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nyíl tterel, és hirdetések. magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi ismeretterjesztő es szépirodalmi hetilap. «Altaiáno^sTud^tó^hirdetósiosz 
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A »Csáktornyái Takarékpénztár«, »Muraközi Takarékpénztár«, a ^Csáktornya Vidéki Takarékpénztár« sat. hivatalos közlönye.

X v i l t  le v é l lésének, saját érdekeit képv iselő lapját fen- irom. Nálunk nagy hiba, hogy kántoraink közül
 ̂ tartja s fen is fogja tartani: hanem szó van sokan a nép Ízlése után indulnak s a nép-

Fötisztelendö Schadl István plébános úrhoz! a szellemi támogatásról, a melylyel a nép- szerűség hajhászása miatt hucsuk és más
nek minden igaz barátja s önzetlen vezetője nagyobb ünnepek alkalmával polkákat, mar-

igen tisztelt barátom ' 1 iszleletet érdemlő, tartozik magának a népnek s tartozik saját sokai, csárdásokat játszanak preludium és
dicséretre méltó ki velelek mellett, vajmi gyarló hivatásának és állásának! inlerludium gyanánt; czifráznak és izléste-
templomainkban több helyen az egyházi kar- .fudom hof,y vo„ az oka a ka|10(.s lennél Ízléstelenebb accordokat játszanak az 
euek. Pedig csak nemi J'jakaratr.i volna „leglazulásának A legutóbbi évek politikai orgonán; ősrégi, szép és magasztos egyházi 
szükség, hogy kellő igyekezel mellett az jolili ^  küzdelmei vonlak közénk erős énekeinkéi pedig oly elferdítve s gyakran
legyen Avegbol írtam meg tel,a az alal, „ hata|.v’ na|akal Milllha bizony akár a oly borízű hangon éneklik, hogy a jobb ,z-
kis ertekezest: hogy nem ,a,ulnek-e vele, más különleges párttól 'ósü ...... érnék a kedvéi is elveszik a te,.,-
csak egy keveset is a jobb templomi enek . . .. , , .......... való iá rá siói.... .r* .. ,. . 1... . iluggene a haza boldogulási es a nép hol- P,om ,,d v,,,°  J^rasioi.lellenditesehez otl, a hol erre szukeg van. . no, . , ,, . .? . . .idogitásar! — S mmlha nekünk itt a hala- Nagyon helyen van tehat lelszóllalasod,

lisztelelleljesen kérnetek ez okhol, hogy ron nem volna okosabb dolgunk s neme- melylyel igazán szépen feleltél meg lelkészi 
becses lapodba azt, ha érdemesnek ia* Sebb leiadatunk, mint a pártoskodás miatt magasztos hivatásodnak! Alkalomszerűnek s 
lálod (elvenni méllóztatnál. I veszni engedni azokat a czélokat és lelada- helyén valónak vélem felemlíteni fen költ

Mely szerény kérésem és legmelegebb (okat, melyek az Isten előtt kedvesek, a ha- lelkű grófunk, Festetics Jenő ur Öméltósá-
üdvüzletcm melleit vagyok Miksaváron. zára nézve üdvösek s a népre nézve hol- gának szavait, a ki, amidőn tanilóképző-in-
1900 évi szeptember hó 27-én S c  h a d 11 dogitók ?! lézelünket szerencséltette mull júniusban, s

, István plébános, | l)u hal közülolek sokat elvakilolt a párt- 11 tiszteletére rendezett hangversenyen egy-
* * szenvedély. A politikai kétes és muhi dicső- házi énekeket is énekeltettünk növendéke,nk-

Mélyenliszlelt liarátom ! Mintha a zord ^  " ‘iaM ízületek  s.,kan fe'áhiozzák ma- 'dIc-ehh ^ereT''Annikor ’ szépen
tél elöl el,ni kiül s kikeletkor lengerenluli Kasztos »»vutásnk:.t l’edig nincs oly szép, • z “  z , ,,í, nMok írze,n‘ hogy

UVI;iiiw.nrór« fór- i /.„„b 1 oly nemes, oly isteni hivatása még egy hl- c.őadoll egyházi zenei naiioK, erzem, nogy
hazájából s/ulohdyere vissza léit fecskének y , , . ,k , k m , az telkemet felemeli, fel a magasba a Mm-
régi, ismert kedves dalát hallanám, olyan- val‘tlnak, mtn cbY loglalkozasnak, mint «i 
nak tűnik lel elöltem megtisztelő leveled s ! '" ;lek- A ll,|k«sz az kl az njszűlöllet uennaionoz.
szép czikksorozatod, melylyel nemes szived! üdvözli a siralom völgyén s telkem az . lel Üdvözöllek tehát ezen a téren s köszö
nni Vágyál követve, hosszú hallgatás ulán v'*zontagságos nliára; ö az, a ki ludásával. nőm, hogy telsz.',Haltál s hogy megtiszteltei
visszatértél a szépnek magasztosnak és ..... állásának imponáló erejénél fogva egy egész szép közleményeddel! Vajha soraid meghoz-
„lesnek nyilvános téren való megbeszélésé-1t:lelen hmácsával és példájával kíséri az nák az egyházi zene ügyében s érdé
hez Szívesen és örömmel adok tehá.........Ivei u,nl,<'1'1; 0 az- a k‘ az u,ols'* vallási vigasz! kehen is azl, a mi után minden vallásos
közleményednek, hisz örömöm mindig nagy. "Yujlja nek, és iilnlsn Híjára elkíséri! Mily érzésű és jó ízlésű endjer öhajlozik: a szé
li mikor a régi gárda tagjai közül valaki "uigaszlos és mily nagyszerű hivatás! S pet. nemeset és magasztosai! Az f.g áldást
felkeresi lapomat közleményével. De .......... I j°K«al *«em.yil vár a jó lelkésztől a haza s az igazak tiszte léte es becsulése veled es
meg, hogy egyúttal néhány őszinte megjegy- *'» a lársadalomV! Tőle várja az isten, és nemes törekvéseden!
zést fűzhessek soraidhoz és őszintén elmond- az «•'»*« törvényeknek igaz és helyes ma- M argitai Jó z se f .
hassam azl, a mi szivemen fekszik, meri köz-; nyarázalál; a közegészség,, a közgazdaság,
élelünk jelen sivár viszonyai közölt löhh t á r - *»'• viszonyok javilásál; az igaznak, a
........... . nem lesz közömbös dolog az. nemesnek, a ....... es .......... ... a ij. ,-,...,1.
hogy megtiszlelö sor,.........................  Iáinak nép közt való terjesztései; tőle var|a, hogy t e ^ l i a / l  t l ie h .
nanvilágol (‘ *,aZH minden polgára valódi, igaz es Ilii I

Már 17 éve annak, hogy vidékünk lel- H ü al'a ' ' W "  a " ,a" !íar haziuiak! Nyiiiis. .Énekeljetek Ummk uj
. . , , | .. I n sokan vannak, a kik nem igy cseleki sznek. énekei, legyen dicsérete a
k- szl     llaza,l:,s' "erneíM-n gnndolknzn ..... ilk k,,zlclek M,iraki,zhen. ««.Wi
es önzellen lagja, szívesen « . lelkese,, csal- > hazát és a magyar intéz- (>«•«*• «
lakoztak azokhoz ;i Icladatokhoz. melyekéi . , " 3... . , , , , i i-,i-
csekélvségem lapom programjai közé felveti. "'Vliyekel es torek vés,'ke, kigunyoljak. . k k Olvasva a zsolláros e szent buzdítását, és
\ iniiriközi né......... a Iliiben való megérő- a " lakVat' hazai ela,n ljak  azé ,I. hogy /» g ra h - ,.|IM,-.|k,,(ivc föKme, rigó,alolkozlam, hogy mit moml

‘  ̂ . ' . , , i ? hol néhány hízelgő szol. kapjanak s esetleg ele- tul;ij<lonkópen azzal: énekeljelek »aj érteket.« Sej-
si I ési*, a m agyar hazalia^ <*i zes ion a > g tűknek Zágrábban valam ivel kényelm esebb na- leltem némileg az uj jelző illeni érteiméi, de 
szilárdítása, közgazdaság! állapotainak jayi- ^ hiztosilsanak. IVdig mily szépen ossz- k<>gy biztos meggyőződést szerezzek valili és he- 
lása s m égé lesi m ódjainak a megkonnyehhi- , . 0\w[lw |io/lli ;|/ |slr|1 dicsérelét jelentőségéről, utána néztem és megtaláltam
lése volt czélj.u lapom nak, a mikor  azt 17 hd ,«ZttSh‘l 1 1"  ' T /  f  , ,  igazi ulevágó értelmét, úgymint: »nem közönséges,«
L L  nlli/m L m , wliloll .m S daczára annak a hazaszeretettel! \e  vegye magaia sza- , ritka . mM|kivüli.« Kszerint mondhatnók: éne- 

z ? t i . . ;i|'- ’ vaimal a tiszteletteljes kivétel, s a kil so- keljetek az Urnák ritka, nem közönséges éneket,
hogy lapom czeljail soha egy P ‘ ‘ J rajm n(.m illetnek! hogy legyen rendkívüli dicsérete, azaz: magasztal-
lagadlam meg, mégis megbontva latom azt .. . . , . » i v tassék méltóan a szentek gyülekezetében, vagyis
a kapcsol, a mely szük séges volna, hogy la- * 1 ‘ { ‘ \ ! . 1 az isteni tiszteletnél, (iondolalinenetem tovább fü-
pom és Muraköz lelkészi kara között meg- morl * haratom s néhány a szent híva- lélekben elkalandoztam hol ebbe, hol
It.trvw.n Tiiflnm s lálom tiogv épen azok. a his magaslatán álló társad nem vagytok azok „w,,, a templomba mintegy újra hallgatni az azok- 

Votinni* lmom itr:i7 r /él- közül valók. Megmutattad (*zt sokszor és han felhangzott éneket; és ilyenkor fájó érzéssel 
kiknek Inginkábh kdtene I. po>n h,«  «  meglnu(ilUil(| most is. a mikor bpomat me«- clt„„,Hitem .  fele«, mii,, „yurlö sok hely,Ut mi- 
jail parlolniok es szolgalmon. cimaiauiaK , b;;wi»»»..-..»v*»fl.in» nálunk az egyházi éneklés, mintha nemis a hívek
tőle. Nem az előfizetésekről van a szó. hisz s.< << s . .( . \ Ahitalgerjesztésére és Isten dicsőítésére volna aaán-
a muraközi népben van annyi józan ész, Nincs fenségesebb, mint az egyházi zo- vn hanem inkább csak ugv rideg kényszerűségből 
hogy öaczára a hazaíialhm elemek leboszé- ne! Alábbi közleményed minden sorát alá- végezve. Lehangolt voltam ilyenkor, fcs csak ismét

' :c9 !



néha hallott egyes közbeesett alkalmi szép 
mi ének emelt ki lehangoltságomból, midőn t. i. 
lelki szemeimmel néztem az oly megragadó jele
netet, milyent csakis egy szépen, érzéssel énekelt 
ének elővarázsolni képes. Miként kezdenek ugyan
is ilyenkor a hívek egyszerre figyelni és ég felé 
meresztett szemekkel, növekvő elragadtatassal hall
gatva az ének folyását, ragadja az őket eg^re job
ban magával; inig végre megerednek az elérzéke- 
nyülés könyei és csendesen peregnek alá az ar- 
czokon, le az ájtatos fohászoktól dagadozó keb
lekre. És mikor az ének utolsó zengéje is elszál- 
lott, még egy mély sóhaj tör ki a keblekből, s 
utánna elmerül ki-ki csendes áhítattal a legmé
lyebb áj tatosságba. Ó, mily elragadó, megható lát
vány az ilyen jelenet! — íme, mit mívelhet egy 
érzésteljesen, lendülettel elénekelt ének ! Ott rezeg 
édes visszhangja sokáig még a hallgató lelkében, 
foglalkoztatván játszi  ̂ kedvességgel képzeletét a 
megénekelt tárgyról. Ó, mily hatalmas eszköze az 
istenesség fölkeltésére és növelésére a gyönyörű 
ájtatos ének! így valósul a zsoltáros szava:» éne
keljetek az Urnák uj énekel, legyen dicsérete a 
szentek gyülekezetében.«

Ha élőszóval adunk elő valamit: hangsúlylyal, 
arczkifejezéssel s taglejtéssel teszszük beszédünket 
lendületessé; ha Írásban kötetlen vagy kötött szö
veggel közlünk valamit: a kifejezések kiemelése 
czéljából, azok elhelyezésénél követjük az irály 
szabályait. Azért a ki másnak irodalmi termékét 
helyesen előadni, elszavalni akarja: annak szük
séges előbb azokat az irály szabályai szerint á t
tanulmányozni, helyesen megérteni és a szerző 
gondolatát, érzését kitalálni, felfogni. Csakis úgy 
lesz képes aztán azokat úgy visszaadni, a hogy 
a szerző maga gondolkozott és érzett; máskülön
ben eltéveszti hatását. így van ez a zeneművek
nél is: akár történjék az szóhanggal, akár hang
szerrel. A zeneművészetnek is megvan a maga 
Írásmódja, a hangjegyirás, a legkezdetlegestől a 
mai tökélyre emelkedettig. Csupán a hangjegyirás- 
nak gépies (mechanicus) olvasása, akármi módon, 
nem egyéb puszta hanghangzásnál, mely kedély- 
változás nélkül elhangzik épugy, mintha valamely 
olvasmányt vagy költeményt csak úgy gépiesen 
mondunk el, nem ügyelve az irály szabályai sze
rint való hanghordozással az értelmi előadásra. A 
zeneszerző ekként szinte meghatározott szabályt 
követ, a hogy t. i. érzelem világát kifejezésre jut
tatni óhajtja. Azért a hangjegyek mellé, fölé, alá 
még más különféle jegyeket használ, rak, hogy ér
zelmeit érthetővé tegye. Mely jegyek, ha figyelmen 
kívül hagyatnak, lesz ének — minden belső érzés 
nélkül. Mily szánalmas hallgatni aztán az ilyen 
éneket! Ne hízelegjen magának azzal egyik-másik, 
hogy ő értve a zenét, a hangszeren való játékot, 
kellően elő is tudja adni a zeneszerzeményt, ki
vált az egyszerűt. Ha át nem tanulmányozza azt, 
és kevésbbé ügyel a zeneszerző által alkalmazott 
jelekre: bizony éppen oly kevéssé találja el an
nak gondolatát, mint akár az olvasmány vagy 
szavalmány gépies előadója; s igy nem is lesz ké
pes azt annak érzelmei szerint előadni. Minek foly
tán unalmas, fárasztó, hogy ne mondjam, ellen
szenves lesz az ilyen ének. — Ha már a szárny
libegve felszálló pacsirtának kedves dala, mely 
mintegy hálát zeng alkotójának, képes az ember 
lelkét felrázni s magával ragadni, fel a magasba, 
fel a felhők titokzatos tájába: mennyivel inkább 
az eszes lény, az ember, az Isten e jeles teremt
ménye, a ki az Isten dicsőítésének tudatában mint
egy lelkének szárnyait kiterjesztve s édesen hangzó 
énekével szivérzelmeit kiöntve, felszáll az Isten 
magas mennyei honába, képes érzelmei szárnyain 
magával vinni a hallgatók lelkeit, amint ezt már 
előbb bemutattam. Ha néni hiányzik ez az éne
kesnél, nem téveszti el a hatást, legyen bár még 
oly egyszerű is az ének vagy zenedarab, avagy 
maga az énekes is kevésbbé képzett.

»Im arczunkra borulunk (Padamo — ) két
ségkívül egyike a legegyszerűbb, de legrégibb és 
határozottan vallásos szellemben irt egyházi mise
énekeknek. Ha kellően énekelik, hat. De ha éne
kelik hol nyújtva, hol szakadozottan, az átme
neteknek gyarló kivitelével, •— (az ütem betartása 
ugyanis kifejezi a dallam jellegét épugy, mint a 
szótagok rövid vagy hosszú kiejtése a beszélge
tésnek helyességét;) — ha továbbá egy miseének 
helyett, melyben a szt. miseáldozat titkai sorban 
a misével egybevágóan adatnak elő, négy-ötféle 
dallama, mindmegannyi más modorban, jellegben 
és kulcsban szerkesztett miseénekből hordáinak 
össze az egyes részletek, úgy, hogy az egész egy 
valóságos, zenei érzék és összefüggés nélküli 
»quodlihettel« alkot; — ha ismét egy közismereti!

»Mária-ének« dallama (melódiája, áriája) szintén 
közismcrelü »Üdvözítő«- vagy más »Szt. Idők
énekére« és viszont; sőt mi több, a zeneszerző 
intenciója ellenére, inért ő erre bizonyára ügyelt, 
ezek dallamai, szenteknek mint alsóbb rendű lé
nyeknek énekeire alkalmaztatnak, rájuk mintegy 
kényszerzubbony (Zwangjacke) huzatnak; ha 
valamely, kivált Mária-éneknek kifejezett »világias« 
melódiája van, vagy ha végre templomi énekben, 
habár régibb nép-ének is, oly szavak, kifejezések 
olyformán használtatnak, hogy szépérzés helyett 
inkább undorodást képesek kelteni, teszem: »fér
geknek lész eledele . . .«; az ilyesfélék határozot
tan a zenét sülyesztik, nem pedig emelik; az ilyen 
ének aztán nemcsak hogy nem hat, de inkább 
untat, ellenszenves és zavar az áhítatban s áj ta
tosságban; még kevésbbé pedig ébreszthet, indít
hat és vonzhat az ilyen ének istenességre, Isten 
magasztalására és dicsőítésére; az ilyen éneknél 
nem érvényesül aztán a zsoltáros szava: »énekel
jetek az Urnák uj éneket, legyen dicsérete a szen
tek gyülekezetében.« És honnan, miért mind ez ? 
Mert elmaradt a további önképzés. Holott ha csak 
némi sikert is kíván valaki elérni, mutatni: annak 
folyton folyvást magát gyakorolnia kell. No, meg 
onnan is van sokszor még a sikertelenség, hogy 
nem tartatik szem előtt a régi közmondás: *va- 
riatio delectat« (a változatosság nyújt élvezetet!) 
Ugyanaz a dal s ének minden második alklommal 
— elveszti vonzerejét. — Hogy mindez igy van, 
igazolni fogják az alábbiak, miket nevezetes, jeles 
müvekből és zenemesterek nyilatkozataiból ked
ves virágok gyanánt összeszedegettein és mintegy 
csokorba kötöttem, hogy ki-ki az érdekeltek közül 
maga magának vegye ki azokból a szükséges in
telmet és buzdítást. (Folytatjuk)

Schadl István.

K Ü L Ö N F É L É K .

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

a kiad óh / va t a /.

— A király névünnepe. Október hó 4-én 
a magyar király névünnepének 70-ik évfor
duló napján a helybeli r. k. templomban 
istenitisztelet volt, melyen főt. Horváth Lajos 
zárdafőnök celebrált fényes segédlet és a 
helybeli áll. tan.-képző-intézet énekkara közre
működése mellett. A szt áldozat bemutatá
sán jelen voltak a katonai, polgári hatósá
gok képviselői s az intézetek tanulói taní
tóik és tanáraik vezetése mellett. A város 
középületei ezen alkalomból fel voltak lo
bogózva.

— Személyi hir. Gróf Festetics Jenő ur 
Öméltósága m. hó 28-án a déli gyorsvonat
tal külföldre utazott.

— Értesítés. I)r. Szegő Hugó helybeli 
kir. járásbirósági alhiró múlt hó 25-én sza
badságáról visszaérkezve, hivatalos működé
sét újból megkezdte.

— Perlakon a király névnapját ünne
pélyesen tartották meg. A középületek már 
korán reggel fel voltak lobogózva. Heggel 9 
órakor istenitisztelet volt a r. kath. plébánia 
templomban, a hol az állami el. iskola ta
nulói s a tanítótestület is megjelentek. A 
diszmise 10 órakor végződött.

— Hivatalos látogatás. Kajnai és kőrös- 
ladányi Stesser György cs. és kir. vezérőr
nagy, a m. kir. csendőrség felügyelője mull 
hó 27- és 28-án megvizsgálta a helybeli 
csendőrséget melyet minden tekintetben a leg
nagyobb rendben talált. Innen tovább foly
tatta útját Nagy-Kanizsára.

—. A Muraközi Tanítókor választmánya 
f. hó 4-én Mencsey Károly elnök vezetése 
mellett ülést tartott. 1. Elnök a megjelent 
tagokat üdvözölve, bejelenti, hogy Buday 
Sándor mura-csányi kánlortanitó s a kör
nek tagja elhunyt. A választmány a gyász- 
hir tudomásul vételét magáévá teszi, fájdal
mát Buday S. tag halála fölött jegyzőköny
vébe iktatja, s a boldogult szülőihez részvét
iratot intéz; egyúttal a ravatalára helyezett 
koszorú költségeihez 10 koronával járul. 2. 
Az Eötvös-alap központjától érkezeit felhí
vásra a kör részére a »néptanítók naptárá
ból« 1 példányi megrendel. 8. A kultusz- 
miniszteri 50811. számú rendelet tudomá
sára lett hozva a helybeli áll polgári iskola 
tantestületének. 4. A tagdíj hátralékokra vo
natkozó jelentést a választmány helyeslőleg 
tudomásul veszi.

— Figyelmeztetés. A helybeli városi 
elöljáróság figyelmezteti az adózó közönsé
get, hogy miután az adóvégrehajtás megkez
dődött, tartozásukat saját érdekükben mi
előbb annál is inkább leróni el ne mulasz- 
szák, mivel a kir. pénzügyigazgatóság az 
összes adóhátralékoknak a legrövidebb idő 
alatt való behajtását a legszigorúbban el
rendelte.

— Hivatalos iátogatás. Hegedűs Gyula 
nagy-kanizsai csendőrhadnagy múlt hó 25-én 
Perlakon, *27-én pedig Alsó-Domboruban meg
vizsgálta a csendőrőrsöket. A vizsgálatkor 
mindent a legnagyobb rendben talált.

— Megnyitás. Varazsdon a gyümölcs- 
és szőlőkiállitást m. hó 29-én nyitotta meg 
nagy és előkelő közönség jelénlétében 
Zichy-Rubidó Varasdvármegye főispánja. A 
kiállítást úgy Horvátországból mint vidékünk
ről is sokan látogatják.

— Hangverseny. A Sárközi testvérek 
Csáktornyái híres zenekara folyó hó 1-én Va
razsdon a »Vadember« szállodában igen si
került hangversenyt rendezett.

— Hirdetmény. 4381/900. A járási fő
szolgabíró urnák 1095/kat. 900. sz. rende
leté értelmében közhírré tétetik, hogy a m. k 
honvédség ellenőrzési szemléje í. é.okt. 15-én 
a községházánál fog megtartatni. A szemle 
kezdete 8 óra, a mikor a Csáktornyái ille
tőségű és a Csáktornyán tartózkodó idegen
m. kir honvédek tartoznak megjelenni.
Az elöljáróság.

— A Csáktornyái Takarékpénztár r. t.
szeptember 29-én tartott rendkívüli közgyű
lésén határozatba ment, hogy a részvény
tőke, a rendkívüli tartalékalapnak teljes, a 
rendes tartalékalap részbeni igénybevétele 
által 100,000 koronáról 300,000 koronára 
emeltetik fel Az uj részvénytőkének meg- 
felelőleg a társulat 1500 drb 200 korona 
névértékű uj részvényt bocsát ki, melyekből 
a részvényesek — megsemmisítés czéljából 
visszaszolgáltatandó — ^gy-egy régi rész
vény ellenében három-három darabol kap
nak minden utánfizetés nélkül. A társulati 
alapszabályok tekintetében az igazgatóság 
által javasolt módosításokat a közgyűlés el
fogadta. Elfogadta továbbá a közgyűlés az 
igazgatóság azon indítványát is, hogy a napi- 
biztosok napidijai 4 koronáról 0 koronára 
emeltessék fel. Aggkora miatt igazgatósági 
tiszljéröl leköszönt Deák József, helyébe tit
kos szavazás utján Stefaics Miksa választa
tott igazgatótanácsi taggá. Ziegler Kálmán 
indítványozza, hogy Deák József urnák a 
társulat körül szerzett érdemei jegyzőköny
vileg megörökillessenek és hogy Deák urnák 
jegyzőkönyvi köszönet adassék át, mely in- 

Idilványl a közgyűlés egyhangúlag elfogadóit



— Pályázat. A perlaki m. kir. adóhiva
talnál az adótiszti állásra pályázat van hir
detve. Határidő két hét.

— Vasúti vendéglő megnyitása. A kis- 
szabadkai vasúti vendéglőt, melyet Antono- 
vics József Csáktornyái vendéglős vett bérbe, 
folyó hó 1-én nyitották meg.

— Perlakról Írják, hogy ott a f. hó 2-án 
tartott orsz. vásárra felhajtottak 838 szarvas- 
marhát, 129 sertést és 283 lovat.

— Hirdetmény. Zalavármegye tekintetes 
alispáni hivatalának 23744/900. ni. számú 
rendelete értelmében a következők hozatnak 
a közönség tudomására: »A lelketlen ügy
nökök majd biztosítás, majd különféle gaz
dasági gépek eladása czéljából jelennek meg 
a nép között s azt tévútra vezetve, kizsák
mányolják. Alig múlik el év, hogy egyes vi
dékek hiszékenységét ki ne használnák. Fel
kérem főszolgabíró urat, utasítsa a járásbeli 
körjegyzőket, hogy a lakosságot ezen utazó 
ügynökök szédelgéseiről felvilágosítsák, vegye 
igénybe ennek minél tágabb körben leendő 
terjesztésére, ha szükségesnek tartja az ér
telmiséget, úgy közvetítse maga is felhasz
nálva minden alkalmat, hogy a lakosság ki- 
tanittassék arra, miszerint semmi néven ne
vezendő utazó ügynökök által magukat tév
útra vezettetni ne engedjék, különösen óva
kodjanak attól, hogy bevásárlásaikat isme
retlen czégektöl és azok ügynökeitől eszkö
zöljék s kiváltképpen ne álljanak szóba se 
olyanokkal, a kik az ár fedezésére váltót 
kívánnak, mert itt az ideje annak, hogy né
pünk ne mindég a maga, hanem más kárán 
okuljon. — Zala-Egerszeg, 1900. szept. 22-én.
— C s e r t á d Károly s. k. Zalavármegye 
alispánja.

— Választások. A dráva-vasárhelyi üre
sedésben volt aljegyzői állásra Frász Tamás 
helybeli lakos választatott meg, ki egyúttal 
a község pénztárának kezelésével is megbi- 
zatott. — Marton as Imre helybeli szolgabi- 
rósági írnok Dekánoveczen aljegyzőnek vá
lasztatott meg.

—  Állat kiállítás. Letenye és környékén 
a múlt héten szarvasmarha-kiállitás tarta
tott. A kiállítást az állattenyésztők nagy szá
ma látogalta, s többen a kiállított állatokért 
részint díszoklevelet, részint pénzbeli jutal
mat nyertek.

— Bérbeadás. Csáktornya város a hely- 
pénzszedési jogot 1901. január l-löl 3 egy
másután következő évre Cvetkovics A. és 
Benedikt B. helybeli kereskedőczégnek adta 
ki bérbe.

— Pályázati hirdetmény. Csáktornya 
nagyközségnél f. év november hó I napjá
tól a lemondás tolytán üresedésbe jött egyik 
rendőri állomás betöltendő lévén, felhivat
nak mindazon katona vagy csendőrségi szol
gálatban állott egyének, hogy sajátkezüleg 
irt és okmányolt kérvényüket alulirt elöl
járóságnál f. évi október hó 29-ig napjáig 
benyújtani el ne mulasszák. Javadalom 600 
korona évi íizelés havi utólagos részletek
ben s természetben ruha. A félfogadás fenti 
napon délután 3 órakor fog a községháza 
tanácstermében megejletni, ahol is a szemé
lyes megjelenés kívántatik Az elöljáróság.

—. Nyílt kérelem. A helybeli »Szépítő 
Egyesület« egész erejével oda törekszik, hogy 
a város utczáit és tereit a mai kor Ízlése 
szerint rendezze. Nem is vár érte jutalmat, 
munkájának szép eredményével megelégszik.
—  És mit látunk ? akár rossz akaratból, 
akár pajzánságból származik, de nagyon le
hangoló és szomoritó, ha végig megyünk

az utczákon és szemügyre vesszük a kiül
tetett fácskákat: egész valónk megrendül a 
vandalizmuson, a melyet elkövetnek rajtuk. 
Alig van fácska, melynek kérge nem volna 
lehorzsolva, lehámozva vagy megrágva. Akár 
a falusi csikók, akár a pajzán gyermekek 
műve, de nagyon elszomorító. És annál is 
inkább, mivel egyes háztulajdonosok vagy 
lakók, a kik látják a segélyt nem kérhető 
fácska sajgó sebeit és nem iparkodnak azo
kat behegeszteni, hanem közömbösen nézik 
és hagyják szenvedni a szegényt. Pedig mily 
egyszerű volna az orvosság. Agyagfüld és 
szarvasmarhatrágya keverékkel bekenni és 
rongygyal bekötni, a seb begyógyul s a fácska 
háládatlan nem lesz érte. Segítségére lehet
nek tán első sorban a Szépitö-Egyesület. 
Mikor Iákról van szó, legyen összekapcsolva 
annak bekerítése is. A templom előtti két 
fának a bekerítése valóságos botrány, ha 
fuj a szél, jobbról-balról üli a szegényt. Az 
egyletnek a kerítésekről való gondoskodása 
sok pénzbe kerül, ami pedig nincs. Hatha
tós orvosságot találtunk a jószivü emberek
nél. Első sorban lehetne az egyház maga. 
A szószék és a templom oly hely, hol a 
jámbor hívőknek a fák jótéteményeiről és 
hasznáról órákszám lehelne beszélni és hi
szem. jó atyáink, ha elolvasták ezen egypár 
sort, nem is fognak késni a híveket a sze
gény védtelen fák oltalmazására felhívni. 
Továbbá a főszolgabírói hivatal és a városi 
hatóság, az iskolák és a szülök; itt minden
ki tudja, melyik a legjobb és a legezélsze- 
rübb eszköz. Ha egy idegen a városon végig 
megy és látja ezeket a lelketlenségeket, nem 
tudom, mit gondolhat rólunk ? Pedig itt na
gyon sok fordul meg. Városunk polgárai jó
szivü emberek, a gyermekeik sem rosszak, 
és mégis ezeket kell látni! Így vagyunk a 
fácskákkal a városban és ha kimegyünk, a 
városon kívül különösen keleti és északke
leti irányban: olt ugyan nincsen lehorzsolt 
fácska, hanem gyenge, védtelen és idomta- 
tan. Elültetik és a további gondozását a jó  
Istenre bízzák! Ma megnőtt, szekerczenyelet, 
vagy más valami eszköznek valót lemetszeni 
róla, azt nagyon természetesnek találják. Pe
dig hej, de sok úri fogat robog arra napon
ként és senki sem látja az árok szélén sir- 
dogáló (ácska nyomorúságos és szánalmas 
állapotát. Kérve kérjük az intéző köröket, 
hogy legalább amink van, ne hanyagoljuk 
el, és azon emberek jókedvéi, akik szeret
nek velők foglalkozni - ne vegyük el!

— Alakuló gyűlés. A helybeli áll. polg. 
fiúiskola »Zrínyi Önképzőköre« m. hó 22-én 
tartotta alakuló gyűlését. Az önképzőkör ve
zetője, Pastinszky József tanár, szívélyes sza
vakban üdvözölte az ifjúságot, hosszasabban 
lejlegetvén előttük az önképzőkör szükséges
ségének hasznát és fontosságát. A tisztvise
lők választására kerülvén a sor, megválasz
tanak: főjegyzőnek Horváth István VI. o I 
Másodjegyzőnek: Pintács Miklós V. és Blau 
Antal VI. o. tan. Titkárnak Horváth J  VI. 
oszt. tanuló, Főpénzlárnoknak: Kayser Vil
mos VI., első gazdának Torkos Ferencz VI., 
másodgazdának Kovács Dezső IV., gazdának 
Karlsberger Antal V oszt. tanuló választatott 
meg. A III-ik osztályban pénztárnoknak Nu- 
zsy Kálmán lelt megválasztva. E gyűlésen 
határoztatott, hogy a tagsági-dij havi 10 fil
lérben állapittatik meg. az esetleges felülfi- 
zetések köszönettel fogadtatnak. Végül a kör 
elhatározta, hogy a »Tanulók Lapjára« elő
fizet. — Lelkünk egész melegével üdvözöl
jük az áll. polg. fiúiskola »Zrínyi Önképző
köré «-nek tagjait ezen alakuló közgyűlésük 
alkalmából. Isten áldását kérve hazafias mű

ködésükre, hogy itt, az édes haza határán 
szívben, lélekben egyesüljenek, egyek legye
nek a magyar nyelv mivelésében, a magyar 
haza szeretetében!

— Lopás. Prelozsnyák Ferencz dráva- 
vásárhelyi földmives szobájából ismeretlen 
egyének 574 kor. készpénzt loptak el. A 
csendőrség erélyesen nyomozza a tolvajokat.

— Népesedési statisztika. A Csáktornya- 
vidéki anyakönyvi kerületben f. év szeptem
ber havában születtek: Czár Mihály, Hermán 
Mária, Goricsánecz József, Zseleznyák Fe
rencz, Bedics Teréz, Hosnyák Zsófia, Iváno- 
vics Mihály, Verbovecz Ferencz, Bajz Ve
rona, Zsgánecz Teréz, Combár Teréz, Me- 
szarics Teréz, Hajdinyák Teréz, Magdalenics 
Mihály, Szabol Mihály. Králics Ferencz, No- 
vák Teréz. — Meghaltak: Hren Mátyás 37 
é., Czár Mihály 3 n, Goricsénecz József 11
n., özv. Polánecz Jánosné 63 é., Bernáth 
Imréné 33 é., Zsgánecz Teréz 1 n., Doklea 
Mária 10 hón., liuk Mihály 5 hón., Lajtman 
Katalin 20 hón., Bernáth Rókus 48 é., Ver- 
bánecz Ferencz 10 n., Vinczetics Rozália 
36 napos.

— Tüzesetek. Sajkó Márton lapányi 
lakos takarmánya ni. hó 29-én eddig isme
retlen okból meggyulladt s elégett. A kár 
200 korona. — Brálkovics Vincze dráva- 
magyaródi földmives lakóháza és gazdasági 
épületei f. hó 1-én este leégtek. A kár 1200 
korona. A tűz kitörésének oka ismeretlen.

— Kimutatás. A mura-szerdahelyi anya
könyvi kerületben f. év január 1-től szep
tember 30-ig bejegyeztetett: 120 születés, 60 
halálozás és 31 házasságkötés.

— Mindenki figyelmébe. Köhögés, rekedtség 
ellen legsikeresebben használható a R é t h y-féle 
pemetefű-czukorka, mely összetételénél fogva bár
mely hurulos bántalinat pár nap alatt megszün
tet és a mellett a gyomrot sem rontja. Kapható 
mindenütt 00 tiIléiért. A készítő, Réthy Béla gyógy
szerész B. Csabán, 5  dobozt 3 koronáért bérmentve 
küld. Ajánlatos, hogy t. olvasóink ne téveszszék 
össze ezen orvosilag is elismert czukorkákat más 
forgalomba hozott ezukorfélékkel.

Szenzáczió Becskereken.
E város egyik lakója, Braun Péter ur különösen ér

dekes levélben tanúságot tesz megelégedettségéről. S o k áig  

fájdalmas betegség áldozata volt és oly szerencsés v o lt, h o g y  

abból, ha nem is gyógyult ki teljesen, de legalább a  b e teg 

ség veszettelmességét és fájdalmasságát mérsékelte.

Van szerencsém önökkel tudatni, írja, hogy a dr. 
YVilliams-féle Pink-pilula igen jó eredményt gyakorolt reám. 
Asztmatikus vagyok, s csak nagyon nehezen tudtam léleg
zetet venni. Lehetetlen volt éjjel feküdnöm és aludnom, a 
mi nagyon kimerített. Ma sokkal jobban vagyok, s miután 
látom, mily jó eredményt értem el, remélem hogy teljesen 
is meg fogok gyógyulni s a Pink-pilulák használatát foly
tatom.

K pilulák, melyek ma általános jó  hirnek örvende
nek, a vér helyreállítására kitűnőek. A vérkeringést szabá
lyozzák és az egész szervezet működését rendszeresítik. 
Visszaadják a szervezet elveszett erejét és meggyógyítják az 
elgyengülés vagy a vér tisztátlansága által létrejött betegsé
geket. Ily módon legyőzhető a vérszegénység, sárgaság, reu
ma, az idegbetegségek, az angolkór és a gyermekeknél a 
vitus-táncz.

A Pink-Pilula kapható Magyarországon a legtöbb 
gyógyszertárban. Egy doboz ára I frt 75 kr. és hat doboz
9 frt. Magyarországi főraktár: TÖRŐK JÓZSEF g y ó g y s z e r 

árában, Budapest, Király-utcza 12.

Felelős szerkesztő:

M AR6I TAI  JÓZSEF
Kiadó és laptulajdonos:

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR).



X V II. tečaj. Vu Čakovcu, 1900. 7-ga oktobra. Broj 40.

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

vu Čakovec.

Izdateljstvo:

KnjiJara F is c h e l  Filipova, ^  horvaUkom j mafljarskom jeziku izlazeči družtveni, znanstveni i povučljivi list za puk
kam se predplate i obznane

pošiljaju. Izlazi svaki tijeden je d e n k ra t i to: vu svaku nedelju.

Predplatna cena je:

Na celo leto . . .  8 kor

Na pol lela . . .  4 kor.
Na čet vert leta . . 2 kor

Pojedini broj; koštaju 20 fill

Obznane se poleg pogodbe 
i fal računaju.

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

Kaj da čitamo?
Gazda pospravi sve iz polja, oped doj- 

deju večeri, dugi jesenski i zimski večeri, 
kad čovek zbog dugog časa nežna, kaj bi 
delal, vzeme si anda knjigu ili novine vu 
ruke, pak čila jedno-drugo iz življenja, ili 
kakovu pripovest ili pak kakovu drugu na- 
vučnu štivu od poljodelstva, gospodarstva, 
čmelarstva svdarstva i t. d.

Ali sa ovimi prije rečenemi rečmi ne- 
čemo to reči, da je ravno samo jesen i zi
ma ono vrčme, kad gazda more knjigu vzeti 
vu ruke ili pak novine čitati Dober gazda, 
kad mu samo vrčme dopusti pregledne jedno 
sčm-tam med knjigami, pak kak mu lépő 
dene, kak se mu dopada, kada je knjigu 
prečitano vkrej del i ove reči rekel: „Steni 
pak nekaj več znam?“

I vu protuletju, vu letu svigdar je 
tuliko vrčmena, da gazda more knjige ili 
novine čitati. Kulikokrat vidimo po nedeljah 
pune krčme ljudi ili pak gde drugde skup 
zidjenu mlajšinu, koja, mesto da bi se od 
Ičpih slvarih spominali, za tu nč napisati 
hudi govor tiraju.

Dober gazda ili gdo gud. rečimo dober 
čovek, to tak nevčini. Ovaj kad ima čas, ako 
neima doma knjige prosi od drugoga, ako 
ne dobavlja on novine, ide k gosp. školni-

ku, plebanušu ili k notariušu pak tam prosi 
i čita. Sa tčm zna kaj se sve pripeča vu 
velikem svčtu, čita Ičpu zabavu pak vnogo- 
krat druge Ičpe štive: rečjom više zna, kak 
je prije znal. Onaj čovek, koj tak čini ima 
pred sobom onu Ičpu misel, da: „nč samo 
tčlu nego i duši moramo dati njezmu 
potrebnu hianu!u

Neverujemo mi, da ako koj prosi od 
školnika, plebanuša, ili od notariuša knjigu 
ili novine za čitati, da to nebi dobil. Ali 
najbolje da si čovek knjigu ili novine sam 
pribavi za svoje peneze, jer onda barem 
more reci: »to je  moje!« pak ako čuva 
knjigu i kaj pozabi, si svigdar nju more na- 
prč vzeti i pozabljenu stvar poglednuti, pre- 
čitali.

Ali ako knjigu kupujemo, ili novine 
pribavljamo, na to moramo biti pozorni, da 
ove kaj zadržavljeju?

Sigurno, ako mi od gosp. navučitelja, 
notariuša i t. d. prosimo knjigu, ili novine, 
ovi nam nebudu kaj gud dali za čitati, nego 
oni vre znaju, kaj je za našu dušu i pamet 
prilično. Ako samo od takvoga čoveka ne- 
prosirno knjigu, koj je  proti veri, proti do
movini, i koj nč da bi navučaval ljudi, nego 
si na »hecc« daje glavu. To su najpogibel- 
neši ljudi, njihovi navuki su najpogibelneši, 
njihove knjige su nč za drugo, da je vu 
ogenj zmečemo, a oni sami pak su ne vrčd-

ni da je vu oči gledimo. Takov h ljudih se 
čuvajmo, jer gdo zna nije svakoga duša 
dosta jaka, jeden leže stoji proti napastuva- 
nju, drugoga na hitrom vu svoje mreže do- 
biju. Čuvajmo se takov ih ljudi h, pak 
inakar bi b ili oni i  vu hlače ob
lečeni.

Dakle pazimo, kada knjige kupujemo. 
Kupimo takvu knjigu, koja je  prosta, nas 
zanima, a nč takvu koju onda nemremo raz
meti, pak si nazadnje i mislimo: „To je 
sve ne istina!“

Nadalje pazimo, jeli neima ova knjiga 
vu sebi sčme kukolja? Tojest jeli nije ova 
knjiga proti veri. zakonu i domovini. To su 
tri nerazdružive stvari. Koj ne veruje Boga, 
ne obdrži njegove zakone, on niti neobdrži 
svetske zakone, i koj ne ljubi Boga, on niti 
domovinu ne ljubi, i na opak. gdo domovi
no n ljubi, on je  niti Bogu nč dragi Pazi
mo dakle, kaj čitamo!«

Vezda je  tu vrčme, da kak su ove no
vine več višeput pisale, složimo Čitaonice 
pak druživa. Vezda još neznamo svi, kaj je 
to vredno, ali kak budemo hvalili pamet 
onoga koj je čitaonice zmislil, kak budemo 
več jedenkrat družtveno skup došli i vu- 
godno sprovadjali zimske, pak one dneve, 
kada budemo na to vrčme imali.

Dakle na delo!
M edjim urec.

Z A B A V A

011'icirski podvornik.
To je  svakomu poznato, da svaki offi- 

cir ima jednoga soldata iz svoje kompanije 
za pozlužnika, a ov onda nosi — ne uni- 
formu svojega regimenta, več cielu odeču od 
glave do pet modre boje. Takovoga modroga 
Jožeka je  imal i oberlieutenant Ljubin. Ov 
modri Jožek je bil Štajerec te su ga svi ka- 
meradi u kompaniji držali za posve jedno- 
stavnoga «iceka,« akoprem je on potlam, 
kad je  iz kompanijskoga Jožeka poslal [Ru
binov modri Jožek pokazal, da zna više nego 
pet broj iti.

Ovak je  jednoč —  bil je  baš dan, kad 
je  ofiicir plaču dignul —  niekog kelnera, 
koj je doše 1 k officiru —  upohode, odpra
vil izjavom, da je njegov gospodin oberlieu
tenant Ljubin odputoval, te ga nema doma. 
A kad je na to kelner ga zapital, da kam 
je  odputoval, onda je zamišleno tu stal i 
za čas odgovoril, da to ov hip nežna, ali 
kelner neka malo tu vani počeka. on če 
gospodina oberiieulenanta odmah probuditi i 
pitati, a onda če mu dojli povedati. — No 
to su malenkosti; u ozbiljnih stvarih je on 
ipak bil velika podpora svoga gospodina. 
kaj je  najbolje dokazal onom prigodom, kad

mu se je njegov gospodin oberlieutenant u 
kčerku fabrikanta Bogali-a zaljubil.

To je  več stara stvar, da gospoda offi- 
ciri pred svojimi poslužniki nesakrivaju ni- 
kakove tajne, dapače se više krat pripeti, 
da ovakov modri poslužnik zna u stanovilih 
stvarih svomu gosponu dobar lolnač dati.

Kada je jednom oberlieutenant Ljubin 
pokunjeno okolo bodal, kak da ima piftu, 
onda je njegov modri Jožek nietnul kaži- 
prst na čelo te je u svojoj mudroj mudroj 
glavi pričel sumnjati, jeli mozbil njegov gos- 
pon nije postal zaljubljen. Dakako, da drugo 
niti nije moglo biti, jer je  prije dva dana 
bil pri »bieloj ruži« na balu a to je uviek 
pogibeljno.

Kad je  modri Jožek došel loj stvari na 
trag, bil je več njegov gospon oberlieutenant 
u najgornjem stadiumu. On je več takove 
stvari delal, za koje ga prije nitko nebi spo
sobnim držal, on je najme pričel malati srd- 
ca probodena strelicom, onda je pričel delati 
veržuše teje dugo trajalo, dok je došel do osvie- 
dočenja, da je to baš posve suvišno, jer su 
več Vörösmarty, Petőfy i ostali skomponu- 
nuvali veržuše za svaku situaciju u koju bi 
jedan oberlieutenant mogel dojti — i bolše 
nego su njegovi bili.

I sad je naravski modri Jožek avanziral 
na ljubavnog postara med svojim gosponom

i liepom kčerkom fabrikanta Bogatia, kojega 
posla je on osobito okretno obavljal i njiho- 
voj ljuba vi puno hasnel.

Pak tko zna, kak bi još dugo ova tajna 
ljubav bila frajličinoj materi skrovna, da ju 
modri Jožek nije na najjednostavniji način 
i posve ravnodušno odkril, a to pak se je 
na ov način dogodilo:

»Čuješ Jožek« — rekel mu je  njegov 
gospon -  »ti budeš danas išel na šetalište i 
tam budeš počekal gospu Bogatievku i frajlicu 
koje se budu došle šetat, onda budeš posve 
neopaženo za njimi išel i kad budeš njoj po tiho 
prišeptnul. da sam ja  danas službeno zapriečen 
na promenadu dojti;ali sutra ob dogovorenoj 
uri svikak dojdem. Ali to si zapamti, mama 
frajličina nesmo o lom nikaj saznati, drug-
čije te n e k a .............«

Modri Jožek se na to nasmije i veli: 
»He, he, he, gospodin oberlieutenant, ern ni
šam bedak, da bi frajličini mami to povedal « 
I da je to izbilja na skoro dokazal, da naj
me nije bedak, vidi se iz toga kaj je sad 
sliedelo. On je  obodve dame na promenadu 
izbilja u stanovitoj daljini sledel ali pošto 
nije niti jedna minula došla, da mali nebi 
na frajlicu pazila, poslalo mu je  vrieme pre- 
dugo i on namegne frajlici te reče: »Neka 
dojdu frajlica malo sim kmeni, samo na jed- 
nu rieč, a gospa mamica neka iza toga na



K A J  J E  N O V O G A ?

—  f >rosi,no naše postu van c pred
pis ti tike, naj nam v n sad njim fčrtal ju 
predplatne zaostatke čim predipošleju 
i pred p l at e ponovi ju.

Velike ladje.
Né samo hamburg-amerikansko družtvo, 

nego i severno nemški Lloyd se trsi s čim 
vekše i brzne ladje zidati. Hamburg-ameri- 
kanskogdruživa »Kaiser Wilhelm der Grosse« 
zvana ladja je do vezda najvekša bila na 
svélu. Ali Lloyd sada još od toga vekše 
ladje da delati i to »Kronprinz Wilhelm« i 
»Kaiser Wilhelm II.« zvane paroladje. Zad
nja je 707 laktov duga 72 lakte široka i sa 
tridesetosemjezer konjov jakosti hude išla i 
to vu jednoj vuri 24 miriarde metrov.

Meteor,
Lépomu pojavu su bili svedoki prošlog 

meseca 26-ga Stanovniki Tupiövülgy pest- 
varmegjinske občine. Po poldan okolo 4. 
vure se je  kakti vu BOO metrov višini že- 
reči meteor pokazal i sa velikom brzinom 
je  blizu občine opal doli. Prije kak bi doli 
opal se je  sa silnim puranjem razdrobil Ja 
ko je lépő bdo. Žereče iskre su curele, koje, 
akoprem je  sunce svetilo, je  videti bilo Sta- 
novičtvo,koje nerazmi to, se je  jako prastrašilo 
i kaj kaj pripoveda od toga.

Zvčrokradlce.
Iz Kolozsvára javiju, da je poleg Dob

rin občine vu šumi Andrássy grofa Onec 
logar slreljil jednog zvérokradicu, gdo je  na 
njega navalil sa svojimi dvéma sini. Kad je 
stari vumrl su sini išli proti logaru koj je 
tak dugo streljal, dok je sve bice ponucal, 
ali ne tréfli. Zalem su sini zverokradice na 
njega navalili i sa sekirorn ga ubili. Žan- 
darstvo nje je  prijelo.

Vkradjena kassa.
Szegedsko željezničko ravnateljstvo je

stran stanu, jer mi je gospodin oberlieute- 
nant strogo prepovedal, da ona nesme nikaj 
saznati!«

Dakako da je sada bil effekt öve dip
lomatáké intervencije dvostruki: prvo, imal 
je  modri Jožek još one iste večeri otečeno 
lievo lice, a drugo, bil je gospodin oberlieu- 
tenant od frajličine mame pozvan za sutra, 
da knjoj dojde i da svoj čin opravda.

Kad je drugi dan došel u fabrikantov 
stan, več ga je frajlica u pr voj sobi doče- 
kala te mu je  skrovno u uho prišeptnula 
za ravnanje, da se bude mati tobož kazala 
srdita, ali on neka zato duhom neklonejer 
u svojem unutarnjem ona tu ljubav odo
brava.

Sa materom u sobi je razprava dugo 
tekla, ali nije bila valjda nepovoljnog zak
ljučka, jer je  gospodin oberlieutenant došel 
domov pun veselja i dobre volje te je  svo
jega modroga Jožeka s natečenim licem pos
lal u oflicirsku kanlinu po flašu dobroga vi
na, i po finu šunku, pak kad je ov to sve 
domov donesel, onda mu je  rekel: »Sada se 
ovde sedi Jožek, pak jedj i pij, za to, jer si 
včera onak prekomierno bedasti telec bil « 
— Dakako, da je Jožek svojom bedastočum 
nehotice svoga gospona bliže frajlici dopelal, 
jer sad je več i njezina mati za cielu stvar

vu subotu 60 jezer korun poslalo vu jednoj 
željezni kassi vu Oravicu, da tam izplačanje 
more zvršavati. Na kasu je pazil Lantos An
tal. Kassu su vu noči dopeljali vu Oravicu 
i vu kancellariu banhofa deli. Za pol vure 
su spazili, da je kassa zginula. Klinger rav
natelj banhota je taki javil to vu Szeged a 
zatem pak žandarstvu, koje je  iztragu taki 
podiglo. Prošlog Ijeto su ravno ovu kassu 
hoteli vkrasti, ali onda se je ravnatelj zbu
dil i tak su rauberi odbežali. Iztraga jako teče.

Brina Jerine občine,

lz Lugoša pišeju, da je vu Kornyareva 
občini krvava buna vudrila vun. Stanovniki 
su zbog merenja gmajne navalili na občins
ke hiže i kad su je  žandari na mir opome- 
nuli, su kamenje hitali ovim. Žandari su \ 
vezda još mira dali i opominjali ljude, ali 
kad su videli, da sa željeznimi rasuhami, 
bolami idejű nad nje su se i oni morali 
braniti. Pucanje se je  čulo i za mali čas su 
tri ljudi mrtvi ležali. Zbunjeni puk je na to 
odbežal. Iztraga je  podignjena, da se zvédi 
gdo je glava buni.

Pijane e,

Zsár József badacsony-tomajski Stanov
nik je  kakti pijanec i svadljivec poznan vu 
onoj okolici Gda je pijan, nepozna niti Bo
ga nit čoveka, bije, pika kam vidi. Ali se je 
prevaril. gda se je za Csala József tamošnjim 
birovom počel svadili. Birov se je  osloboditi 
hotel od njega i sa žandari se je grozil. 
Kak da bi je ravno gdo zval, došli su oruž- 
ni ljudi, ali né žandari. nego financi. Zsár se 
je i sa njimi počel svadili. Zatem pak je  
došel pravi žandar, vu osobi Bedőcs Já 
nosa. Zsár je  vezda več tak kuražen bil, da 
je i žandara počel sem lam križati. Zatem 
pak je  navaljil — na birova Žandar je bi
ro vu na pomoč išel i sa sablom g.i branil. 
Zsár se je  od toga né prestrašil, nego j«1

znala, a niti se nije lomu protivila, a to je 
sigurno sreča.

Od sada je pošta med kasarnom i fab* 
rikantovim stanom na minutu ločno občila, 
samo je ciela stvar morala za sada još pred 
fabrikanloin lajnom ostati i u tu svrhu je 
bil modri Jožek strašilom prisegom zavezan, 
prije se dati umorili nego da bi ga stari fab- 
rikant vlovil. Za svaki pak slučaj si je več 
zmislil laž, kojom bi se u potrebi mogel iz
vleči. I la potreba je izbilja na skoro došla. 
Fabrikant je najine jednog dana došel ne- 
nadano domov le je na svoje največe za- 
čudjenje našel u predsobi soldata stati.

Modri Jožek, koj je pri došastku fabri- 
kanta došel do zaključka, da bi sad bilo naj- 
pametnije vizitu pretrgnuti, salutira pred sta
rim te hoče defilirajuč pri vrati van na friš- 
ki zrak.

»Kaj kočete ovde?« —  zapila ga fab
rikant.

»Melde gehorsamst, od njih nikaj« od
govori Jožek

»Pri kem ste bili?« — zapila ga stro
go —  i sad dojde izmišljena laž.

»Pri kuharici.« Odgovori Jožek vesel, 
da se je  več prije pripravil tum lažjuin.

»Kaj, pri kuharici? —  Pri Suzuni?! — 
Nu, toga bi mi bilo još treba. Sada je  ta 
ženska preko petdeset, pak još hočč . . . .

nahrupil na žandara, na kaj je  ov sa sab- 
Ijom mu na glavu vudril i med tem četiri 
prste odsekel, kak je Zsár ruku gori zdigH. 
Komaj su ga mogli vloviti.

Bobri brati,

Mužom je več od zciavnja navada to, 
da se zbog zemljah posvadiju. Tak je  bilo 
to i vu Botfa občini gde su se Cseh József 
i Cseh Kálmán brati posvadili zbog jeden 
lalat zemlje. Svaki nju je  za svoju držal i 
svaki je hotel znje plod brati. Prošlog tjed- 
na su se ravno na zemlji zišli. Posvadili su 
se, kleli su jeden drugoga i med svadjom 
je Cseh József sa re vol verőm slreljil na svo
jega brata. Kuglja je  na sreču né tretila, i tak 
je brat mogel odbežati, ali svojega starešega 
brata je zato ipak prijavil pri sudu.

Kak stoji ju  poriveP

Od Balatona i od svih stranih naše var- 
megjije nam dojdeju glasi, da bude Ijetos 
lépi plod. Trsi su puni sa lépimi čahuljami 
i kak se vidi, plod bude k 1890. Ijetnom 
plodu spodoben. Vnogo bude vina. Vréme 
je jako prilično za zorenje. Gazdi vnogo 
lagvov iščeju na k upu vanje, jer napré vidi ju, 
da bude više treba kak prošla léta. I pinta- 
rija bolje ide letos, kak prošla léta. Bečjom 
lepši dani budu i vu goricah, gde su več 
zdavnja né bili takvi. Bude i dinom-danom, 
pak kaj još sa tem hodi i vnogo svadje i 
krvavih glavah.

Viher I tuča,
O. m. 1-ga je veliki viher bil vu oko

lice Lőcse varosa. Bliskanje i grmljenje je 
pod jednim trajalo i tuča je fertal vure 
dugo curela vu veličini lešnjaka. Tuča je 
med zeljem velikoga kvara napravila.

Smrtno pljuska.
Vu Budapešlanski Schlick zvanoj že

ljezni fabriki se je pripetilo, da je Schuper 
Pál 68 Ijeta stari delovoditelj zbog hma- 
njosti pošpotal Kiss Mihály slosserskog de- 
tiha. Grubijanski Kiss se je  na tém tak raz-

No ta mi mora od hiže odmah. Suzana! Su
zana!« — zazove ju, i kad dojde onda prič- 
me: »Zar vas nije sram, vi stari vrganj 
s takovim mladim dečkom ljubavne komedije 
spravljati!«

Modri Jožek joj je doduše namigaval, 
ali kuharica nije hotela u toni nikaj razmeti, 
več onak j  u poštenju osiedela starica, srdito 
odgovori »Ah, gledaj ti nje sam!« — obod- 
vima rukama se podboči — »pak tko more 
o meni kaj govoriti? — Tko se ufa u moje 
poštenje dirati?«

Modrom u Jožek u je  sad pričelo vruče 
postajati i on stupi kstaroj kuharici, koju 
prije niti nije poznal, jer da ju je poznal, 
nebi se bil na nju izgovoril, te ju polrepče 
po ramenu veleči: »Budite mirna mamica, 
em sam se ja  samo od stiske zlagal. Meni 
je  gospodin oberlieutenant zapovedal, da se 
od ovoga tu gospodina pod nikakov način 
nedam uloviti a zapoved je  zapoved — Be
teld ist Befehl!«

»Kakov oberlieutenant?« —  zakriči stari 
gospo n.

»He, he, he, — ako oni misle, da od 
m ene kaj saznaju, onda su na krivom putu,« 
— odgovori modri Jožek — »ja znam, da bi 
oni onda milostivoj gospodji i frajlici dru- 
gačku nolu zapopevali, — ali sloga nebu 
nikaj!«
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Nyilttér*)
K rovat alatt közlőitekért som alaki, som tartalmi 

tekintetben nem vállal felelősséget s Stark.

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

fakóié, fehér s színes, 45 krtól 14 frt (Jő krig méterenként. 
Mindenkinek póstabér és vámmentesen, házhoz szállítva! 
Minták postafordultával küldetnek.

Henneberg G. selyemgyáros (cs. «s wr. udvari suiim)
Zürichben.

“ SÜT’ Páfrány-tokocskák 
Millió emberneke egészséget!
Kik g a la n d fé re g b e n  és g y o m o rb a jb a n  szen ved n ek.

Pántlikagiliszta tejestől,
a páfrány-tokocskák állal 
fájdalom nélkül, jótállás 
mellett, a legrövidebb idő 
alatt (ti perez alatt) teljesen 
elhajtátik. 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. Törvényesen  
védve. Egy eredeti doboz 
pontos használati utasítás
sal a bel- és külföld részére 
4 fr t  postai utánvéttel vagy i 
3.50 előre való beküldéssel.
A p á n tlik a g ilis z ta  tü n e te i 
a következők : Az arc/, hal
ványsárga, bágyadt tekintet, 
kék szemkarikák, losová- 
nyodás, elnyálkásodás, be
vont nyelv, emészthetlenség, 

étvágytalanság felváltva mohó étvágygyal, gyakori 
rosszullét vagy éppen ájulások s szédülés főleg éh- ,9 
gyomornál, egy gombolyag felszállása egész a nyakig, 
nyálösszegyülemlés, a test megdagadása, gyomorsav, 
gyomorhév, gyakori felböfögés, bélgörcs, hengergetés, 
hullámszerű mozgások, szúró, s z ív ó  fájdalmak és szu- jg 
rások a belekben, szívdobogás, a vérkeringés rendet
lenséged, különösen nőknél, gyakori véletlenül beálló 
főfájás, a búskomorságra való hajlam, életunlság és 
a halál óhajtása.
Egyedül va ló d i k a p h a tó : SC H NE I D É R  J Ó Z S E F  

jj^ójj ŝzerésznélJtesiczánJF^^

T ö b b  s z á z  k iv á ló  o r v o s  á lta l a já n lv a .  
A legizietesebb és legolcsóbb ásványvíz. 

Csáktornyán kizárólagos raktár:
Strahia Testvérek fűszer, csemege és ásványvíz kereskedésében
31 Ki ÜT 9Öa

Árverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái kir. jhiróság mint tkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy dr. Krasovecz 
Ignácz végrehajlatónak Sollics Antal és neje 
végrehajtást szenvedők elleni 400 korona 
tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyé
ben a nagy-kanizsai kir. lörvszék és a csák- 
ornyai kir. jhiróság területén levő az f- 
|Miszliil(ii 251. sztkv. A. I. 59 c. 3. hrsz. a. 
Soltics Antal és neje Bcllonics Éva tulajdo
nául felvett szántó és rét 713 Cl öl ingat
lan 200 k. kikiáltási árban. A. 1. 04./c./l.|

hrsz. a. ugyanezek tulajdonául felvett rél 
317 */* □  öl ingatlan 154 k. kikiáltási ár
ban, a 170./C./1. hrsz a. ugyanazok tulajdo
nául felvett rét 170 */s □  öl ingatlan 128 
k. kikiáltási árban, továbbá a 80. sztkvh. 
Af98/c. hrsz. a. l/4 részben Herjani Klára, 
V4 részben Harzsics Teréz férj. Sztrahia Kái
né és Itancsics Márk, V* részben Soltics 
Antal és Belonics Éva tulajdonául fel vel I rét 
és szántóföld 791 □  öl ingatlan 304 kor. 
kikiállási árban az árverést elrendelte és 
hogy a fennebb megjelelt ingatlan az 
1 9 0 0 .  é v i  o k tó b e r  hű 17. nnpitin  

d é le lő tt  9  ó m k o r  
Felső-Puszta fa községházánál megtartandó

nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alul is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
ingatlan becsárának 10%  vagyis készpénz
ben, vagy az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ában 
jelelt árfolyammal számitolt és az 1881. évi 
november 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügy
miniszteri rendelet 8. §-ál tan kijelelt óvadék
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez le
tenni, vagy az 1881. LX. t.-cz. 70. §-a ér
tei méhen a bánatpénznek a bíróságnál elő- 
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni

Kir. jhiróság mint tlkvi hatóság. 
Csáktornyán, 1900. aug. 2. 735

1.000,000
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legk itűnőbb  m ázoló szer puha padló szám ára.

Padló-fényesitő Arany-fénymáz
l»*ujol»l» és l(‘<it*n\s/cifihl» lu'cn'sxtő-sztM ke- képkeretek fttb. heara nyomására. I kis 
mén\ padló szólnái j . I köcsög ára 15 kr. palarzk ára 2<> kr.

! Fehér „Glasur“-fénymáz
legjobb szer mosdó-asztalok, ajtók, aldakdeszkák stb. iijonnnni be festéséi t*

I kis doboz ára íf> kr. — I nagy doboz ára 75 kr.

Mindenkor kaphatók. X

Heinrich Miksa czégnél Csáktornyán. ;

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság mint tlkvi ha

tóság közhírré teszi, hogy Pavlicz Flórián 
szt-máriai lakosnak, Varga Francziska lerj. 
Habus Mátyásné szt -máriai lakos elleni végrh. 
ügyében 60 k. töke, ennek 1896. évi októ
ber 20-tól járó 5%  kamatai, 24 k. 26 f. 
eddigi. 16 k. 30 f. árverés kérvényi költség 
kielégítése végett a n.-kanizsai kir. törvszék 
a perlaki kir. jbiróság területén fekvő az a - 
mihályoveczi 71n. sztkvben 1312. lőni. 22-1*6. 
hrsz. ingatlan 228 kor., u. e. tjkvben 2613. 
hrsz. a. felvett ingatlan 41 kor.; az a.-mihá- 
lyoveczi 101. sztjkvben 783. hrsz. a. felvett 
ingatlan a hozzátartozó erdő és legelő-illet- 
ménynyél 480 kor., és a szt.-mária 688. 
sztjkvben 4072. hrsz. a. felvett ingtalan 414  
korona kikiáltási árban mint becsárban az

11)00. é v i o k tó b e r bő 22. n a p já n  

d. e. O ó r a k o r

A.-Mihályoveezen és d. d. II órakor Szent- 
Márián a községházánál dr. Tamás János 
perlaki ügyvéd közbejöttével megtartandó 
árverésen eladatni fog.

Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy 
az árverés megkezdése előtt a fenti kikiál
tási ár 10% ‘iU bánatpénz fejében lelenni 
s a vevő a vételárt 3 egyenlő részletben le
fizetni köteles és végre az árverési feltéte
lek a hivatalos órák alatt alulirt tlkvi ha
tóságnál, A.-Mihályovecz és Szenl-Mária köz
ség elöljáróságánál megtekinthetők. 736

A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
P e r lak, 1900. évi aug. hó 17-én.

3863. tk. 900.

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajlóján Csáktornyán.
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