil gori da se vežba koje 
su onda iz celoga varoša hodili gledat. Po 
poldan, kak su štuke čislili, je iz jednoga 
vu njem pozabljena kugla vun skočila med 
velikim pucanjem. Pred štukom je stal 10 
Ijet star sin Proft štampara, kojemu je gla- 
vu odnesla kuglja. Još pet decah je težko 
oranj eno.

T v rH a  f / ia v a .

Prošle dane se je  vu Budapesti Lukács 
János Hl Ijet star kovački detič dvaput vu 
glavu streljil. Jedna kuglja je nazad skočila 
od glave a druga pak mu je samo malo 
kožu vdrapila. Tvrde glave dečko je još 
jednu kuglju hotel pustiti vu glavu, ali su 
mu to onud bodeči priprečili i prek ga dali 
jednomu redaru, gdo ga je k kapitanstvu 
vodil. — gde je  na svoje — pošte
nje moral reči, da se više nikak nebude 
hotel skončati, i tak su ga onda slobodno 
pustili.

O ff i i ta n a  s v a tb a .

Prošlog meseca 26-ga je držal gostuva- 
nje Drinácz Alajos kellner sa Dukai Mari
om vu Budapesti. Na svatbi njih ga je je- 
denajst bilo i svi su bili dobre volje. Po 
mesnih hranah je došel red na testu, koje 
je lak tečno bilo svim. da su mladi pari 
dvé porcie svaki pojeli. Za jeden tertalj vure 
nje je  jako počela glava boljeti i céla svat
ba je tak hudo postala, da su taki po dok
toré telefonerali. Mužika je  prestala i med 
prije tak veselim družtvo je velika uznemir- 
nost nastala. Najhujše je  bilo mladičom, jer 

!su oni jeli najviše iz teste. Nazadnje su uošli 
doktori, koji su konstatérali da giftanje od 
1 mesa i teste zhadja, koje se je vu sa olov-

natim cinjenim lonci kuhalo. jTakiKau ^ jm  
želudcopranje napravili, od česa šu onqa 
bolje postali.

i vo!
K rv o lo č n o s t  k ln e z e r o v .  Ii;u

Više krat je bila reč več, da se euréH 
pejci n^ponašaju tak vu taboru sa kinezeri, 
kak s* je izobražnim ljudem ponašati treba. 
Europejci, kaj je najžalostneše, ravno takve 
krvoločnosti delaju, kak kinezeri, da se čo- 
veku zdigavlje škrljak na glavi, kad ove 
čita. Iz Tienčina sledeče piše jeden nemški 
mariner: »Sve kinezere, koji su nam samo 
vu ruke došli. smo bez milosti zaklali. Naj 
krvoločneši su ipak ruši. koji decu i žene 
spokoleju, pak njim glave na banganete na- 
pikaju. Naproti tomu piše Krohn oberlaitnant, 
da europejci te krvoločnosti moraju včiniti 
iz branenje i osvete, jer kinezeri nije reč, 
kak sve mučiju europejce. Kaj se toga tiče, 
kinezeri ne samo europejce nego i svoje 
žene, decu skončaju, da samo vu ruke krš- 
čenikov ne dojdeju. Na putu su na kupe 
ženske i detečje glave i mrtva téla. Vu ta
boru se je vitežko ponašalo kinezko kauo- 
nerstvo. Ali po dugim harcu su ipak euro
pejci došli napred. Niti to je  ne istina da 
bi ruši sa puškinimi tuši zaklali, kinezere, 
ali to je istina, da kinezeri svakoniu oranje- 
noinu europejcu odrežeju glavu.

G la v a  s a  k ln č o m .

Okolo 60 nih letah se je  pripetilo d a je  
Galesburga jeden poznati purgar Dr. Smith 
jeden dén bez traga zniknul. Iskali su ga 
sve posud, ali zabadava. Več su ga na sko- 
rom svi pozabili, samo njegova stara več 
širom iduča hiža glasi, da je živel negda. 
Ali vezda se opet sve spomina od njega 
Tak se je  pripetilo, da su se ove dane dva 
dečeci igrali vu ovoj ostavljenoj hiži i med 
igranjem su na jednu luknju došli koja je  
bila zadelana. Tam je  bilo kaj kaj toga i 
jedna čovečja glava, koja je  iz svake strani 
zadelana bila. Kak je tak jeden dečec pri-

mom životu zmislil ali mi nikak nije hotelo 
u glavu, da bi gospodin Bog radi takovih 
malenkostih dopustil, da ovakova strašna 
nesreča vrhu mene dojde.«

»Več sam bil blizu, da podvojim na 
pravednost božansku, a bol, koja me je 
obuzela, kad sam pomislil, da se moram 
od svojih milih posve nedužan za uviek raz- 
družiti, skoro mi je pamet pomutila. Ako 
sam na čase i k sebi došel i onda u sebi 
Boga za pomoč i utiehu prosil, a na skoro 
me je  opet smrtni strah obišel i mrzli pol 
me je pošikaval. Koliko satih sam ovak 
sprovel, nebi mogel povedati. Na jedan krat 
mi se je pričinilo, kak da mi nelko u uho 
šapče: »Moli zažgano za preminule duše!« 
— Ah em sam sada v^č i sam bil premi
nula duša! Pak jeli mi one budu mogle kaj 
pomoči? I to opet čujein šaptanje u uho: 
»No, tak moli več jednom!« I ja  sad prič- 
rnein molili onak zažgano, kak još nikada 
i sad sam postajal sve mirniji u duši.«

»I opet mi se je pričinilo, kak da mi 
nelko u uho šapše:« »Zakaj ovde sediš? Idi 
van iz sobe!« — A kak bi to bilo moguče 
polag ovakove straže od osam vojnikah 
Sad sam se prvi krat pozorno ogledal po 
sobi. Soldati sede pri stolu te se kartaju, 
te su u karte tak zadubleni, da na nikaj 
drugo nepaze«

»Konačno si vzemem srdčanost, stanem 
se, idem tiho po sobi —  soldat se ni jedan 
niti neogleda —  odprem vrata i olidem van 
— i još se nitko negiblje, kak da su svi 
sliepi i gluhi. —  Iz sobe sam sada doduše 
bil vani, ali kam sad?'Ako van iz hodnika 
izidem, nedojdem, vani odmah straži u ru
ke? — Dok ja  ovak na svoje oslobodjenje 
mislim i po tiničnem hodniku rukami sim 
tam pipam, dojdem do štengah, koje su na 
nahižje vodile. Odmah se potiho spinjam po 
njih gore, dok sam na nahižju bil. Ovde 
sam našel stare Skrinje, lagve i ostalu ro
potanju u izobilju. Ja se zavlečem med te 
Skrinje i lagve te se pokrijem sa svim, kaj 
su mi samo ruke mogle doseči. Ovak ovde 
sada čekani, kaj bu došlo, ali sada več ne 
bez ufanja. 1 na jedan krat začujem dole 
ruženje, —  vojnici su valjda svoje kartanje 
dovršili i opazili, da mene nema. 1 sad je 
pričelo iskanje, jer njihova odgovornost i 
kaštiga je  bila velika «

»Konačno su došli i po štengah gore 
do mojega skrovišča Moj strah je bil ne- 
opisiv. Oni su imali lampaše te su svojemi 
sabljami boli u svaki kut i med Skrinje i 
lagve, gde sam bil sakrit, ali njihovo želje- 
zo me nije pogodilo. Kad me nisu našli, 
otišli su me dole iskat i za čas je  u kuči 
bilo sve tiho, ja  pak sam se tiho i mirno

zadržaval, akoprem nišam ugodno i komod 
u svojem skrovišču ležal te sam promišla- 
val, kaj bude onda, kada dojde u jutro ura 
za mene na stratišle voditi.«

»Brije vendar, nego je  ta ura došla, 
čujem vani bubnjati i na trubentu »allarm« 
puhati, kak da hoče cieli varoš propasti. To 
je  bilo biežanje i kričanje i ja  čujem kak 
konjaniki bieže zagrabce iz varača a za tim 
nastane opet tišina. — Ali nije dugo trajalo 
i ja  opel čujem množinu konjanikah u va
roš dojahati, a k-tomu čujem da koman
dant niemački komandira. Anda francuzi 
nisu! Od straha medjulim ostanem u svo
jem skrovištu miran do dana, a on<}a po- 
luknem kroz jednu luknju van na pijač i 
nut veselje! Opazim pruske uniforme. Anda 
naši su! — Odmah se izmed Skrinjah zvle
čem van, dojdem dole na ulicu i zaprosim 
jednoga soldata, da me k-komandantd od- 
pelja, kojemu sam cieli dogodjaj pripOVle- 
dal i za zaštitu zaprosil. On mi je  sve od- 
vieroval i sada tekar sam bil oslobodjen, jer 
do sad me je  još bilo strah, da bi me naši 
mogli za špiona držati, koj se tobož samo 
pretvara, da ga najine francuzi hoču po
gubiti.«

»Pošto pak se tako dugo, dok su fran
cuzi tvrdju Glatz u svojih rukah držali, ni
šam utal domov iti, to sam pod zaštitom



jimal glavu je jedno pero pretisnul i evo! 
glava se je odprla i vu njoj puno diaman
tov i druge dragocenjenosti. To je taki zez- 
nal céli varaš i počeli su si ljudi misliti kak 
je  došla ta dragocenjenost vu tu glavu? Po
čeli su se zmišlavati da je  rauberija vu
vremenu Smitha jako bila razširjena vu 
okolici Galesburga. Purgarmešter je nazadnje 
iz premožnih purgarov stražu napravil, da 
preprečiju ove. Med ovu stražu je spadal i 
Dr. Smith i to j«* znamenito da su od vezda 
rauberije još vekše bile kak igdar. Ta straža 
je onda niti né stala dugo, gori, jer je uz- 
nemirnost velika bila i vnogi su rekli da 
ravno med ovoj straži su najhujši rau
beri. — Vu ovim vremenu se je  pripe
tilo da je Maliim zvani trgovec, —
iz Kalamarova na poho djonje svojega 
brata vu Chikago idei, — bil poleg Gales- 
berga skončani i penezi mu vzeti — 
Zaklanoga trgovca brat je nato osvetu pri
segel i otišel je iz doma, pak deset dni nig- 
do nije znal gde je. Med ovili deset danov 
opadne zniknenje Ur Smitha, po kojim vre
menu je trgovec opet dimo došel: med nje
govimi doma je nikaj né povedal, ali to je  
svaki znal ipak da se je zbog smrti brata 
ofantil. Iz svih tih moremo anda vzeti, da



(m n b o  n  n u r n  k, —  t i e nn  Ž itk o .
1 m.-mázsa. I in.-cent. kor érték

Búza Pšenica 14 4 0 —
Zab Zob 10 40 —
Rozs H rž 10 00 —
Ivukoricza uj Kuruza nova 00.00 —

* » 0 » stara 12.00 —
Árpa Ječmen 10 0 0  —
Fehér bab uj Grah beli 15.00 —
Sárga » » » žuli 12 50 —
Vegyes » » » zinčšan 1100  —

! Lenmag Len 2 4 0 0  —
Bükköny Grahorka 13 0 0  —

Nyilttér*)
K rovat alatt közlőitekért som alaki, som tartalmi 

tekintetben nőm vállal felelősséget a S z o r k .

„Henneberg-selyem“
csak akkor valódi, ha közvetlen tőlem rendeltetik 

f.ikoto, fehor s színes, 45 krtól 14 frt 65 kri*r méterenként. 
Mindenkinek póstahér és vámmentesen, házhoz szállítva! 
Minták postafordultával küldetnek.

Henneberg G. selyemgyáros (cs. és kir. udvari szállító)
Zürichben .

jj Hirdetmény. j|j
> Dráskovecz, Heinusovecz, Csukoveez és Oporovecz Jj[
I községek J i [

í vadászati jogai j j j
[ 1900. évi október hó 8-án adatnak bérbe 1901. évi jjj
l január hó 1-sö napján kezdődő 6\2 évre. Az első három <h
i községé Dráskoveczen a jegyzői irodában délelőtt 9 órakor, jjj 
l Oporoveczé a helyszínén dt lelőtt ] 1 órakor. (i >
> Feltételek a jegyzői irodában betekinthetők.

1 Szlávicsek József Zsidov B o ld izsár j j j
| dráskoveczi biró. hemusoveczi biró. t J k

|  Szterbá l Balázs H orvá t Ferencz ( jl
jr csukoveczi biró. oporoveczi biró. ( I
|  H arm at N ándor 0 )9 körjegyző. 712 )
í  (Ó

K e i l - l a k k
( G L A S U R )

legk itűnőbb  mázoló szer puha padló szám ára.

Padló-fényesitő Arany-fénymáz
legjobb és legegyszerűbb beeresztő-szer ke- képkeretek stb. bearanyozásáro. I kis 
mény padló számúra. I köcsög ára 45 kr. palaczk ára 20 kr.

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

I kis doboz ára 45 kr. — I nagy doboz ára 75 kr.

Mindenkor kaphatók: 00

Heinrich Miksa czégnél Csáktornyán.
«b

0 =

. P o llá k  ú  B e r n it  {
2 ór ás  és é k s z e r é s z  Varazs don.  S.
-1« j
? Főtér, takarékpénztári épület. S

*
j  ^

Ajánlja dúsan leiszereit >

| svájczi zsebóra arany-, ezüst- és chinai-ezüst-áru
raktárát. J*

*  1v Qg
‘f  A jándék tá rgyak  nagy vá lasztékban n
»  vi*

w - o lcsó  árak ért, >
Minden c szakmába vágó javításokat jótállás m ellett a  J

legolcsóbban , lelkiism eretesen és gyorsan esz közlöm.
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Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán
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