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N ő é s — v a llá s .
Az élet általában számtalan viszontag
sággal van kapcsolatban; sorsunk hol jóra,
hol rosszra fordul és lehet eset, midőn az
ember egyedül s elhagyatva áll. midőn ba
l-áljának senkit se fog nevezhetni, midőn
ínségében senki se fog neki segédkezet nyúj
tani; s ha hite, religiója nincs, mit teszen
akkor?
Kétségbe kell esnie: mert a re
mény csak hittel párosul, s csak az remél
het, kinek szilárd és erős hite van; s a ki
nek hite van, az nem csügged, nem esik
kétségbe.
Vannak úgynevezett f e l v i l á g o s u l t
férfiak, a kik vallástalanságukkal szoktak és
szeretnek is dicsekedni. Ezeket semmikép
sem dicsérhetjük és nem szerethetjük. Annál
kevésbbé szerethetjük az olyan n ő k e t , a
kik a h i t e t l e n s é g helyes voltát muto
gatják, bizonyítgatják, sőt azzal dicseked
nek is.

Ez ébresztette főleg az Istengondolatát
már akkor, a midőn ezek a kutatások még
csak homályos sejtelmek valának. Az i gazi
tudás ma is néma tisztelettel áll azon nagy
tény előtt, hogy ott, a hol a legmodernebb
nyomozás és kutatás is az örökkévalóságra
és végtelenségre bukkan, — már ezer és
ezer év előtt az emberiség hite symbolumokat alkotott magának.

Az individiumra nézve pedig úgy áll
a dolog, hogy nem is képes egészen elsza
kadni a — vallástól, sőt meg sem kísérel
heti ezt bünhüdés nélkül. Áll ez főleg a nőt
illetőleg. — Meglehet ugyan, hogy a tanult
és müveit fej további fejlődés és tisztultabb
vallás szükségét érzi; de ez mitsem változ
tat az isteni dolgok erején. Éppen azért tisz
teletre méltó marad minden dogma és jel
kép, a melyek szerint az emberek milliói
élnek együtt anélkül, hogy egymást kipusztitanák, s együtt fognak élni jövőre is. —
A mi pedig a n ő t illeti, ez a természeténél
fogva sokkal inkább a vallásos érzésre van
Nem tartom belsőleg teljesen megbíz rendelve, mint a férfi -»ivei egész rendelte
hatónak azl a nőt, a ki a vallásos hittől el tése a fajok nagy életével érintkezik. Ha a
szakított emberi ethika szerint él, s a ki nő elszakadt a vallásától és nem birt más
egyáltalában elvetette magától az isteni dol valláshoz egész leikével csatlakozni: hogyan
tanítja meg gyermekeit azokra a nagy em
gokat.
Egyébiránt pedig még az istentagadó fi beri s erkölcsi igazságokra, melyeket csakis
lozófia sincsen ellentétben a vallással. A a vallás jelképeiből képes megtanulni a fej
filozófus ész, akármit vizsgáljon is, mindig lődő értelem ?
Gondolkodjanak erről !
csak arra lyukad ki. hogy a t u d á s n a k
Vallás nélkül még a földi javak legna
h a t á r a i vannak.
A természettudományos kutatásban egy gyobb bősége mellett sem képzelhető az
ponton túl, — minden egy i s m e r e t l e n igazi boldogság; vallás nélkül nincsen meg
nyugvása az annyira felzaklatolt életnek,
e g y s é g r e mutat.

T Á R C Z A.
V é r g y ó g y itá s . (lle m o p u tia .)
Az orvosi tudományban az utolsó kőt évti
zed óta oly fordulat mutatkozik, mihez foghatót
az orvosi tudomány története csak egyszer muta
tott. még pedig a XVI. század elején, a mikor a
két évezreden át uralkodó galenusi iskola megtö
retett. Addig kizárólag a llippokrates-féle lölfogás
uralkodott, a mely Galenus tekintélye következté
ben akkora dogmatikus jelentőségre jutott, hogy
az orvosok Galenusi csalhatatlannak tartották.
V. Károly császári udvari orvosa Vesalius
András ezen időben alapította meg az újkori ana
tómiát és ugyanakkor Theoprastus Bombastus Pa
racelsus küzdött a legnagyobb erővel Galenusnak
addig megdönthetetlen tekintélye ellen és újabb
orvosi kutatásokat és nézeteket indított meg a be
tegségek mibenlétére és okaira vonatkozólag.
K két tudósnak egymást kiegészítő működése
idézte elő az orvosi tudomány ama nagy fordula
tát, melyet fönt jeleztünk. Velük kezdődik a jelen
leg uralkodó iskola korszaka, mely Virchow Ru
dolf sejt-elméletével nyert befejezést. Vircliownak
1855-ben fölállított sejt-elmélete nyomán halad a
mai orvosi tudomány !
Ennek van most iö éve ! Ugyanannyi évi ta

pasztalat és józan megfigyelés már megengedi,
hogy ezen uralkodó tan erős alkotmánya ellené
ben a kritika élét alkalmazzuk 4s a hitbuzgó tanít
ványoknak bebizonyítsuk, hogy a gyógyítás ered
ményei Virchow óta sokkal rosszabbak és hogy a
mai iskola gyógyítási iránya az emberiségre nézve
nemcsak káros, hanem éppenséggel végzetes.
A mai iskola a betegség helyét csakis a test
szolid, tömör részeiben tartja lehetségesnek
azért Solidarpathologia a neve — és a vérnek és
egyéb testi nedveknek csak izgató vagy csillapító
hatást tulajdonit és tagadja azon képességüket,
hogy betegségeket idézhetnek elő. Ezen nagymérvű
tévedés lesújtó eredménye most már tisztán be
bizonyítható. Ez okozta az asztma, s z í v - , vese-,
gyomor-, bőr- és idegbetegségek, valamint az elme
zavarok. öngyilkosságok és váratlan halálesetek
ijesztő módon való elszaporodását. Ezen téves
fölfogás ellen küzd a hemopatia, vérgyógyitás !
Ennek az uj gyógyítási iránynak megalapí
tója Kovács I. dr. nagyhirnevü budapesti orvos
(lakik: Budapest, V., Váci-körut 18. sz.), a ki a
krónikus bajok nagy részét kizárólag a vér hiá
nyos vegyi összetételére és a vérkeringés okozta
zavaraira vezetheti vissza. Kovács dr. felfogása
szerint bizonyos krónikus megbetegedéseket csakis
a vér okoz, mert ez áramlik végig az egész tes
ten és ez látja el az összes szerveket az életük
höz és működésükhöz szükséges egységes anyag
gal. Ennélfogva akár a vérnek vegyi összetételé

Hirdetések elfogadtatnak :
B u d ap esten : G oldberger A. V. és
Eckstein B. hird. irod. BécsbenSchalek H., Dukes M ., Oppelik A ..
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tálya Budapest.
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sat. hivatalos közlönye.

nincsen reménye a halálnál. Egy női s zí v
vallás nélkül csak játékszere szenvedélyei
nek s érzelmeinek; nem képes sem hálával
megismerni, sem méltóan élvezni boldogsá
gát, s nem képes másokat tartósan boldogí
tani. He a tiszta vallás minden jóra képe
síti az ember szivét. A női kedélynek me
legítő, szellemet és életet teremtő napja az,
a mely a szí v mélyeibe hatol, rossz hajtá
sait kipusztitja, s nemes ösztönöket kelt.
Oly szent fénye a léleknek a vallás, a mely
ből semmi igaztalan, semmi tisztában nem
támadhat. Isteni erő az, a mely a gőgös
embert lealázza, a gyöngét emeli, az aggó
dót megvigaszlalja, a vidám embert a kellő
kerékvágásban tartja és a családi életre az
igazi áldást adja meg. Boldog tehát az a
család, az a ház, a melyben a vallás szel
leme uralkodik. Oda szállhat ugyan néha a
baj és szenvedés is, de a hit, béke és sze
retet elviselhetővé teszik azt.
*

*

*

Van némely családban oly jelenség, mely
megronthatja a gyermek bitét is; és ez az:
mikor az anya imádkozik, de az atya soha;
mikor az anya ragaszkodik a valláshoz, az
atya közömbös; — a mikor tehát hiányzik
a gyöngéd összhangzal, mely a tiszta lelke
ket egymáshoz vonja és szorosan egy ma
gasabb ihletben egymáshoz köti. Az ilyen
gyermek lehet testileg erős, de lelkileg be
teg lesz.
Anyjától a hitnek némi foszlányait, aty
jától a közömbösség szokását sajátított el.
Eszméiben zavar és rendetlenség nralkodik,
ben, akár pedig keringésében áll be valamilyen
zavar, egyaránt káros behatásnak vannak kitéve
a szervek és ha az hosszabb ideig eltart, a szer
vek elváltoznak, majd pedig megbetegednek. Tehát
előbb betegszik meg a test főnedve és csak utána
a szervek, holott a mai általános fölfogás ennek
éppen ellenkezőjét állítja.
Kovács dr. tagadja a vérszegénység, neurasthenia és idegességnek a mai iskola elvein alapuló
fogalmát, hanem ezen betegségeket a vértől szár
maztatja, épp úgy, mint az asztmát, köszvényt, a
legtöbb krónikus tüdő-, s z í v - , vese-, gyomor-, bél-,
ideg- és bőrbajokat. Mindezen betegségek gyógyí
tását csakis a vér előzetes kezelésével eszközli, a
minek természetes következménye, hogy a szervek
nem lesznek többé a vér folytonos káros behatásá
nak kitéve és fokról-fokra visszanyerik eredeti ál
lapotukat és működési képességüket.
Tizenkét év óta ez irányban folytatott kuta
tásai és a már ezrekre menő kigyógyult betegjei
fényesen igazolják, hogy ezen uj irány az orvosi
tudományban nagyjelentőségű fordulatot okoz.
Kovács I. dr. Budapesten, V., Váczi-körut 18.
szám alatt egy rendelő intézetet állított föl, mely
kizárólagosan a vérgyógyitás czéljaira szolgál. Ezen
intézetet nemcsak az ország minden részéből, ha
nem külföldről is számosán keresik föl még azok
is, a kik reményüket és az orvosi tudományban
való bizalmukat már teljesen elvesztették.

— Kitüntetés. Huszár Adolf kit; taná sára adakoztak: Nagy Ignácz aranymisés
csos, miniszterelnökségi igazgató ur Ő Nagy Győr 20 k., N. N. Pinkafő fi k., Hemrner
ságának a perzsa sah Ő Felsége a nap- és Temesvár 5 k., Weisz Ferencz pléb. Zavar
oroszlán-red harmadik osztályát adományozta. 2 k., Varga Kristófné Veszprém 1 k., ZubriczA Csáktornyái Vasasztal-társaság, melynek a ky Józsefné Budapest 2 k.. Bázsik Endre
kitüntetett régi tagja, ebből az alkalomból pléb. Liptó Lucsky 1 k.. Varga Ferencz káp
ünnepséget rendezett, s kitüntetett kiváló tag lán Harkanovczi (Szláv.) 3 k., N. N. Csend
társát üdvözölte. — Ugyancsak az asztaltár lak 4 k., dr. Czilek Balázs Budapest 3 k„
saság egy másik tagját, Hibics Gábor mura- N. N. N.-Palánka 4 kor. Összesen 51 korona.
közi születésű, bécsi udvari tisztet a perzsa Isten fizesse m eg! — Vizlendva, 1900. szept.
sah a nap- és oroszlán-rend lV-ik osztályá 19-én. Csárics József plébános-helyettes.
— Kijelölés. A pécsi posta- és távirdaval tüntette ki.
— Személyi hírek. Gróf Festetics Tasziló igazgatóság Pintarics Ferencz nagy-stefaneczi
ur Ő excel len fiájának fia, György gróf f hó lakost f. hó 21-én kelt rendeletével a mo
23-án Keszthelyről a déli gyorsvonattal nagy hácsi postahivatalhoz posta és távirda s.
bátyja, gróf Festetics Jenő ur Öméltósága tiszti-tanfolyam-hallgatöul jelölte ki.
látogatására Zala-Ujvárra érkezett. — Ilohen— Tanitóválasztás. Kerka-Szt.-Miklóson
lohe herczeg f. hó 20-án éjjel külön vona a nyugdíjazás folytán üresedésbe jött kántor
ton Bécsböl Csáktornyára érkezeti, innen iamtól állásra e hó 17-én Peintler Géza
AIsó-Lendvára dr. Mandel Pál országgyűlési dobrii tanító választatott meg.
képviselőhöz utazott vadászatra.
— Csáktornya—Szt. Pétervár. A szent
— Jubileum. A mull héten töltötte be pétervári közp. metoorologiai intézet sürfőt. Horváth Lajos exprovinciális, Csáktornyái gönyző hálózatának kibővítése és megjaví
zárdafőnök a szent-ferencziek szerzetébe való tása iránt tárgyalásokba bocsájtkozott f. év
lépésének ötvenedik évfordulóját. Szerzetes elején a budapesti m. kir. országos meteoro
társai őt ebből az alkalomból melegen üdvö lógiai és földmágnességi intézettel. A tárgya
zölték. Mi is hozzájárulunk az érdemes lel lások eredményre vezettek, amennyiben a
kész és minta-gazda 50 éves jubileuma al Csáktornyái meteorologiui állomás felvétetett
kalmából a jókivánalokhoz! Éljen soká!
a Szt.-Pétervárra sőrgönyző állomások sorá
— Kinevezések. Gróf Festetics Jenő ur ba. Így tehát f. hó 22-től kezdve Csáktor
Öméltósága Fuss Ottó komárom-megyei er nyáról is mindennap reggel 7 órakor a reg
dészt Felső-Mihályfalvára fövadászszá, — geli és az előző nap esti, d. u. 2 órakor
Etlényi János végzett gazdasági intézeti hall pedig a 2 órai légköri állapotok Budapesten
gatót pedig a Csáktornyái uradalomhoz gaz át távirat utján értesittetnek a szent-pétervári
közp. meteorologiai intézettel. A helybeli lég
A modern nevelés vívmányként hirdeti dasági Írnokká nevezte ki.
— Áthelyezés. Ilengei József paksi ál köri állapotok felvételét Polesinszky Emil
azt is, hogy az igazságok ép úgy alá van
nak vetve a divat változásainak, mint a lomási felvigyázó hasonló minőségben Csák közs. tanító végzi.
hogy öltözeteink is átalakulnak a divat sze tornyára helyeztetett át.
— Figyelmeztetés. Az osztrák értékű
szélyei szerint.
— Pályázat. A helybeli kir. járásbíró régi frankojegyek és a I. év januar hó 1-vel
S a társadalom a helyeit, hogy ennek ságnál elhalálozás folytán az imoki állásra forgalmon kívül nem helyezett egyéb régi
értékczikkek érvényessége folyó évi szept.
a modern elvnek hirdetőit megvesszőzné, — pályázat van hirdetve. A határidő 4 hét.
megtapsolja őket!
— Postaügy. A pécsi postaigazgatóság hó 30-ával végleg megszűnik. A közönség
Bizony olyan az a mi nevelésünk! — rendelete folytán a Dráva-Vásárhely re a gya nél kinnlevő osztrák értékű régi frankojegyeket és egyéb régi értékczikkeket, ha azok
Lehet-e szomorúbb látvány, mint egy logposta f. év október hó 1-től márczius hó
valódiak, épek és használatlanok, a posta
iskolás fiú vagy leány, a ki már s e m m i- végéig csak a reggeli órákban indittatik.
lés távirda) hivatalok f. évi október hó t-töl
—
Gyümölcsés
szőlő
kiállítás.
Varazsd
b en se h i s z t ö b b é ! ?
bezárólag deczember hó 31-ig terjedő há
Egy gyermek, a ki még komoly gon sz. kir. városban f. hó 29-től bezárólag oki.
rom havi határidő folyama alatt a bemutató
dolkodásra képtelen, elveti azt. a mit a vi hó 3-ig gyümölcs- és szólőkiállitás tartatik.
kívánsága szerint, uj kibocsátású (fillér értéklág legnagyobb tudósai a legmélyebb kutatás A kiállítás a Kapuczinus-téren emelt épület
jelzésű) frankojegyekre és egyéb értékczikben látható. Belépti-dij 20 fii lér.
után hittek!
kekre becserélik. Folyó évi deczember hó
— Kinevezés. Az igazságügy miniszter
Sötétség, hazugság, babona előtte a hat
31-én túl az osztrák értékű régi frankoje
Preineszberger
Jenő
mármaros-szigefi
jog
ezer éves vallásos hit úgy, mint a tizenkigyek és egyéb régi értékczikkek becserélésre
szigorlót a letenyei kir. járásbírósághoz al
lenczszázados kereszténység!
többé el nem fogadtatnak. — Kereskedelmi
jegyzővé nevezte ki.
Még a felsőbb nőképzés terén is na
m. kir. Miniszter.
—
Hangverseny.
A
helybeli
Sárközy
gyobb szerepe van a szerves vegytannak s
— Mentelepek Muraközben. Muraköznek
testvérek
kitünően
szervezett
zenekara
f.
hó
állatboncztannak, mint a valláserkölcsi igaz
Csáktornyái járásában a következő községek
25-én délután gróf Festetics Jenő ur Ö mél
ságok oktatásának!
ben állítanak tel méntelepeket: Dráva-Vásárkastélyában
hangver
Pedig ha a h it a f é r f i n á l az é r t e  tósága zala-ujvári
hely, Mura-Szerdahely, Zala-Ujvár, Zsedény
senyzett.
l e m z o m á n c z á t a d j a me g , — a
és Mura-Szent-Márton. A perlaki járásban:
—
Áthelyezés.
Czirkvencsics
Ede
mura
n ő n é l a k e d é l y j ó s á g á n a k és
Alsó-Domboru. Dráva-Egyház, Kotor, Muraközi
születésű
segédlelkész
Nevináczról
(Beszépségének összes világossá
Csány és Novákovecz községekben.
lovár-m.) Szent-Máriára helyeztetett át.
gát nyúj t j a .
— Hirdetmény. A zala-egerszegi m. kir.
— Záró teke-estély. A helybeli keres pénzügyigazgatóságnak folyó évi 5Ö.659./U.
És a hitvesi s anyai magasztos, de ne
kedő
ifjak
teke-egylete
tolyó
hó
22-én
este
héz hivatásban, az élet küzdelmeiben, — a
1900. számú rendelete értelmében Csáktor
lelki egyensúly és tiszta kedély biztos tá a Baumhack-féle kertihelyiségben záró teke nya nagyközség adózó közönsége felhiválik,
estélyt
rendezett,
a
melyen
az
egyleti
tagok
masza és menhelye a nőnél a v a l l á s !
hogy kezei közt levő adókiskönyvecskéjüket
nagy számban vettek részt. Felköszöntőkben előírás végett október hó 4-, 5- és fi-ik nap
Cselkó József.
sem volt hiány, Lukofnyák Bernát a Kér. ján mutassák be, mert a rendelet értelmé
Ifj. Egyletének háznagya lelkes felköszöntőt ben mindazok, kik azt előírás végett bemu
mondott az ifjúságra, buzdítva őket az össze tatni elmulasztják, az igazgatóságnak fcljetartásra és baráti szeretetre. Az iljuság zener lentendők. — Az elöljáróság.
KÜLÖNFÉLÉK.
szó mellett késő éjjelig együtt volt.
— Szőlőbirtokosok figyelmébe. A kincs
— Kinevezés. A pécsi posta- és távirda- tári erdőkben termelt szőlőkarókra vonatko
— Kitüntetés. A perzsa sah 0 Felsége
igazgalóság özv. Mészáros Ferenczné szül. zólag, az ezekért folyamodó vevők részére
Budapesten való tartózkodása alkalmából dr.
Bogondi Emíliát Szoboticzára postamesternő való engedélyezése iránt beadandó kérvé
Wlassics Gyula miniszter ur Ő Excellentiá- nek nevezte ki.
nyeket a nagy. töldm. miniszter ur egyszerre
jának, kerületünk orsz. képviselőjének a nap— Nyugtázás és köszönetnyilvánítás. kívánván elbírálni, — s annak eredményé
és oroszlán-rend első osztályát adományozta. A vizlendvai plébánia-templom nagyobbitá- hez képest megállapítandó sorrendben folya-

s azt gondolja, hogy a társadalomnak két
féle hite s Istene van: egy a — gyermek,
s egy a — felnőttek számára.
Kilép az életbe, de lelke mélyében a
kétely le van rakva. A kételkedés zsibbasztó
érzése lesz vándortársa; ezzel lép az isko
lába, ezzel kezdi meg tanulmányi pályáját.
A kételkedéstől pedig a hitetlenségig
csak egy lépés. — A szellemi örökség, me
lyet a szülői házból magával visz. egy in
gatag tanácsadó lesz, mely őt nyugalomra
jutni talán egész életében sem engedi.
A lelkében még meg nem erősödött,
szivében még ingatag ifjú vagy leány a szü
lei kedves hajlékot elhagyván, kilép a tár
sadalmi életbe.
S mit talál itt?
A kevés számú jó olvasmány mellett
számtalan olyant, melyben az igazság s erkölcsiség rovására vásár űzetik; tehát köny
veket, melyekben a nagy tudományosság
leple alatt a hitetlenség nyiltan tárgyaltatik;
tehát színdarabokat, melyeknek szemérmet
lensége a vért az arczokba kergeti; talál
embereket, kik becstelen üzelmek által meg
gazdagodván, magasan hordják fejőket, s a
tömeg kétes becsű megtisztelésében része
sülnek; talál gyávaságot, melyet mérséklet
nek neveznek; talál árulást, melyet számí
tásnak keresztelnek; látja az erkölcsöket
bomlásban s a lelkiismeretet mindenütt el
némítva.
*
*
*

modóknak a készlet arányában a karókat
kiszolgáltatni, — felhívom a szőlőbirtokoso
kat, hogy szőlőkaró iránti kérvényüket leg
később minden ev deczember hó végéig alul
írott szőlőszeti és borászati felügyelőségnél
(Csáktornyán) adják be, megjelölve a kér
vényben a kért karók választékát, hosszú
ságát s a helyet, a honnan azokat kiszol
gáltatni kívánják. Felemlítendő a kérvény
ben a helység neve, hol a szőlő fekszik és
kérvényezőnek az árra vonatkozó kérelme:
csatolandó egy községi bizonyítvány a kér
vényező vagyoni helyzetére (és évi jövedelme)
vonatkozólag; végül megemlítendő a kérvény
ben az is, hogy az esetben, ha a kért vá
lasztékú karók utalványozhatók nem lenné
nek. a más helyről utalványozandó ugyan
olyan vagy más választékú karóval a folya
modó beéri-e? — Csáktornyán, 1900. aug. hó.
Magy. kir. szőlészeti és borászati felügyelőség.
— Az uj huszkoronás bankjegyek. Az
uj huszkoronás bankjegyek már megjelen
tek, fehér papíron, zöld mezőn, piros nyo
mással, tehát, szinte azt mondhatnék, ma
gyar nemzeti színben. Ilyszinü a bankjegyek
túlsó oldala is, az osztrák. Nagyon tetsze
tős példányok. Mindkét oldalukon egy-egy
medaillon van, az egyikben szőke osztrák
hölgy, a másikban barna magyar asszony.
A magyar rész tisztán magyar nvelvü, mig
az osztrák részen, a németen kívül, nyolcz
különféle ausztriai nyelven van kitéve a
»20 korona.«
— Pályázat. A helybeli alsófoku iparostanoncziskolában az egyik óraadó tanítói
állás megürült, erre ezennel pályázat hirdettetik. Elfoglaltsága heti két órában; díja
zás óránként 80 kor. egy évre. Tantárgyak:
könyvvitel, levelezés és szépírás. A pályázat
határideje f. é. október 2-ika. A kérvények
alulírotthoz inlézendők. S z e i v e r t h Antal,
az ipartanodái biz. elnöke.
— A borhamisítás ellen. Darányi Ignácz
földmivelésügyi miniszter az alispánokhoz
és a polgármesterekhez rendeletet intézett,
melyben tekintettel a szüret közeledésére,
mull évi julius 28-án 7613. eln. szám alatt
kelt leirata kapcsán újból felhívja figyelmü
ket arra, hogy a törvényhatóságok területén
lakó szőlősgazdák az idézett törvény, illető
leg a végrehajtási rendelet rendelkezése te
kintetében kellőleg tájékoztassanak. E tör
vény, illetőleg rendelet szerint a mustba vagy
borba, úgyszintén a már kész, kierjedt tör
kölyborba mást keverni — bármily csekély
mennyiségben is — feltétlenül tilos, még
akkor is, ha azt maga a vevő kívánná; to
vábbá tilos a természetes bornak a törköly
borral vagy gyümölcsborral való összekeve
rése (összeházasítása) is. A viz használata
csak a törköly bor készítésénél van megen
gedve, de ott is csak idézett végrehajtási
rendeleiben körülirt megszorítással. Az, a ki
a fenti tiltott módon készített vagy kezelt
bort forgalomba hozza vagy eladja, az az
1898. évi XX11I. t.-cz. értelmében fiOÜ koro
náig terjedhető pénzbüntetéssel büntettetik;
a ki pedig a bort maga vizezi vagy más
tiltott anyagokkal kezeli, vagy a természetes
törkölyborral vagy gyümölcsborral összeke
veri, az, mint mesterséges bor készítője, 600
koronáig terjedhető pénzbüntetéssel és ezen
felül még két hónapig terjedhető elzárással
büntettetik, s ezenkívül az illetőktől a tiltott
módon kezelt borok még el is kobozandók.
— Megvadult lovak. A f. hó 22-én tar
tott szent-ilonai vásár alkalmával Imrey te rencz szoboticzai plébános lovai, a mint a
kocsis őket haza menet városunk főterén
keresztül hajtotta, megbokrosodtak, s nagy

rémületbe hozták a Főtéren sétáló közönsé
get. A megijedt lovak nekimentek Todor
Róza kereskedése kirakatának, s annak nagy
üvegtábláját összezúzták, a mely nem cse
kély kárt okozott. A kocsis leesvén a kocsi
ról, nehéz sebeket kapotl, a lovakat pedig
nagy fáradsággal sikerült megfogni s minden
további veszedelemtől távol tartani.

nia, Mik Dénes, Poj Mihály, Poj (halva sz.)
Weber József és Ferencz, Lukáncz (halva sz.)
— Meghaltak: Zsgánecz Mária 6 hón., Volárics Angela lő hón., Salon Antal 15 hón.,
Dobsa Péter 2 hón., Vreszk Ignácz 13 n.,
Bedics József 46 é., Gergely Francziska 63
é., Zrínyi Lajos 6 hón., Kovács Gyula 36 é.,
Poj Mihály 1 nap. — Házasságot kötöttek:
A perzsa sah Budapesten. Mint jó hivő mu Takács József és Seiger Ida, dr. Csepreghy
zulmánok, a perzsák szeszes italokat nem isznak, Kálmán és Krasovecz Etelka, Lifschütz Jó
s igy az udvari ebéden a perzsa sah és kísérete zsef és lleimer Gizella.

csak »Kristály« Szent-lukácsfürdői hegyilorrás ás
ványvizet ittak. Ez azonban igen jól Ízlett nékik
és a díszes Hungária szállóban, a hol budapesti
tartózkodásuk alatt laktak, sem kívántak más vi
zet, mint a melyet az udvari ebéden megismertek.
A Hungária szálloda igazgatóját, Hurger ural,
Emine Sultane Sadrazani nagy vezir megbízta, hogy
a Szt.-Eukácsfürdő kutvállalatnál egy nagyobb kül
demény Kristály ásványvizet megrendeljen.

Kertészeti kiállítás A »magyar műkerté
szek és kertgazdák országos képző- és segélyzőegvesülete« segélyalapja javára Nagy-Kanizsa vá
ros közönsége támogatásával szept. 29-től októb.
3-áig tartja meg VI. vándor-kertészeti kiállítását
a nagy-kanizsai polgári-egylet helyiségeiben. A ki
állítás beosztása a következő: I. csoport: gyümöl
csök, II. csoport: diszműkertészet, III. csoport:
konyhakertészet, IV. csoport: szeszek, borok, V.
— Betörés. F. hó 18-án a hajnali órák csoport: befőttek, konzervek, VI. csoport: kerti
ban eddig ismeretlen egyének betörtek Szabó és ipareszközök, VII. csoport: faiskola-termékek.

— Kimutatás. A m.-siklósi anyakönyvi
Imre dráva-magyaródi vendéglős szobájába,
s onnét 200 korona értékű ruhaléléket és kerületben f. é. január 1-től szept. hó 15-ig
24 korona készpénzt loptak el. A betörőket bejegyeztetett 85 születés, 34 halálozás és
13 házasságkötés.
a csendőrség erélyesen nyomozza.
— Utonállás. Lukmán Klára és Katalin
kerek hegyi lakosok f. hó 13-án későn este
hazaíelé indultak. A mint az utón mentek,
a cseresnyési erdőben egy suhancz megtá
madta és a földre teperte Őket, pénzüket
akarván tőlük elvenni. A nők a nem várt
megtámadásra nagy lármát csaptak, s ez
megmentette őket, amennyiben Divják István
krizsiputi erdős a közelben lévén, oda ment
a lármázókhoz és megakadályozta a suhanczot munkájában. Az útonálló erre kereket
oldott, de a csendőrségnek sikerült néhány
nap múlva a jó madarat Kribusz Márton
stájerországi kőmives személyében elcsípni,
s a helybeli büntető bíróságnak átadni.
— Tolvaj éjjeli Ör. Szreberják Antal
dráva-csányi lakos, községében a múlt hét
egyik éjjelén őrszolgálatot teljesített. A helyett
azonban, hogy őrködött volna lelkiismerete
sen a polgárok vagyona felett, lopásra adta
magát. Ugyanis behatolt özv. Szayer Gyürgyné házába, s onnan többféle házieszközöket
és gyümölcsöt lopott el 36 korona értékben.
A lopott tárgyakat a vizsgálatkor lakásán
megtalálták, feljelentése az igazságszolgálta
tásnál megtörtént.

Általános gyöngeség.
Egy pozsonyi lakos gyógyulása.

VValner Károly ur (Pozsony, Iskola-utcza 5.)
írja nekünk, hogy milyen betegségben szenvedett.
Bizonyos elégültséggel beszél róla, mert betegségét
gyógyulás követte. Baja nem volt éppen betegség;
inkább általános gyengeség volt, teljes levertség,
melyet a vér elgyengülése hozott létre. Ennek az
állapotnak szimptomái rendesen főfájás, undorodás a tápláléktól, az étvágy elvesztésé, az álom
hiánya. Az elgyöngült vér elvesztette vörös vér
sejtjeinek egy, az ellenállásra szükséges részét s
igy a vérszegénység, a sápadtság, reuma, neurasz
ténia s más betegségek szabad teret nyertek, s
ezeket csakis a vérnek oly hatalmas helyreállítója
tudja meggyógyítani, mint a Pink-pilula, mely most
legjobbnak van elismerve. A Pink-pilulákkal tudta
Walner ur legyőzni azt a nagy gyöngeséget, mely
reá végzetessé válhatott volna.
— A mióta a Pink-pilulákat alkalmazom,
írja, egészen megváltozódnak érzem magam. Nem
érzem azt a gyöngeséget, mely levert azelőtt, dol
gozom fáradtság nélkül, örömmel, amit m ár rég
óta nem tettem. Jó étvágyam van, s éjjel jól al
szom. Mindamellett, hogy a visszaesés ne álljon
be, folytatom a használatukat.
Ily eredmény mellett habozás nélkül bízha
tunk a Pink-pilulában. Ez komoly gyógyszer, mely
valóságos és bizonyítható hatást ér el. A gyógyu
— Tűzvész. Medlóbi György lerencz- lás bizonyítékai mindennap érkeznek, a világ min
hegyi földmives gazdasági épületei folyó hó den zugából.

A Pink-Pilula kapható Magyarországon a legtöbb
gyógyszertárban. Egy doboz ára I frt 75 kr. és hat doboz
9 frt. Magyarországi főraktár: TÖRŐK JÓZSEF gyógyszerlevelek tárában, Budapest, Király-utcza 12.

22-én délután leégtek. A kár meghaladja a
2000 koronát. A tűz keletkezése ismeretlen.
— Hihetetlen! Pedig az elismerő
ezrei bizonyítják, hogy a Feller-féle Elsa-Fluiil
minden, de még oly betegségeknél is, melyeket
más gyógyszer nem gyógyít meg, bámulatos ered
ménynyel használható. Különösen lázt, köszvényt,
reumát, mell-, fő-, fogfájást, szúrást, vérszegény
séget, görcsöt, gyomorbajt, szembajt stb. gyógyít
biztosan és gyorsan. 12 üveg ára 5 korona bér
mentve. Egyedüli készítője Feller V. Jenő gyógy
szertára Stubica 136. szám (Zágráb megye). Egy
családnál se hiányozzék e kitűnő, az egészségügyi
hatóság által megvizsgált és jóváhagyott szer, me
lyet a ki egyszer hozat, sokoldalú hatása miatt
állandóan használ. — »Vak voltam már, csak a
Feller-féle Elsa-Fluid mentette meg szemem vilá
gát«, irta Szűcs Péter Budapest, Felsőrakpart 9.

— Népesedési statisztika. Csáktornya
város anyakönyvi kimutatása f. év auguszt.
haváról a következő. Születtek: Zsgánecz
Mária, Kosztel Mária, Hachrach Lázsló, Lechketz István, Westerbach Antal. Doklea Mária,
Kluger Józséf, Steiner Róza, Vinczek Stefá

Szerkesztői ü z e n e t:
A perlaki t.-t. t. t. t.-nak. Lapunk m. szá
mának szerk. üzenetére irt kimagyarázó nyílt kár
tyájukat megkaptuk. Noha a magyarázat sántít s
az a bizonyos kiegészítő szó nem illik a mondat
ba, elhisszük és elfogadjuk a magyarázatot s napi
rendre térünk az ügy felett. Ne nwljék rajtunk az
ügy békés megoldása.
Zsolna. B. Köszönjük, hogy oly messze föld
ről is érdeklik lapunk czéljai. Amint látja, az egyi
ket már magyarul is, horvátul is hoztuk. Az illető
főgymn igazgató ur előtt fejezze ki emberbaráti,
hazafias és culturális önzetlen munkálkodásáért,
mellyel lapunkat megtiszteli, hálás köszönetünket!
Felelős szerkesztő:

H A R G IT A I

JÓZSEF

Kiadó és laptulajdonos:

FISCH EL FŰLÖP (ST R A U SZ SÁNDOR).

Predplatna cena je:

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

8 kor

Na pol lela

4 kor.

. . .

2 kor

Pojedini broj; koštaju 20 iill

Izdateljstvo:
Knjižara F i s c h e l Filipova,
kam se predplate i obznane

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

poSiljaju.

Izlazi svaki tije d e n je d e n k ra t i to: vu s v a ku nedelju.

Službeni glasnik: »Čakovačke Šparkasse«

Žena i — vera.
Vu življenju nas vnogo nevoljah postigne, gde na hudo gde na dobro se obrne
i je slučaj, gda čovek sam i od svakoga
ostavljeni stoji, gda za priatelja nikoga nemore zvati, kad mu vu nevolji nigdo nebude
pružil desnicu, i veru neima, kaj bude včinil onda? — Mora zdvojiti, jer ufanje se sa
mo sa verőm slaže, samo on se mora ufati
gdo ima tvrdu jaku veru on ne bude opal
vu sdvojnost.
Jesu tak zvani vučeni ljudi, koji se sa!
svojom neverom radi hvaliju. Ove nikak
nemremo hvaliti a stem menje ljubiti. Kav
no tak nemremo ljubiti takove žene, koje
istinu daju bezveri, to osvedočiju i sa njom
se hvaliju.
Ako jesu takovi slučaji, onda poleg
opažnje su doktorov i drugih, naravoslovnikov žene one, koje navadno vu takovi praz
ni materializam ili pak vu naturalizam
opadneju.
Ne držim za dobru i ne ufam se vu
onu ženu, koja se je čista odtrgla od vere
i koja je sve božje stvari odhitila od sebe.
Drugač pak je niti bogotajna filozófia
ne proti veri. Jer filozofuška pamet, kaj gud
išče, svigdar nato dojde, da znanost ima
hatara.

A

Na celo leto . . .
Na četvert leta . .

vu Čakovec.

Z

Broj 39.

Vu Čakovcu, 1900. 30-ga septembra.
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Professor Gokulorum.
Ja sam več na ovom miestu jedan krat
pripoviedal samo se več nesiečam koje gogodine, kak je stari Hatlak svoje kunšte i
coprije po selih okolo kazal, a sada pak
vam hoču pripoviedati, kak je stari Hatlak
svojimi kunšti, zaklinjanjem i coprijami dapače i jednoga tata pronašel, kaj je još ktomu, za da sebe oslobodi, jednoga posve
nedužnoga potvoril
A to se je na sledeči način dogodilo:
Gospodinu Horvathu iz Szerdahely-a
bilo je jednoč više stvarih iz zaključanoga
ormara pokradeno, medju timi svtarmi se je
nahadjala i sreberna žepna ura sa srebernim lancem, koje je gospodin Horváth znal
tak za štrapac pri sebi nositi, kad je išel
na polje težake gledat. Sumnja je opala na
njegove dva sluge, na Petra i Florjana, pak
kad je došel birov sa dva prisežnika njiho
ve ladice vizitirat, izbilja se je u Florjanovoj ladici našel jedan falat srebernog lanca
od ukradene ure. Žandari su na to došli po
Florjana te su ga odpclali sobom i predali
sudu u Čakovcu, koj če mu imati pravicu
odkrojiti. Nad tim žalostnim dogodjajem se

Obznane se poleg pogodbe
i fal računaju.

»Medjimurske Šparkasse«, »Šparkasse Okolice Čakovca«, i t. d.

Vu naravoslovnim iskanju, dalje od Kez vere je i poleg najvekšeg zemeljskog
jedne piknje sve na nepoznatu jedinost kaže. bogatstva né srečen človek; bez vere ne ima
mira tak mučeni život, neima utjehu u ne
Tője pro budilo čutenje Koga več i onda, kad
voljah, neima drugo utanje, kak smrt Jedsu ova iskanjajoš samo misli bile. Prava znanst
no žensko srdce — bez vere je samo igra
venost još i sada sa mučnom poniznostjom stoji,
ča svojih čutenjah, nemre sa hvalom pripred onomistinom da tam, gde moderno iska
poznati, niti pak vredno hasnuvati svoju
nje, na vekivečnosl i bezkrajnost najde je
sreču i niti nemre druge na dugom srečne
več predjezerami i jezerami ljetmi čovečanska
činiti. Ali čisla vera na sve dobro pomore
vera si simbolume činila.
čovečje srdce. Uušu i život stvorno sunce
Na individium pak tak stoji stvar, da je to, koje vu glibučinu ženskoga sidca
niti se nemre odtrči čisto od vere, a niti prezori i sve, kaj je tam hudoga z pusti
nemre napraviti to bez kaštige. Stoji pak ta od onud pak plemenita čustva rodi. Takva
stvar najme za ž e n e .------- More biti daka- sveta svetlost je duši vera. iz koje nikaj lažko, da vučena i izobražna glava zahléva za Ijivoga, nikaj nepravičnoga ne proizhadja.
dalje napreduvanje i čistenje veru, ali to Božja jakost je to, koja ponizi gizdavoga.
nikaj neobrne na jakosti božjih stvarih. Kav slaboga pomaže, žalostnoga teši i veseloga
no zato je poštuvanja vredna svaka dogma vu rcdovitim kolini drži a na hižni zakon
i simbolum, poleg kojih millión i millión pak svoj aldov daje. Srečna je anda ona fa
ljudi živi bez toga, da bi jeden drugoga na mília ona hiža, gde véra kraljuje. Ta more
nikaj deti se trsil! pak i živeli budu i vu dojti negda i nevolja; — ali vera, mir i Ijubudučem. — Kaj pak se tiče žene, ona je bav nju na lehku deneju.
zbog svoje narave čuda više na pobožnost
Je vu nekojoj hiži i takov znak, koj
odredjena, kak muž, jer njeno odredjena se sa
životom čovečanskim zhaja. Ako žena ostavi na nikaj dene veru deteta i to je: gda mati
veru i k drugoj veri se nemre privčiti, kak moli, a oteč je bezveren, kad anda fali skup
bude mogla onda svoju decu navčiti na posluvanje koje čiste duše skup privlačiva.
one velike čustvene pravice čovečanstva na Takvo dete more bili lelovn zdravo, ali
koje se pamet samo iz simbolumov vere mo duševno bude betežno.
re navčiti?
Od matere se je na malu pobožnost,
Premišlavajmo si od toga!

je Treziki Kibičevoj skoro srdce na dvoje
razdrapilo, jer Florjan je bil u obče uviek
dobar i pošten dečko, a Trezika ga je rada
vidla, pak bilo je i nade, da budu na skoro
skupa sretni tim više, pošto su u Kibičevoj
kuči bile samo dve žene, najme mati i kči
Trezika, a u gospodarstvo je ipak muž po
treben, pak makar je i malo.
Trezika anda pod nikoju cienu ni je ho
tela vierovati, da bi njezin dobri Florjan
mogel tatom postati, a on sam se je svimi
svetci zaprisigal, da je nedužan i da mu
je posve nepomljivo, kak je on falat srebernoga lanca u njegovu ladicu dospel. Ali
gospodin Horváth nije popuščal, jer on s e je
hotel osviedočiti, na koliko ima u kuči poštenu ili nepoštenu družinu. Peter pak je
došel takovimi svedočanstvi proti Florjanu
na vidik, da je prava iztraga za počela kojoj
če na skoro konačna razprava a onda odsuda ili odriešenje sliediti.
K sudu na glavnu razpravu sQ bili svi
iz Horvathove kuče pozvani a pol Szerdahelya su išli iz znatiželjnosti u Cakovac na
razpravu, gde je baš onog dana se sajam
obdržaval. pak su si onda mogli pojduč i
na sajmu potrebna kupiti.
Ovakovi saj mi su za kunšte i coprije
slaroga Hallaka bili prava miesta, jer tu je

od otca na nevernost navčilo vu miseli mu
je zmešanje i nerednost pak misli, da čoon išel od krčme do krčme, te je u hitrini
svigde pokazal nekoliko svoji kunštah, za
kaj je od jednoga seljaka dobit ilašu vina,
od drugoga komad pečene race, od tretjega
dva krajcara ili groš ili sekser, zalim im je
pripoviedal šalne i vesele pripoviesti te se
je jednom riečju okolo kazal kak pravi Pet
riča Kerempuh.
Uošavši anda po tem poslu i u Pečornikovu oštariju, našel je onde med ostalemi i
Kibičevu Treziku, koja je zaplakana bila. a
pošto je stari bil takove naravi, da nije mo
gel videti liepu pucu pak žalostnu, pristupil
je knjoj le ju je zapital za zrok njezine ža
losti i njezinih suzah.
Ona mu pričme svoju nevolju pripo
viedati i konačno v e l i ............. »a sada bi
moral zatvoren biti. Za pol ure bude sudbena razprava proti njemu. Pak ako mu se
dokaže, da je on izbilja tat, lak si ja nekaj
učinim, jer to sramotu i toga špota ja nebudem moguča preživeti.«
»Ali Trezika« — veli joj Florjanova
mati. koja je šnjom u Cakovac došla —
»kak moreš samo kaj takovoga misliti. Moj
sin i tat — toga nema! Tu ja za njega met
nem ruku u ogenj, pak jeli, niti vi Hatlak
nevierujte, da bi moj Florjan tatom postal,

večansko družtvo dvé vere i dva boge ima,
jeden je za decu a jeden za odrasle.
Vun stane vu život, ali vu dušu mu
je kamen sdvojnosti hičeni, sdvojnost bude
mu pratilac, stem stane vu školu stém se
poče vučiti.
A od sdvojnosti pak je bezvernost sa
mo jeden stupanj. Duševna herbija, koju je
iz hiže roditeljah donesel sobom, bude tol
mač, koj jedenput tak. drugoč onak ga navuča i mira mu nigdar ne bude dal vu
življenju. — Tak stupi onda i vu —
življenje još né tvrde duše i jakog srdca
puca ili dečko. Pak kaj najde tu!
Poleg malobrojnih dobrih knjigah, vnogo takvih, vu kojih je bezvernosti seme po
sejano, najde tak ve, da čoveka obiéje krv,
kad je čita, najde dobra čustva vu raztepenosti i duševnu savest sve posvud mučati.
Moderno vučenje več i to veli, da su
pravice ravno tak kak oprava, se menjaju.
Pak čovečansko družtvo, né da bi pošibralo
one, koji to veliju, — nego je još za mudroznance zove. Tak je bormeš lo! — More
biti žalostneše, kak jeden školski dečko ili
puca, koja več nikaj neveruje!?
Jedno déte, kője još niti prav misliti
nežna, hiti od sebe ono, kaj su negda najvekši mudroznanci po najgliblešim iskanju
veruvali. Krnica, laž, coprija je pred njim
šestjezer letna vera tak, kak devetnajststoIjetno krstjanstvo.
Niti na višeših devojačkih školah se
več jako nestaraju sa verőm. A ipak stoji,
ako vera korunu znanosti čini pri mužu.
tak pri ženi njene dobrote i lepote svu svet
lost pruži.
I vu hižtiim zakonu, gdé žena lépő ali
težko delo zvišava vu viliru življenja je
jedina podpora ženi — vera.

sics Gyula ministra i abligata našega kotara mesti postaje žrebcov: vu Dráva-Vásárhely u,
sa redom Šunca i Oroslana prvim razre Mura-Szerdahelyu, Zala-Ujváru, Zsedényu,
dom nagradil.
Mura-Szt-Mártonu, Alsó-Domboru, Dráva-Egyházu, Kotori, Mura-Csányu i vu Novakovcu.
O s o b n l g la s ,

Gróí Festetics Tazziló-a sin György grof
je o. m. 23-ga sa šnelcugom se vu Čakovec
dopeljal i od ovud na pohod Festetics Jenő
grofa vu Zala Ujvar išel. — Hochenlohe
herceg je o. m. 20-ga sa extracugom
se dopeljal vu Čakovec, — a od ovud
vu Alsó-Lendavu k Dr. Alandel Pál abligatu na vadasiju.
V u é c n je .

Pečuhsko poštansko ravnateljstvo —
je Pintarics Ferencza iz Velikih Štefancov
sa o. m. 21-ga vun dánom naredbom vu
Mohács na poštarski učevni tečaj odredilo.
J u b ile u m .

Prošlog tjedna je svršil velečastni gosp.
Horváth Lajos exprovincial, čakovečkog kloštra gvardian 50 Ijet, kaj je med patre stupil. Gospoda patri su ga iz ove prilike vruče pozdravili. I mi hodimo k ovomu poz
dravu! Naj živi još vnogo letah vu zdravju
velečastni gosp. gvardian.
I z p o š te .

Pečuhsko poštansko ravnateljstvo je od
redilo da bude pešična pošta vu DrávaVásárhely i Beliczu od oktobra prvoga do
kraja marciuša vu jutrašnjih vurah hodila.
S t r a ž a r , k a k t i ta t.

N e k a j i z v e lik o g s v é ta .

Komania i Bulgária su né vu najbolšem bratstvu med sobom. Več je reč da bu
de stvar i na tabor se obrnula. Ferdinand
bulgarski vladar, gdo je do sada vu Buda
pesti bil je vu Bulgariu odišel i vezda bude
za sigurno znati, jeli bude tabor, ili pak —
kaj je i sigurneše — se pomiriju. — Slobodni rat burov — žalostno je! — k kraju
dohaja. Velika jakost je nazadnje ipak obladala nje i stari Kriiger je ostavil Tranzvala, gde je sada jakši englez gospodar.
Kriigera su, tak rekuč, slugi englezov portugali prijeli, ali utamo se da pustiju ovoga
poštenja vrednoga starca Siromaški, vitežki
buri su zbog nemilostivne i krvoločne sile
englezov za jedno vréme zgubili svoju slohodu Ali bude još presvetilo sunce i na
njihovim nebu, kak je po Világosu to i prinas bilo. Za navek ostane spot englezom
osvojenje Tranzvala i Oranje države!
P o g u t a n i v c k s lln .

Bo nenavadnim putu se je hotela odužitit Krizsán Anna iz Káva-Újfalu občine,
kad je ove dane Mladin Zsófia k njoj došla
sa tréma veksli, da je zplati. Krizsan Anna
je vekslne iz rukah Mladin Zsófié cuknula
pak nje je skup zdruzgala i bez svake reči
— pogutnula. Ali skup dobežani susedi su
nju priprečili vu tem buhati i sa nekojim
dobrim vudarcom vu hrbet je išlo po ruki
veksline iz požiraka vun dobiti.

Szrebernjak Antal iz Dráva-Csány ob
čine je prošloga tjedna jedne noči na straži
bil. Na mesto toga da bi stražil, je nutri
Cselkó József.
vdrl vu stan vdov. Szauer Györgya, pak je
U b o j n ik so i t i a t .
od onut više stvarih i sada vkral vu 3 6
korun vrednosti. Žandari su vkradjene stvari
Iz Krakkó varoša javiju jednim budaKAJ JE NOYOGA?
na njegovim domu našli i tak su ga prija
peštanskim novinam sledeče: Kaczián Éliás
vili sudu.
N a gra da,
žandarski stražmezler je o. m. 22-ga prijel
Ž r e b e i.
Bacser József soldala, jer je ov bez dopušNjegvo veličanstvo perzijski šah priliVu Medjimurju budu vu sledečimi čenja otišel iz varaša. Soldat je nato zgrabil
kom vu Budapešti sadržavanja je Dr. Vlas-

pomoči, da koj je za danas osobito zanimivu predstavu
objavil. Velika soba u Pečornikovoj ošteriji
bila je več skoro prepunjena, a pri jednom
Hliktajuča starica prime time Hatlaka
stolu je sedela i Horvathova familija, pri dru
za obodve ruke, a suze su joj niz lica sa
gem pako Ribička stara i mlada, a med
mo tekle. Dapače žalost tih dvijuh ženskih
njimi Florjan, pri tretjem Florjanov neprijaje staroga Hatlaka na toliko u srdce dirnula,
telj i glavni sviedok proti njemu Peter i. t. d.
da su i njemu suze polekle i on FlorjanoNaravski, da se je pri svili stolovih govorilo
voj majkici obečal, da če za njezinoga sina
jedino o kradji pri gosponu Horvathu i da
sve učiniti, kaj mu bude samo moguče, jer
našnjem sudu.
i on vieruje podpuno u njegovu nedužnost.
Sada na jedan krat pričme stari Hatlak
Zalim otide i on sa ostalimi usudnicu, svojom predstavom, pokazuje kunšte s kar
za da čuje s koje krivnje ga luže, tko ga tami. Jedan krat je imal same »Ass-e«, on
luži, tko je sviedok, — jednom rečju, da da opet same kralje a zalim opet same de
jedno malo cielu stvar previdi i da se u setice u ruki. Začudjenju nije bilo kraja niti
njoj orientira. Tekom razprave je več stari konca i svaki je tvrdil, da to nije bez vraga.
Hatlak imal podpuno osviedočenje o Flor- Zatim opet je pod škrljak metnul jabuku, a
janovoj nedužnoti, akoprem je bilo dosta za čas izpod njega spuknul glavu zelja. Opet
momentah. koji su ga vrlo sumnjičili i te- začudjenje i tvrdnja da to nije bez dva vra
gotili, te koji su takodjer i sudca na to sklo- ga. Zatim pričme pripoviedati strašnu priponuli, da je odlučil još dalnje sviedoke poz viest, od koje se svakomu koža ježi, kak se
vali, a do loga razpravu na stanovito vrieme je najine prošle noči sa šumskim duhom
sastal, koj mu je obečal, da če danas dojti
odgoditi. —
Ljudi su se sada iz sudnice razišli te sim k-njegovoj predstavi.
»Jeli ga nije nitko od vas ovde videl?«
su išli na sajam, da si potrebna pokupuju,
nekoji su se zalim spravili na put domov, — zapila sakupljene gledalce. I na to se
a nekoji su išli u ošterije, za da se okriepe, žačuje iz kuta glas, kak da netko hoče smieh
a mnogi su i zato ostali, da vide kunšte i zadržati ili kihanje. Gokulorum ide sada kcoprije staroga Ilatlaka, profesora Gokulorum, onomu kutu, od kojega je glas dohadjal, po
pak čete nam vi vašemi kunšti
nebude zatvoren.

trepče jednu onde sedeču staricu po rame
nu te ju zapita:
»Je draga moja maj kiča, a na čem vi
sedite?«
Starica se na to naravski prestraši i
skoči iz svog stolca u vis, a stari Hatlak,
professor Gokulorum, potegne izpod njezinog
stolca kak vuglen crnu kokoš, koja je starici
u krilo samo jedno za drugim deset jajec
znesla — samo su iz nje jajca padala. Opet
občemto začunjenja i tvrdnja, da to nije
bez tri vraga. A kad je zatim u sobi se
malo primirilo te je nastala tišina, očituje
professor Gokulorum, da je ta kokoš on
šumski duh skojim se je on prošle noči
spominal, pak da je taj duh na kokoš zacoprani, kojega če on sad zacopranja osloboditi. Ali k tomu mu mora jedna prava
dievojka pomagati. — Nastane u cieloj
sobi smeteno posmehivanje, a nitko se nejavi. — Zlo znamenje! — Ide anda sam
izraven k Ribičevoj Treziki te joj reče:
»Moja draga dievojka, ti moreš toga zacopranoga šumskoga duha osloboditi.«
»Ja, kak — na koj način?« — zapi
ta ona.
»Ako mu postaviš kakovo pitanje« —
odgovori stari — »Zapitaj tu kokoš kaj ti
drago, ona če ti na sve odgovoriti, jer ona

Nyilttér*)
E rovat alatt közlőitekért som
tokintotbon nőm vállal felelősséget a

alaki, som tartalmi
S to rk .

Foulard-selyem-ruha amíonMi
feljebb — 14 méter! póstabér és vámmentesen szállítva !
Minták postafordultával küldetnek; nemkülönben fekete, fe
hér és színes »Henneberg-selyem- 45 krtól 14 frt 65 krig
métorenkint.

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

P áfrán y-to ko cskák 'eítaJtdT
Millió emberneke ,ier,“ ‘a egészséget!

Schneiderféle

Kik g a la n d fé r e g b e n éa g y o m o r b a jb a n a r e n v e d n e k .

Pántlikagiliszta tejestől.
a páfrány-tokocskák által
fájdalom nélkül, jótállás
mellett, a legrövidebb idő
alatt ( 6 perez alatt) teljesen
elhajtatik. Ezen kitűnő gyógy
szer fájdalom nélküli gyors
és biztos eredményéért jót
állás nyujtatik. Nem árt, ha
pántlikagiliszta féreg nincs
is jelen. - Az életkor meg
jelölendő.
T ö rv é n y e s e n
v é d ve. Egy eredeti doboz
pontos használati utasítás
sal a bel- és külföld részére
4 f r t postai utánvéttel vagy
3.50 előre való beküldéssel.
A p á n t lik a g ilis z ta tü n e te i
a k ö v e tk e z ő k : Az arc/, hal
ványsárga, bágyadt tekintet,
kék szemkarikák, lesoványodás, elnyálkásodás, be
vont nyelv, emészthetlenség,
étvágytalanság felváltva mohó étvágvgyal. gyakori
rosszullét vagy éppen ájulások s szédülés főleg éhgyomornál, egy gombolyag felszállása egész a nyakig, !
nyálösszegy ülemlés, a test megdagadása, gyomorsav,
gyomorhév, gyakori felböfögés, bélgörcs, hengergetés,
hullámszerű mozgások, szúró, szívó fájdalmak ésszu-g
rások a belekben, szívdobogás, a vérkeringés rendet
lenségei, különösen nőknél, gyakori véletlenül beálló
főfájás, a búskomorságra való hajlam, életuntság és
a halál óhajtása.
E g ye d ü l v a ló d i k a p h a t ó : S C H N E I D E R
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TANONCZ
kerestetik

péküzletbe.
Czim: Kasztl, Légrád.

1 1900. évi V. 202/1. számú

végzése következtében dr. oiiop M
ór n.-kanizsai ügyvéd
L ii. i líéinvisplt Kaufrnann Mór n.-kanizsai la*
Ikos javára Cirész Alajos perlaki lakos ellen
206 tor. s jár. erejéig 1900. évi május hó
31-én foganatos!tolt kielégítési végrehajtás
utján felülfoglaltés 730 kor. becsült következö ingóságok, u. m.: 1 pajta, 1 WerlheimCassa és szobabútorok nyilvános árverésen
I i j . k
Mely árverésnek a perlaki kir. járásbíróság 1900 évi V. 202 2. számi, végzése
fóíytón 206 kor. tőkekövetelés, ennek 1399.
évi'oki hó 5-től járó 5% kamatai és eddig
összesen 54 k. 80 fillérben bírói lag már
megállapított költségek erejéig a helyszínén,
vagyis Perlakon leendő eszközlésére

710. sz. v. 1000

Árverési hirdetmény.

.
Alulirt kiküldött b.r. végrehajtó az 1881
évi l,X. l.-cz. 102. §. értelmében ezennel
közhírré teszi, hogy a esáktomyai kir. jbirósag
1900. évi V. 4 1 o /l ■ « 0 4 / 1 . sz. végzésé
következtében soo K-rencz alsó-lendvai lakos ügyvéd altat képviselt fcchwarzmaim
Adám cserencsóczi lakos javara Tratnyak
Iván és neje hgetlalvi lakosok ellen 30 és
101 k. s jár ereje,g 1900. ev, szept. n-e„
foganatosított kielégítés, végrehajtás utjai,
lefoglalt es 1394 kor. becsült - kanczalő, 1
csikó, 2 vastenge yu szekér 2 kuko^zaki«,
széna. 1 sertvesöl es szobabútorokból álló
ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.

1900. éti Okt. hó 4. napjának délelőtti 9 órája
Mely árverésnek a Csáktornyái kir. jbiróság
,,
1900. évi V. 4*14/2. számú végzésé folytan
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szánko|, lökekövele|és ennek 1899. évi nodékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg. yemb hó 10 „apjától járó 5•/. kamatai. 30
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi I..Y
wke és eddig összesen 99 k. 84 I-ben
t,cz. 107. és 108 §-a ér elmeben készpénzmár megállapilolt költségek erejéig
lizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek szükség ( . lfalván |een(jö eszközlésere
esetén becsáron alul is el lógnak adat,,,.
m ^ ^ J(j |(
g
|(| ^

Csáktornyán kizárólagos raktár:

Strahia Testvérek fűszer, csemege és ásványvíz kereskedésében.

# # # # # # # # # M a r ja
ezek javára is elrendeltetik.
593. vh. sz. 1900.

Kelt Perlakon 1900. évi szept. 20-án.

Árverési hirdetmény.

S ó s F rig y e s
kir. bírósági végrehajtó

mellett, a legtöbbet Ígérőnek szükség esetén
becsáron alul is el fognak adatni.
784
Kell Csáktornyán, 1900. szept. 25-én.
filavina 'ftitlOS kir. bir. végrehajtó

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881
évi LX. t. ez. 102. §-a értelmében ezennel
közhírré loszi.

hogy a

perlaki
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I FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR) 1
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könyvnyomdája

Csáktornyán,
a legújabb gyorssajtókkal és díszes uj betűkkel van felszerelve.
1

Elvállal minden néven nevezendő

könyvnyomdái munkákat,

i

u. m. névjegyek, lcvélíojek, meyhivók, eljegyzési-, osketési- és gyászjelentéseket,
számlák, körlevelek, hivatalos és magán nyomtatványokat, röpiratokat,
műveket stb. stb.
b á r m e ly n yelven é s kivitelben
V ' ' 1' l
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Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.

