
X IX . évfolyam. Csáktornya, 1902. február 9-én. 6. szám a
A lap szellemi részére vonatkozó 

minden közlemény 
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Kischel Fülöp könyvkereskedése. 

He küldendők az előfizetési dijak 

nyiltterek és hirdetések.

Nevelési idomitás.
A népek jólétének első alapja a mű

veltség. Mindenütt a hol fölvirágzott a jólét, 
látjuk, hogy az illető nemzet először is a 
felserdülő nemzedék felnevelésére fordított 
kellő gondot. Nézzünk csak e tekintetben 
Angliára, Franczia- és Németországra.

Főleg ma, midőn a fürkésző és találé
kony emberi szellem dönt az életben, midőn 
az emberi munka leginkább az észre s ér
telemre támaszkodik, midőn a durva munkát, 
mely nem követel gondolhatást. a gépek 
végzik: főleg — mondom — ma szükség 
van müveit 'emberekre általában, de szükség 
van nevezetesen a szakképzett emberekre.

Ezen magasztos nemzeti czélhoz vezet 
az ifjúság czélszerü tanítása, helyes nevelése.

Sajnos azonban, hogy épen ez utóbbi
nál nagy hibákat szoktunk elkövetni.

Sok családunk ugyanis azt akarja, hogy 
gyermekeiből azonnal bölcsek legyenek. Ez 
az oktalan vágy pedig arra indilja Őket, hogy 
gyermekeiket az iskolai tanítás után minél 
inkább foglalkoztassák különféle magán- 
oktatással, jobban mondva kínzással; ez az 
eljárás pedig nagyon is helytelen s elité
lésre méltó.

Tekintélyes orvosok és paedagogusok 
bebizonyították, hogy már az iskolai tanítás 
is nagyon is túlterheli az ifjúság testi és 
szellemi erőit.

A gyermek 5 — 7 óráig kénytelen ott 
ülni a tisztátalan, megmérgezett levegőben, 
vagy görnyedni az irás és rajzolás mellett, 
emlékező tehetségét, gondolkodását és más 
lelki erőit túlságosan megfeszíteni, szóval: 
kénytelen gyermeki emberségét nap-nap után 
magában sanyargatni.

Gyakorlati nevelők tehát épen azért 
nincsenek megelégedve fárasztó munkájuk
nak ezen körülmények állal okozott ered
ménytelenségével, melyet azonban legjobb 
akarattal sem képesek eltávolítani, azért, 
mert az ehhez szükséges erővel és támoga
tással a közvéleményben nem rendelkeznek.

De ha már az iskola maga bal károsan 
a gyermek összes szervezetére: világos dolog, 
tiogy az iskolán kívüli tanítási foglalkozásnak 
arra még hátrányosabb és károsabb be
folyása van.

A kifáradt gyermek forrón vágyódik friss 
levegő után; szórakozni, mulatni akar tár
saival, vagy pedig foglalkozni természeti 
hajlamaihoz képest; azonban mindezeket 
kénytelen ott hagyni, ismét csak négy fal 
közé szorulni s akarata ellenére, kedvetlenül 
instruktorai zord parancsainak magát alávetni.

Legrosszabb pedig az, hogy az ilyen 
iskolautáni oktatás rendesen kevésbbé kép
zett, sőt sokszor teljesen hivatásnélküli té
nyezők által eszközöltetik.

Ezek aztán érthetetlen szók és szabályok 
egész tömegét tömik a gyermek gyöngéd 
leikébe, vagy pedig különféle szellemeden és

díszelgő külső gyakorlatokra megtanítják, 
kaszárnyái fegyelem és káplármethodus
szerint.

Az ilyen nevelési rendszer pedig valóban 
nem egyébb az egyenes dreszuránál. A nem 
gondolkodó szülők, nem ismervén a nevelés 
valódi lényegét és nem bírván kellő tapasz
talattal az ilyen álnevelés következményeiben: 
igen könnyen elámithatók, sőt megcsalhatók 
a dreszura által begyakorlott külsőségekkel, 
melyeket a nagyreményű gyermekeik bizonyos 
ünnepélyességgel bemutatnak, de a melyek
nek tényleg semmi értékük és a gyakorlati 
életben semmiféle alkalmazhatóságuk és 
hasznuk nincsen.

Későbben fajdalommal látják ugyan, 
hogy »okos, csodás« gyermekük a rendszeres 
dreszura folytán elbutult, és hogy a tud- 
vágya, meg a tanulásvágya csökkent, meg
gyengült vagy épenséggel elnyomatott. De ez 
a tapasztalai, az a szomorú meggyőződés 
rendesen csak későn szokott bekövetkezni, 
mikor már többé nincsen segítség.

* **
Jő lélekkel, tiszta lelkiismerettel állil- 

hatjuk. hogy az olyan nevelés, mely az 
úgynevezett óriásokat törekszik kiképezni, 
kialakítani: tényleg rendesen testi és lelki 
nyavalyásokat, nyomorékokat nevel föl.

Az erőszakoskodó methodus s az ok
tatási luiság és szertelenség okai annak, 
hogy korunk oly szegény az erős individua
litásokra. a mit annyira fájlalunk. S miéri

T Á R C Z A.

Magyar lányok.
Belé is szerettem abba a bécsi lányba. De 

nem sokáig élveztem zavartalanul a szerelem édes 
kéjét. Este elmentünk az angol kertbe és ott többek 
közt a confetti-dobálók korzójába is elvegyültünk. 
Ott fúródott aztán belém a féltékenység fulánkja ; 
kínos érzéssel kellett ugyanis látnom, miként flirlel 
az én Hildám még nagyobb odaadással, még ked
vesebben, még édesebb hamissággal a fess katona
tisztekkel. Rólam mintha egészen megfeledkezett 
volna.

Igaz, mikor elhagytuk az angol kertet, már 
el is simultak lelkemben ezek a mardosó, zavaró 
érzések és mindketten ismét a régiek voltunk. 
Különösen ő lért vissza az előbbi hangulatba. 
Gummirádleren hajtattunk haza és a szűk ülésen 
egymás mellé kerültünk. Öreg este volt, a sötét
ben lassan átkaroltam őt és édes szavakat suttog
tunk egymásnak. Hej de minden jónak vége szakad. 
Egy katonatiszt csörtetett arra, az én Hildám 
pedig hirtelen merészen kihajol és édesen viszo
nozza a tiszt köszöntését és még utána is néz 
sokáig és Istenem olyan szerelmesen néztek egy
másra, a szemükkel beszéltek, mintha megnyug
tatná a lány azt a katonát: ugyan hiszen ez csak 
egy czivil! Elvontam a derekáról a karomat, érez
tem nem oda való és az a gondolat járt eszembe: 
minek is nekem ez a német lány, ilyesmit ugyan 
magyar lány nem tenne, ezt is, azt is, az egész

I világot hitegeti, nem is tudnám ezt igazán sze
retni, csak olyan szalmaláng volt ez, olyan föl- 
lobbanása szivemnek, nem tudom már ezt a lányt 
igazán, szivem mélyéből tisztelni se . . . Mintha 
hűvös szellő is kerekedett volna, no meg fájt is a 
szivem egy kicsit, de csak egy kicsit. Aztán váló
pontra értünk, ők haza mentek a lakásukra, mi 
meg az édes anyáinékkal a szállodába, másnap 
pedig oda utaztunk, ahol a legjobb: Magyar- 
országba.

Most is hogy elém libegnek sikkes alakjuk
kal, hamiskás mosolyukkal, fölpattanok, hogy meg
öleljem őket, de keserűn kell észre térnem, hiszen 
amit átölelek az csak tovatűnő felhőfoszlány, az 
üres nincs értéke, nincs annak mélyen érző lelke. 
Karom lehanyatlik, ledülök és végigsimitoin hom
lokom. Sok emlék nehezedik rám és ezek oly 
kevéssé megnyugtató, semmikép sem jóleső, föl
emelő, biztató képek, ezek még nem olyan lányok, 
akik előszólitanák végre a szerelmemet, a meg
hódolásomat a nő előtt.

Jönnek aztán még sokait, jönnek a budapesti 
lányok. Hej sokféle fajta van ezek közt. Vannak 
olyanok, akiket mikor most itt előttem látok, hát 
szinte fojtogatva szeretném tőlök kérdeni: van 
nektek lelketek, akik az én igaz érzésemet hazug
sággal fizettétek, akik tőrbe akartatok csalni, vá
sárrá akartatok alacsonyilani a szerelmet? Hála 
Istennek ott hagytam még őket, futottam tőlük, 
mikor láttam, hogy nincs leikök. Es most ezek is 
idejönnek kísérteni. Vagy mindez csak azért, hogy 
kétségbeessem, elenyésszen a reményem, hogy meg-

1 találom a lányt, amelyikben megtanulom a nőt 
igazán tisztelni, megtalálom a lánylypust, amelyik
hez vonzódni tudnék, amelyik hódolatot paran

csolna, amelyiknek ga.dag, nemes tartalmú lelke 
volna? Nem! Mindez csak tízért van, mindez a 
sok lány csak azért jön elém, hogy leborulhassak 
a magyarok Istene előtt és hálát adhassak néki 
azért, hogy magyarnak teremtett és belém oltotta 
a magyar lány typushoz való vonzódásom ösztönéi. 
Mindez a sok idegen lány azért jölt a lebegek ben, 
hogy megláthassam élesen a különbséget az idegen 
és magyar lány közt, hogy átértsem és átérezzem, 
hogy én csak magyar lányt szerelhetek, hogy 
engem magyar lány fog a nő iránti határtalan 
tiszteletre, lelkesedésre gerjeszteni. Mindez u sok 
idegen lány csak előkészítette a magyar lányok 
útját lázas visiómban, azokét a magyar lányokét, 
akiket Csáktornyán inegösmertem.

Itt vannak végre, akiket vártam, akiket ina- 
gyáros őszinteséggel, igaz tisztelettel üdvözlök és 

I szivemnek édes dobbanásával, mint a hogyan 
üdvözlöm a magyar földet, ha idegenből hazatérek. 
Nein a köntösük magyar, nem pruszlikban, vörös, 
fehér, zöld szalaggal jönnek ezek a lányok, hanem 
a nemes, büszke testtartásukban, az okos, őszinte, 
bátor pillantásu szemükben, lényük egész méltó
ságában. abban van a magyarságuk, abból sugár
zik ki a magyar lelkűk. Ezek előtt a Csáktornyái 
lányok előtt nem borulok le, nem imádom őket, 
sem pedig kedvet nem érzek arra, hogy őket 
durván magamhoz öleljem, ez ellen a legheveseb
ben tiltakozik úgy a lelkiismeretem hangja, mint 
az ő tiszteletet parancsoló lényük, ezekkel a lá
nyokkal úgy érzem, hogy teljesen egyenlő vagyok,
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van az? Azért, mert az erők egyik felét 
megöli bennünk az officiosus rendszer, má9ik 
felét pedig kiöljük mi magunk a szertelen 
iskolánkivüli követeléseinkkel.

És a nevelésről való ezen egészségtelen 
nézetet, hozzánk vitte a germán szellő, mely 
nem épen felel meg a mi természetünknek. 
Ehhez jobban illenek a konkrétebb és sza
badabb angol szellemek pl. Spenczer.

Ez egyéni nézetem.
* **

A helyes nevelés oda irányul, hogy a 
nevelendőnek individualitása szabadabbá 
váljék, vagyis hogy tehetségei ne szabályoz- 
tassanak, ne idomittassan k katonailag, hanem, 
hogy szabad szárnyalásban részesüljenek.

Ilyen első sorban a gyermek saját ösz- 
tönszerü tapasztalata. A szabad gyermek saját 
hozzájárulásával sok oly tapasztalatot szerez 
meg, melyeket nélkülözni kénytelen a nem 
szabad gyermek. Nap-nap után tudatára jön 
annak, hogy bizonyos körülmények csak 
kárára, mások meg hasznára vannak az ő 
lényének. Ezeket fölkeresni, azokat pedig 
kerülni törekszik. Ez tagadhatlan igazság.

Eltekintve sok mástól, már ez is szól 
álláspontom mellett; s minden arra mutat, 
hogy a nevelési művészet abban áll, hogy a 
kiképzés minden oldalon megfelelő szabad
ságot nyújtsunk a gyermeknek.

Egyszerű művészet ez ugyan, de nem 
könnyű, mert eddig nem tanultuk meg azt.

Záradékul éppen eszembe jutott az. 
váljon önállótlanságunk, gyakran szolgai 
természetünk nem-e eredménye az uralkodó, 
nem épen szabadnevelési rendszernek, neve
zetesen pedig a családi nevelési idomitásnak? 
Úgy hiszem, oly kérdés ez, a mely megér
demli a hivatott tényezők figyelmét a haza 
érdekében.

C se lkó  József.

Az alispáni jelentésből.
Az 1886. évi XXI-ik t.-cz. 68. § s) pontja, 

valamint az eddigi gyakorlatnak megfelelően, van 
szerencséin vármegyénk közigazgatásának és az 
ezzel összefüggő ügyeknek állapotáról jelentésemet, 
mely a múlt évi augusztus hó 1-től deczember hó

végéig terjedő időszakot foglalja magában, a kö
vetkezőkben tisztelettel előterjeszteni:

A felnőttek közegészsége általában nem volt 
kielégítő, mert a légző szervek hurutos és lobos 
bántalma mellett a typhus nagy számmal s néhol 
járványosán uralgott.

A gyermekek közegészsége szintén nem volt 
kedvező, a mennyiben ezeknél is a hörg és tüdő
hurutok képezték főleg a gyógykezelés tárgyát, 
melyek mellett a kanyaró és a roncsoló toroklob 
nagy számmal és több helyen járványosán szerepelt.

A szemcsés köthártyalob, mely a pe"laki, 
Csáktornyái és alsó-lendvai járásokban tájkó’osan 
uralkodik, a többi járások és r. t. városokban 
pedig szórványosan fordul elő — 3387. számmal 
szerepelt ezek közül gyógyult 987, elhalt vagy 
távozott 111, gyógykezelés alatt maradt 2289.

Rendőri bonczolás teljesittetett 14-szer; külső 
hullaszemle rendőri tekintetből volt 48-szor ; súlyos 
sértés bejelentetett 31. Öngyilkosságot 21 egyén 
követett el; véletlen szerencsétlenség általi halálnak 
32 egyén esett áldozatul. Elmekórnak 3 esete 
képezte a hivatalos beavatkozás tárgyát. Veszett 
eb állal 2 egyén maratott meg, a kik védoltás 
czéljából a budapesti »Pasteur« intézetbe szállít
tattak. Szerencsétlen szülés 9 esetben fordult elő. 
Hét éven aluli gyermekek gyógykezeltetése el- 
rnulasztalott 249 esetben. Az 1901. évi védhimlő 
oltás és újra oltás október hó 1-én befejeztetett 
és a jkönyvek a nagyin, in. kir. belügyminisztérium
hoz felterjesztettek, melyek szerint először oltatott 
13.908. eredménytelen volt 14, ujraoltatolt 14.140. 
Ezen időszak alatt a vármegye főorvosa megvizs
gálta a novai, kiskomáromi, pacsai, nagy-kanizsai, 
zalaegerszegi nyilvános- és a gelsei kézi-gyógyszer- 
lárakat, valamint a nagy-kanizsai és zalaegerszegi 
közkórházat jó eredménynyel. Az alsúdomborui, 
zalaszentlászlói, szépmajcfri typhus és a kis-kani- 
zsai roncsoló toroklob járványok miatt a helyszínén 
megjelent főorvos előterjesztésére a szükségelt óv- 
inlézkedések általam meglétettek.

A vármegye területén a haszonállatok egész
ségi állapota az elmúlt félévben elég kedvező volt. 
A szarvasmarha állomány között a lépfene és 
serczegő üszők, a sertésállomány között a sertés 
vész pusztított kisebb mértékben. Az ideje korán 
alkalmazott óvintézkedések és lépfenénél és ser
czegő üszőknél a védoojlások a betegség tova
terjedését megakadályozták illetve annak meg
szűntét eredményezték. Az állategészségügy rend
őri intézmények működése általában kielégítő volt, 
nagyobb mulasztások nem tapasztaltatok. Az 1894. 
évi XII. t.-cz. III. fejezetének halározmányai, ked
vező eredménynyel alkalmaztatnak. Az apaállatok 
megvizsgálása, s az 1902. évi fedezésre bejelentett 

I  magánmének felülvizsgálata befejezletetl A vár- 
! megye területén a mn. földmivelésügyi in. kir. 
miniszter ur által engedélyezett 34 állami fedez- 

I tetési állomáson 114 mén lesz a folyó évi fedez-

tetési idényre kihelyezve. A hasznos háziállatok 
járlati és kereskedelmi forgalmát illetőleg tiszte
lettel jelentem, hogy a múlt évi augusztus hó t-től 
deczember hó végéig a központból kiadatott 
31.050 darab 20 filléres-, 32.152 darab 12 filléres-, 
és 41.954 darab 4 filléres járlati űrlap, melyekért 
összesen 11.746 korona 40 fillér bélyegilleték 
szolgáltatott át a magyar királyi adóhivataloknak.

(Vége következik).

K Ü L Ö N F É L É K .
— Hírek a városházáról. Rojcsek István 

adóügyi jegyző betegsége folytán az adó
ügyek vezetésére Simon István okleveles 
jegyző bizatott meg a járás főszolgabirája 
által. A perlaki-utczában építendő királyi 
járásbirósági és fogház-épületekre vonatkozó 
tervek az igazságügyminiszlerium által le
adatván, az építkezési engedély kiadása az 
elöljáróság által a járás főszolgabirájánál 
javaslatba hozatott.

—  Köszönetnyilvánítás. A Csáktornyái 
kereskedő ifjak önképző-egylete f hó 1-én 
larlott sikeres estélyének jövedelméből 40 k. 
volt szives a Zrínyi-emlékoszlop czéljaira 
juttatni. Addig is, mig a Zrinyi-emlék rova
tában elszámolnék a kezünkhöz vett össze
get, fogadja a Csáktornyái kereskedő ifjak 
önképző-egyesülete a Zrinyi-emlékoszlop ügye 
iránt ismételten tanúsított figyelméért és 
ujabbi adományért hálás szívvel mondott 
köszönelünket! A »Muraköz« szerkesztősége

— Esküvő. Graner Miksa helybeli ke
reskedő kedves leányát Szelina kisasszonyt 
f. hó 16-án délután */,2 órakor vezeti oltár
hoz a Csáktornyái izraelita templomban dr. 
Viola Vilmos orvos.

— Közgyűlés A helybeli Szépitő-Egye- 
sülel a mai napon délután 3 órakor a köz
ségi elemi népiskolában rendes évi köz
gyűlést tart.

— Körjegyző választás. Az üesedésben 
volt felső-mihálylalvai körjegyzői állásra a
f hó 3-i választás alkalmával Friedl Gyula 
nyugalmazott jegyző választatott meg

— A Csáktornyái Takarékpénztár- 
Részvénytársaság 19 0 l-ik (XX X.) évi va
gyonkimutatása és mérlege szerint a neve
zeti pénzintézel mérleg-számlájának egyen
lege 2.133,998 korona 48 fillér, veszleség- 
és nyeremény-számlájának egyenlege pedig 
160.607 korona 29 fillér. Évi tiszta nyere
ménye 49 164 korona 52 fillér. Részvény
tőkekamat és osztalék czimen fizet rész- 
vényenkint 24 korona. Tartalék-alapra félre 
tesz 10.000 korona Közgyűlését f. hó 15-én 
délután 3 órakor tartja meg Az intézet élén 
áll; Szeiverth Anlal igazgató, Hirschmann 
Samu aligazgató, Weisz Miksa könyvelő.

— Országos vásár. A folyó hó 3-án 
Csáktornyán megtartott Balázs-napi vásár, 
tekintettel a kedvezőtlen időjárásra, nem igen 
felelt meg a kivánalmaknak, llgy a kirakó, 
mint az állatvásár silány volt. Felhajlatott 
körülbelül 1500 állal, azokból eladatotl 425

—  Szölötelepitési részvény-társaság 
Muraközben. Szmodics Viktor volt alsólendvai 
főszolgabíró kezdeményezésére Muraközben 
szölötelepitési részvény-társaság van alakuló
ban 120.000 korona alaptőkével.

—  A Csáktornyái kereskedő-ifjak ön
képző-egylete folyó hó 1-én tartott hang
versenynyel egybekötött tánczestélye minden 
tekintetben jól sikerült. A »Zrínyi»-szálló 
díszesen kivilágított és dekorált láncztermé- 
ben a hangverseny nagy közönség jelenlété
ben 8 1/, órakor vette kezdetét. Heilig József 
egyleti elnök szép és lelkes szavakban üd
vözölve a szépszámú közönséget. Rosenberg

annyira az ember egyszerű, józan, derűs, barát
ságos, egészséges formájában jelennek meg előttem, 
hogy a legnagyobb nevetség volna, ha előttök le
borulnék és legkevésbbé bizonyulna az olyan fegy
vernek, amelylyel az ő szivüket meg lehetne 
nyerni.

Magyar lányhoz, ha szereted, nyíltan lehet 
közeledni, annak megfogod a kezét és szemébe 
nézve mondhatod néki a szót : szeretem ! Magyar 
lány nem kedveli a kerülő utat, a hízelgő, üres 
szavakat, annak az nem imponál. De ebből nem 
következik az, hogy a magyar lány talán olyan, 
mint a márvány, rideg, komoly, a magyar lányban 
a legegészségesebb, a legüdébb, a legcsattanóbb, a 
legszenvedélyesebb a vigság, a magyar lány nagyon 
jól tudja, hol van a tréfának, a dévajságnak helye 
és meddig terjed a határa és hol van viszont a 
komolyságnak a helye, hol és mikor kell még a 
szerelem föláldozásával is cselekedni, félretenni 
mindent a mi kedves, megválni hitvestől, gyermek 
tői is, ha ugv kívánja valami, a mi a legszentebb 
mindenekelőtt: a haza. Alig van nemzet, a mely 
történetében olyan nőkre hivatkozhatna, mint a 
magyar. Erről én nem írni, érezni tudok inkább. 
És amit csak könyvekben olvastam, csak jó tanító
imtól hallottam a magyar nő typusról, a magyar 
nő karakterének sajátosságáról, erejéről, most 
megengedte nékem a sors, hogy az életben is 
lássam ezt, hogy raegösmerjem, tapasztaljam mind
ennek létezését, hogy valóra váljon minden, a mi 
csak sejtés, vágyódás, ösztön, vonzalom volt bennem.

És mikor itt újra megjelennek előttem a 
Csáktornyái lányok, kiket oly jól esett megösmer-

nem annyi idegen után, ekkor megillelődés vesz 
rajtam erót és érzem, hogy most nemcsak a 
magyar földet ösmerern, hanem a magyar nő 
typust is, és érzem amint csak magyar földön él
hetek, úgy csak magyar nőhöz fűzhetem egykoron 
életemet, véle küzdlmtek vállvetve a boldogságért, 
véle lesznek az élet örömei megkétszereződött 
hatással és véle a csapások, az élet árnyoldalai 
könnyen el viselhetők. Kettős érzés válik ki belő
lem: a szerelem, a magyar nő, a hamisítatlan 
magyar lánytypus iránti szerelmem és a kétséges
kedés, a bizonytalanság gyötrelme, vájjon akad-e 
majdan magyar lány, a ki engem megszeressen, 
a ki vélem karöltve fussa be é le tp ály áját?...

De lassan eloszlik lelkemben ez a kicsinyes 
érzés is, *oliilkerekedik benne egy erős, férfias 
meggyőződés, hogy a tanulás, férfias erényeinek 
növelése, műveltségűnk fölépítése, testben lélekben 
munkás, becsületes, erős magyar emberré való 
megizmosodásunk és a magyarok Istene alkalmat 
ád majdan arra, hogy megösmerjen, megszeressen 
egy magyar lány, olyan, mint a minők a Csák
tornyáink.

. . .  Az édes anyám bejött a szobába, a 
lámpát meggyujtolta és az én visióm evvel eltűnt. 
Aztán én is odaültem az asztalhoz és nyugodt 
lélekkel, ujult erővel fogtam a munkához.

Kriegs Au E m il.

(Vége).



Kálmán »Gedővár asszonyáéval zajos tet
szést aratott. Schwarz Lajos »A zenéről és 
tánczról« czimmel tartalmas, szellemdus, el
més és ügyes felolvasást tartott, melylyel 
nagy sikert aratott. Vajda Andor kedves 
monológja mindvégig derültségben tartotta a 
hallgatóságot. Katz Lipól remek éneke lel
kesen megtapsoltatott; kénytelen volt a pro- 
gramrnot még néhány énekkel bőviteni. Blau 
Benő >A légy« czimü monológja ügyes és 
talpra esett volt és a közönséget sokszor 
hangos derültségre fakasztotta. A műsor 
minden pontja igen sikerült, a szereplőkel 
lelkesen megtapsolták. Tiz óratájban vette 
kezdetét a táncz, mely reggeli 5 óráig tartott. 
Az első négyest mintegy 40 pár tánczolta. 
Belatini Braun A. pezsgőborgyáros czég ez 
alkalommal egy ladika »Domino« pezsgőt 
bocsájtott ingyen az egylet rendelkezésére, 
mely sorsolás utján eladatván, szép összeget 
juttatott a nemes czélra; annak tartalma 
pedig szünóraközben nagyban hozzájárult a 
jókedv emeléséhez és fokozásához. A mu
latság alkalmával felülfizetni szívesek voltak : 
Lobi Rezső, Rosenberg Rezső 5— 5 koronát, 
Brayer Samu, Kopjár Sándor, Pethő Jenő, 
Todor R. czég 4 —4 koronát. Armuth Lipót 
(Nagy-Kanizsa), Gharmatz Jónás, Neumann 
Róbert. Strausz Sándor és Weisz Viclor
3 — 3 koronát. Baumann Zsigmond, Benedikt 
Béla, Graner Miksa. Graner Mór. Heilig 
József, Heinrich Miksa, dr. Hídvégi Miksa, 
Kohn Ármin, Lukofnak Bernát (Zágráb), 
Mayer Ármin, Margitai József, Rosenberg 
Lajos, Rosenberg Richárd, Schulleg János, 
Székely Vilmos, dr. Schwarz Albert, Strausz 
Miksa, Wittmann L. és Wollák Rezső, dr 
Woll Béla, Zrínyi Viktor 2 — 2 k. Hoffmanu 
Gyula, Heinrich Mór, Heinrich Mihály, 
Heissig József, Kreutz lgnátz, Mayer Károly, 
Pollak Gyula, Pulay Henrik, Mik Szilárd. 
Schwarz Antal, Schwarz Jakab, Schrak 
Antal, Steinberger Phöbus, Weisz Miksa 
1 — 1 kor. Herzer Izidor 40 fill., összesen 
97 kor. 40 fill. Fogadják a szives adakozók 
ez utón is köszönetünk kifejezését. — 
Köszönetét fejezi ki továbbá az egylel 
Grünwald és Schwarz varasdi czégnek, kik 
a világítást engedményes áron szolgáltatták. 
Friedl János urnák, ki a termet díjtalanul 
engedte ál Továbbá Belatini Braun A pezsgö- 
borgyáros czégnek Budapesten a jó »Do
mino« pezsgőért Végül köszönettel tartozik 
az egylet a lelkes és buzgó közreműködők
nek élükön Schwartz Lajos és Katz Lipót 
uraknak, kik szereplésükkel nagyban hozzá
járullak az est sikerének emeléséhez

—  A Csáktornya Vidéki Takarékpénztár 
Részvénytársaság 1901-ik (VI ) rendes köz
gyűlését f. hó 25-én d u. 8 ó. tartja meg 
Mérlegszámlájának egyenlege 951.841 korona
4 fillér, veszteség- és nyeremény számlájának 
egyenlege pedig 85.005 korona 80 fillér. 
Évi tiszta nyeresége 21.980 korona 82 fill 
Részvényenkint fizet kamatot és osztalékot 
14 kor. Tartalékalapra félre tesz 12.000 k 
A részvénytársaság igazgatója Benedikt Fde, 
aligazgatója Gvetkovils Antal, könyvelője 
Fejér Jenő

—  Anyakönyvi hírek. Gsáktornya nagy
község anyakönyvi kerületében f. év január 
havában a bejegyzett születések ezek: Ikál- 
csecz Imre, földműves: Juliánná Zdelár 
Antal, kisbirtokos: Mári. Szersán György, 
mezőgazdasági cseléd: Antal. Pálli István, 
uradalmi cseléd : Imre. Zebecz Tamás, csiz
madia-mester: József Varga Lajos, magyar 
királyi pósta- és távirda-hivatal szolga: 
Lajos. Mekovecz Ferencz, csizmadia-mester: 
Ágnes. Dobsa Mihály, ács-mester: Ferencz.

Iioletics József, uradalmi kocsis: Juliánná 
Vidra Mária, házi cseléd: István. Koch 
Róbert, vasúti gépész: Anna. — Halálozások: 
Vaszary Ferencz. 7 éves: tüdőgümökór. 
Lendvai Jánosné született Nomisovics Anna, 
88 éves: aggkori végkimerülés. Farkas József, 
bérkocsis, 53 éves: szívbaj. Basa Margit, 
18 éves: tüdővész. Üzv Bencze Györgyné 
született Sarja Éva, cselédnő, 100 év es: 
aggkori végkimerülés. Házasságot kö
töttek: Grünwald Ödön kereskedő (Ivánecz)— 
Hirschmann Bertával. Ziegler Gusztáv vegyes- 
kereskedő (Alsó-Hráscsán).— Zeisler Malvin
nal. Pogány Ernő, magánbivatalnok (Szom
bathely).— Heinrich Viktóriával. Tkálecz iga
zabban Kaucsics Károly, uradalmi cseléd— 
Vertárics Veronikával. Kosztely Mihály, föld
műves.— Breznik Katalinnal, llren János, 
földműves (Nyiresfalva).—Sólya Teréziával. 
Tkálcsecz Mihály, földműves.— Dolovics Ilo
nával. Dr. Guthy János, ügyvéd (Técső).— 
Kayser Alexandrával. Tokody Ferencz, vas
úti állomási elöljáró (Mura-Szerdahely).-*- 
Korpits Alojziával. Soltics István, földműves— 
Koros Máriával. Tosaj József, szabó-mester— 
Végh Juliannával.Skvorcz János, földműves— 
Dvorscsák Veronával.

—  A Muraközi Takarékpénztár Rész
vénytársaság 1901-ik (XXI) évi vagyon
kimutatása és mérlegéből olvassuk, hogy a 
mérleg-számla egyenlege: 1.270,752 korona 
48 fillér, a veszteség- és nyeremény-számla 
egyenlege 119.120 korona 9 fillér. Évi tiszta 
nyereménye 31.027 korona 2 fillér. Kgy-egy 
részvény után kamat és osztalék czimen 
fizet 70 koronái. A tartalékalap gyarapítására 
félre tesz 2000 koronát, a részvénytőke 
kiegészítési számlára pedig 10.000 koronái, 

i Kétes követelések leírására 3329 kor. fordít.
A 20Ü darab részvény 50 egyén tulajdoná
ban van A részvénytársaság elnöke Horváth 
Lajos, igazgatója Morandini Bálint, aligazgatója 
Moses Bernát, könyvelője Baumann Zsigmond. 
Közgyűlését márczius hó 1-én délután 3 ‘Ma
kor fogja megtartani.

— A stridói uriközönség 1902. évi 
február hó 8-án a Nemzet ■■■-vendéglőben a 
»Muraköz-hegyvidéki-olvasókör könyvtár- 
alap javára zártkörű jelmez-estélyt rendezett

Beküldetett az Alsö-Lendva-Vidéki 
Takarékpénztár részvénytársaság Ill ik ülé
sének zárszámadása az 1901-ik évről. Köz
gyűlését f. hó 15-én d. u. 2 órakor tartja. 
Tiszta nyeremény 13.104 korona 57 fillér 
Osztalékul fizet részvényenkint 20 korona 
A takarékpénztár elnöke Petiik Gyula, igaz
gatója Kormos Ármin, pénztárnoka Simon 
Zsigmond. könyvelője Vidóczy Ferencz.

—  Múlt évben levágott állatok szama. 
Gsák tornyán az 1901. év folyamán a köz
vágóhídon levágatott 1109 darab felnőtt 
marha és 1000 darab borjú Legtöbb állat 
(207) április havában, legkevesebb (119) 
pedig november havában lett levágva

— A Mezőgazdasági Múzeumot a mull 
esztendőben több mint 200 ezer ember 
nézte meg. A látogatók száma mulatja, hogy 
a múzeumra szükség van s az ott látottak 
lekötik az érdeklődést. A látogatók igen 
nagy része vidékről felránduló földmives- 
gazdákbói állott, a kik papjuk, tanítójuk, 
vagy jegyzőjük vezetése alatt jöttek a fő
városba. A Mezőgazdasági Muzeum ideig
lenesen a Kerepesi-ul 72-ik szám alatt van; 
a jövő évben azonban már állandó helyére 
jut a Városligetben épülő uj palotába.

— Kinevezés. Bezenhofer Mihály tüske- 
szent-györgyi tanítót a vallás- és közoktatás
ügyi miniszter a zala-lövői állami elemi 
népiskolához rendes tanítóvá nevezte ki.

—  Halálozás. Gzinzek János miksavári
kántortanitónak leánya, Mária mull hó 12-én 
hosszú szenvedés után elhunyt. Áldás és 
béke poraira !

—  Birtokrendezések czim alatt Krisz-
tinkovich Ede földmivelésügyi miniszteri 
osztálytanácsos tollából nagyérdekü köz- 
gazdasági munka jelent meg a Pallas iro
dalmi részvénytársaság kiadásában. A 118 
oldalra terjedő s két térképmelléklettel ellá
tott könyv arról a tanulmányúiról számol 
be, melyet szerző, a földmivelésügyi minisz
ter megbízásából ez év őszén az osztrák, 
bajor, württembergi és badeni birtokrende
zések ismertetése czéljából végzett. Az ér
dekes jelentés bevezető része hazai viszo
nyainkkal is foglalkozik, tárgyalja a birtok- 
rendezések ügyének történeti fejlődését, a 
mai jogállapotot s a felmerült panaszokat 
és óhajokat; zárszavában pedig az állami 
feladatok körét jelöli meg s részletes vázlatot 
nyújt a nemsokára munkába veendő uj tago- 
sitási törvény alapvonalaihoz, kifejtvén, hogy 
a birtokrendezési eljárást a magyar kisbir
tokos-osztály talpraálhtása érdekében nálunk 
is egyszerűsíteni kell. Az ország gazda
közönsége nagy érdeklődéssel fogadhatja 
Krisztinkovich újabb müvét, melylyel ezúttal 
a hazai birtokrendezések ügyének tett igen 
hasznos szolgálatot. A díszesen kiállított 
munka ára egy korona.

Valóságos kincs az emberiség részére 
; a Zoltán-féle kenőcs, melyről számosán, még 
| a társadalom legelőkelőbb köreiből is leg- 
j nagyobb elismeréssel nyilatkoznak. Így: Gról 
I Auersperg. Hippoliti bárónő, Daun Kapy 
Karolina grófnő, GyörITy gróf. Markotsch báró. 
Keglevieh gróf. lovag Weillenhüller József. 
Xyáry Kálmán gróf stb., kik mind azt írják, 
iiogy e páratlan szer régi köszvényes és 
csuzos bajukra pár napi használat után 
gyógyulást hozott. E kiváló kenőcs üvegje 
2 korona Zoltán Béla gyógyszertárában. 
Budapesten.

Regi városok. Különösen szomorúan és 
mosolygósán hat reá ük, mikor egy-egy régi met
szeten meglátjuk egy-egy régi város képét. Madár
távlatból nézve, komolyan sorakoznak egymás 
mellé a kis háztetők, padlásszobáik pontnyi ab
lak. n megszakítják a fedőlapokat, kikandikálnak a 
templomok tornyai közülük, valahol a láthatáron 
kanyarog a ohablonos folyó, kint a mezőn egy 
pár fa. a dombokon egy pár sátor, a látkép elején 
egy szalag a földön, rajta a város neve és a raj
zolóé, szépen vonatozott ég, rajta a város czimere. 
(iyerekkorunkban látunk ilyen képeket, mikor be
tegségünkben ideadják nagyanyánk ócska köny
veit. hogy mulassunk azokkal. És aztán mikor 
felnőtten idegen országba kerülünk és igazán bele- 
jutünk izekbe a furcsa kis városokba, azt hisszük, 
hogy gyermekek vagyunk és Álomországban sétá
lunk. A keskeny kis házak magas orinóikkal épen 
úgy sorakoznak egymás mellé, mint a régi köny
vekben, furcsa fejkötós nénik és bácsik sétálnak 
a piaczon, marczona vén szobrok a tereken és 
utczasarkokon. Csodálkozva nézzük őket, mintegy 
félálomban. Mintha a régi korba tett volna át 
bennünket valami pajkos szellem és egy más 
históriai korszakol élnénk. És a lelkünk gazda
gabbá. melegebbé lesz az uj nagy impresszió alatt. 
A világtörténeti korszakokat támasztja fel rendben 
egymásután az első nagy magyar világtörténet, 
melyet dr. Marczali Henrik, a kiváló tudós szerkeszt. 
K mii 12 kötetben jelenik meg Egy-egy kötet ára 
díszes fél bőrkötésben 16 korona Füzetenkint is 
kapható 60 fillérjével. A 145. füzet most hagyta 
el a sajtót Megjelen minden héten egy füzet. 
Kapható a kiadóknál (Révai Testvérek írod. Intézet 
Részvénytársaság Budapest, VIII., Üllői-ut 18. sz.) 
s minden hazai könyvkereskedés utján, havi részlet- 
fizetésre is.

Felelős szerkesztő :
M A R G I T A I  J Ú Z S E F .

Kiadó és laptulajdonos:

FISCHEL FŰLÖP (STRAUSZ SÁNDOR.)





Med zemljami je najbolje zahvalna ona 
zemlja, koja je več od narave sirornaška vu 
kaliumu.

Izvrstno zaslužbu čini kálium vu pes- 
natih zemljah, koje su redovito siromaške 
od vapna.

Vnogo dobrih stranih ima gnojenje sa 
káliumom.

One zemlje, koje smo sa káliumom po
gnojili se teže posušiju, kak one, koje nisu 
pognojene, a poleg toga kálium ima takvo 
svojstvo, da iz lufta takaj vu se vleče mokrinu.

Opazenje nam to svedoči, da na sa ká
liumom pognojenoj zemlji zmrzavica tak 
nebantuje biljine, ne ima tuliko jakosti, kak 
drugač.

— L. R. J . —

KAJ J E  NOVOGAV

P o tre s .

Vu pondeljek je vu Temes-Békásu ob 
1 vuri 45 minuti po poldan potres bil, koj 
je par sekundah držal. Veliju, d a je prilikom 
drugog stepenja. se lakov glas čul spod zem
lje. kak da bi iz štuka streljii.

Hunu vu H rv u ts k o j.

Prošlog meseca 18-ga su bile menjše 
bune vu Kloštarskim kfltaru, ali öve nésu 
bile tak znamenite, kak sadašnje vu Gyur- 
gyevacu (Belovarska županija), gde se ljudi 
pod jednom buniju proti vlaslnim osobam. 
Na to je odredil gyurgyevacki varmegjinski 
sudec vekšu slražu, koju su Stanovniki mo
rali zvršavati, ali proti lomu su se opet po- 
bunili još bolje. Redarski stražmešter. je na 
to ustanovil, da glavni buntovnik je Majst- 
rovies gyurgyevacki Stanovnik, i ovoga je 
prijavil. Pozvali su ga k sudu. pak ni je ho
tel iti, zato su žandari išli po njega, kojim 
je  jako težko išlo po ruki Majstrovicsa pri
jeti i svezati. Med tem se je  okolo 2 jezere 
ljudih zišlo skup, koji su se grozili žanda- 
rom, i holeli su osloboditi Majstrovicsa. Na 
to je i varmegjinski sudec došel na lice mes
ta i jer je videl strašnu množino ljudstva, 
je  slobodno pustil Majstrovicsa. To je  tak 
obatrivelo Stanovnike, da su bedasta zahtč-

Vu Budapcšti vu Konkordia melinu je 
prošloga četvrikrt vu noči ob 12 vuri 10 
minuti ogenj vudril vun. Ogenj se je nahit
roma širil. K tomu je  još hodilo, da su og- 
njogasci na hitroma né mogli do vode dojti. 
Prilikom ognja su se i vu čevečjim životu 
nesreče pripetile. Jeden ognjogasec je iz dru- 
goga Štoka opal doli iz lojtre. tri ljudi su 
se zgoreli, a 5 njih je težke rane dobilo 
Kvar je strašno veliki: više 2 millioni korun.

N e s reča  vu je d  noj tu k r ik i.
Vu Belfastu vu jednoj labriki suknasel 

je velika nesreča pripelila. Vu srédu pred 
poldan ob 10 vuri. kada je najbolje teklo 
delo vu fabriki. jedna zvunašnja stén ase je i 
sa strašnim ruženjem vrušila. Tri puni sa i 
mašinami Štoki su se za njom vruhnuli i 
med ove množina ljudstva. Strašno je bilo 
čuti glase onih, koji su pod ruševine opali. 
K tomu je  još hodilo, da je se kotel vruče 
vode razpočil i ova je poparila med ruše
vinami nesrečne ljudi. Strašno |e težko ora- 
njene vun zeti. jer su potrte mašine jako 
žmetne. Dojedne vure su petnajst težko »ra
njenih i četiri mrtvih zeli vun. A koliko 
njih ga još uutri.

H e ffo lu d ju  Muro.

Strašno je  premisliti čoveku. kak su 
tvrdokorni naši ljudi. Uda njim je prilika,

ljubav ni zjednačena na zemlji? Ti češ me
ne po tvojoj veri ljubiti a ja  ču tebe po 
krščanskoj navadi. Vu svojem siromaškom 
duhu sam »reče tiho Sara, ali bila sam sret- 
na nišam poznala žarke sunčene trake, nit 
vihera, niti vetra, veli na spodobu vetriča i 
Ružnog lističa.

»Puno ne slasti i časti ne čeka za lo
bom, ali za našu ljubav aldujem. Na dlanu 
ču te nositi, tebe po božanski ljubiti, dok ti 
živeš, živim i ja, a vumreti čemo obedva 
skupa«

Za ovimi rečmi prime nju za ruku i 
kušne nekuliko putah njezino rumeno lice. 
Nije dugo trpelo i Sara je njegova postala 
bila, na otca svojega, pako nije više nit po
mislila, koj je jedino samo za svoju kčer 
bil živel.

Hermiaš otišel je iz Rima vu Napolj, 
pak sobum vzeme lakaj i Saru, kraj njezi- 
noga imena postavi ovo ime »la Bella« ar 
je bila takova navada. Svi su nju za lépu 
Sam  zvali, ona je bila jako srečna od Iju- 
bavi. Hermiaš je bil ljubil nju takaj »I,ju- 
bio« to je  jedna lépa i duga reč On nju je 
ljubil, ar bila lépa za ljubiti, ar ga je dra- 
govoljno slušala.

Ali jeli on nju ljubil za istinu? Sara je

mislila, da nju ljubi, i kak nebi. nju ljubil, 
da nju ne ljubi, nebi nju od doma odpelal, 
nebi nju odbavil od njezinog otca. kojemu 
velika žalost bila vučinjena. Tak je i Ružin 
list pital vetra, koj mu je nepovolen odgo
vor dal Krc morja su stanuvali vu jednoj 
vilii. Okolo Sare su bde same palme, ona 
nije za veliku čast mislila, ona je bila za
dovoljna s tim, da je ona bez vere ljubila

»Zato sam te dopelal sobum, reče Her
miaš, ar kad sam te prviput videl, za cop- 
rala si mene. Tvoje lépi oči opekle su me
ne. Ti si moja Božica, moja kraljica, za te 
hoču živeli i vumreti « Za ovimi rečmi Her
miaš pusti svopi glavu na Sarinu lépő lice 
i nekuliko putah kušne. Céli vrt, kak da bi 
se bil smejal otom, ptice su okolo njih lépő 
pévale, a oni sedeli su blaženi.

Jednoga dana bilo je čudnovito preda
vanje vu operi. Kod ove prilike postal je 
od vsuh jako obljublen, da pače svaki se 
mu vklanjali, svaki je samo na njega gle
dal. Ne daleko od pozornice sedela je  vu 
svojem stolcu nadvojvodkinja Morili«. Céli 
večer je svoj pogled na Hermiašu imala.

Nadvojvodkinja bila čudnovita prava 
kraljica druga Kleopatra.

Brije neg bi konec bil vučinjen preda

onda si nečeju pomoči, gda njini vlada ru
ku pruži onda oni ovu ruku sa svojim po
našanjem odhitiju od sebe. Takvo je  vréme, 
da i vlada ima vnogo vun datkov. pak zvun 
toga né smo samo mi jedini, koji nju za 
pomoč prosimo, ovaj orsag vnogo i vnogo 
takvih nevoljnih, od nas još nevoljneših si
nov ima, dakle ako nam vlada kakvu po
moč pruži, zato samo zahvalni moremo biti, 
a né sa kaj kakvimi praznimi zahtévanjem 
od sebe odbili. O. m. 4-ga je bila komisija 
vu Mura-Szent-Mártonu, koju je gosp. Kol- 
benschlag Béla varmegjinski sudec vodil. 
Imamo ufanje, da Mura bude regolérana.

N esreča  na m orju .
Prošloga meseca 21-ga je iz Hamburga 

jeden ladjar jednoga svojega pajdaša vu ve
likim viliru hotel prek peljati na Elba sisek, 
ali se njim je ladja preobrnula i obedva su 
se vtopili, jedna druga ladja, koja je takaj 
tri mornare peljala se je  takaj vtonula poleg 
Hamburga.

B ezilušnn  verovnik.

Vu Ameriki, vu Troj varašu na čudno- 
viti čin je došlo redarstvo Jedna žena 450 
dollarov bila je  dužna jednomu užorašu. ne
prestani! nju je  opominal za peneze. Vu ta- 
kovim položaju odsudila se sirornaška žena, 
da se bude vumorila. Ov bezdušan užoraš 
njoj reče, ako mi obečaš, da češ se vumori- 
ti. onda neču potrebuvati od tebe moje pe
neze. Žena samo da se ga rčši. je privolila 
nato. Ov bezdušan užoraš ide, pak asekuri- 
ra njeno življenje za deset jezer dollarov, 
pak pazljivo čeka. gda si bude življenje vze
la. Buduč pako žena se ni jako žurila iz 
ubojstvom, užoraš nju vu listu svaki fjeden 
bil opominal, da zakaj se vre jeden put ne 
skonča. Vu prošastnom tjednu je takaj do
bila lakovoga lista; vu listu je ovak bilo na
pisano: »Nu zvršite vre jedan put svoje de
lo« — Ove bezdušnosti opominanja se več 
nevolila poslušati žena, pak užoraša za luži 
naravski, sad bude sud stim imal posla.

T o ts k i dečko vu A m erik i

Jeden tolski dečku za nekakvo malo 
dugovanje se moral bil pred redarstvo pos
tavili. Pri lakovih malih talingah je m pot-

vanja, kad se vu svojoj sobici preoblekel, 
stupi vu hižu jedna devojčica s čudnovatim 
puketem »cimerom«. Ovo vam pošilja, reče 
tiho čudna Kleopatra.

Iz ovimi rečmi hiti pred njega puketa. 
Iz medju ovoga čudnovitoga cvetja opadne 
van jeden mali lisi, vu kojem je bilo napi
sano: »Posije predstave kola moja čekaju 
tebe pri tretjih vratah. Hermiaš se na to 
smije, pak ide k onomu stolcu, gde je Kleo
patra sedela, pak njoj reče: »Idem«.

Kak je bil ove reči izgovoril Hermiaš 
Kleopatri srce samo, da ne pukne od vese
lja i od velike radosti nije mogla niti govo
riti i komaj čeka, da operi konec bude vu
činjen. Sara bila je, pako vu vrtu med pal
mami sedela i čekala na svojega dragoga. 
12 vur je več prešlo a njega od nikod ne- 
ima. Več se je  započela svetlost, nočni ob
laki su se skrili, ali vu duši Sarinoj stop- 
ram sada počela je  krnica nastajati. Srce 
njeno velika tuga i žalost zavzeme. Gde njoj 
je njezin dragi? Nemaga ! Komaj da ove reči 
iz ušli. Hermiaš stupi pred Sarah i hiti 9e 
pred noge njezine. Drago srce moje! Jedino 
samo tebe ljubim, sada kažeš, da si se več 
zadovolil Kleopatre. Ostavimo Napolj, reče 
tiho Hermiaš, pak nju stisne« k srdcu svo-



eben fiškal, ovdi vu Klevelandu na friško- 
ma su gotovi iz sudom. Sudec redarstva sr
dito gledi,*današ totičko fiškala ima, k oj ga 
bude branil. Sudec ga opita, jeli je pripra
ven platiti tiskala? Totičko reče, da je. Zalim 
se sudec k fiškalu obrne, pak mu veli: Jeli 
vas ni sram za takvo malo dugovanje pe- 
neze vzeti, k čemu je nikak ni potreben tis
kal. Ova okornost malo težko stane tiskala, 
pak veli, da za ovu malu stvar neče mnogo 
potrebuvati. »Nikaj nebi smeli reče srdito 
sudec.« Onda se obrne k tužitelju, pak mu 
reče, ako obečate, da nikaj nečete platiti fiš
kalu, onda vam je kaštiga oproščena. Siro- 
maški totičko je dragovoljno obečal ovo, pak 
je od svake kaštige rčšen bil.

Veliko č iščen je vu V atikanu ,

XIII. Leo papa veliko čiščenje včinil je 
Vatikana vu svojih 11 jezer sobah. 400 let 
je  več minulo kak su ni bilo posnašene sve 
sobe njegvoga grada, od onoga vremena na 
palec debele prah je vre pokrival stene, kipe, 
izmarmor kamena napravljene kajkakve fi
gure, poda, tak da ovih stvarih lastovito nji- 
hovu farbu niti nije moči bilo poznati. Zad
nje tak veliko čiščenje pred 400 letmi je bilo 
zvršeno, koje je četvrti Siktus papa bil vu- 
činil. Leo papa, kak iz Rima pišeju. na (Viš
kom je  želel ovo delo zvršiti, i zato je za 
ov posel 1000 mužkih, i Ő00 ženskih glav 
vu Vatikan obredil. Ovili 1500 peršon, kad 
su se na Svetoga Petra piaca skup spravlja
li, céh regiment ljudih je bilo videti, a kad 
su bili svoje delo započeli,’ po sobah i ganj- 
kih, tak su iz niknuli, da nikoga videti bilo 
nije. Papa je sada još 1500 mužkih. i 2000 
ženskih glav delavcov odredil Kre ovih 5000 
težakov je 700 paziteljov odlučil. koji budu 
na nje skrb i pazku imali.

Z lo često  dovršena š a la .

Szüdöki Gjula špolarski majster šest 
inošovi ima. Svih šest inašov vu Sorokšar 
vulici pod 6ti-ga hižnim brojom špolarskoga 
mihelja pivnici spiju. Medju ovimi inuši 
dva Prester János i Mihalj iz Törökbalinta

sela su bili švabski dečki, koji su sad ne
davna vu Budapešt došli, jako su veruvali 
vu coprije, i jako su se bojali od strašlji
vosti. Po imenu Gožula Juraj inoš se od
ločil nato, da nje prestrašil bude. Okolo 
polnoči na sebe obleče jednu belu plavtu 
i jednoga staroga zvonca vzeme, skojim 
dvanajstkrat pocinka i onda stupi vu ono 
mesto, gde su inoši spali. Da čim vekši 
strah ovim dvem zrokuval bude, ovi drugi 
takaj počneju med sobum šepetati i drhtati 
od straha. Strašilo je onda bliže k njim 
stupi i nje za lasi počelo natezati. Vekši 
Pruster dečko zgrabi poleg sebe ležečega 
bruncnatogu svečnjaka i strahu vu glavu 
hiti Ov na ves glas počne javkati i na 
zemlju se zruši. Iz onim svečnjakom mu 
ravno pravo oko pogodi, tak da mu je vu 
onim hipu van iz curelo. Vu Ištvan špital 
su ga morah odpelati.

Vu vreče svezena puea.
Kak nam iz Segedina pišeju, tamošnji 

žandari na strahoviti grešni čin su bili došli. 
Vu Sörény varmegjii vu tak zvanoj Stajerlak 
občini prijeli su jeden par zakonskih ljudih, 
koji su svoje déle vre više let mučili, da 
pače pripetilo se je i to, da su ga vu vreče 
svezali, i tam više danov s gladom trapih 
jedino samo od kruha s suhimi koricami hra
nili jesu. Žandari su sami javili sudbenomu 
poglavarstvu, da su ovu Iti let staru pucu 
poljeg peči vu vreče zvezanu našli. Kad su 
nju pako bili iz vreča pustili, tak je bilo si- 
romačko stvorenje izmučeno, da niti na no
gah slati mogla nije. Nekaj strahovitoga bilo 
gledali, kad su ovu Iti let staru pucu od 
strahovite muke oslobodili. Smradna i pode- 
rana oprava je pokrivala njezino télo. Rodi
telji su valuvali pred žandarslvum, da su 
zato mučili, s takvum mukum svoje dele, 
da su nju hoteli iz sveta Spraviti. Siromaško 
stvorenje bilo je na obed ve oči slépo, i to 
je genulo roditelje najbolje na taj zločesti 
čin. Žandarstvo je siromašku pucu na tudje 
ruke na skrbi brigu ljudem iz ničilo, bez- 
dužne roditelje, pako vu Stajerlaka kotars- 
koga suda rešt odegnali.

jemu. Ako ti mene vkanjuješ, veh Sarah, ja  j 
pako bez tebe nemogu živeti, nego hoču vu- j 
mreti. Ov dan je bil blaženi nikakove z le ! 
poslednice nije zrokuval. Hermiaš je ni da- 
nas predstavljal, nego je neprestano pred 
nogami Saranimi klečal Drugi dan je o|»et 
bila predstava u kazališlu »Fidelio« Hermi- 
ašu neka) u glavu dojele, pak reče:

»Hodi s menőm, pak budi i ti nazočna 
vu kazalištu, ili pako vu mojoj hiži, ar se 
za slaboga čutim bez tebe. Vidiš draga do
ma vu samoči ti dugo vrčme samo muku 
zavdaje. Tim nju srčeno obine i sladko kuš- 
ne. Veruj mi, da te jako i žarko ljubim «

Da me nebi ljubil, nebi bil sa sobom 
vzel ti mene, veh Sara. Doma mi je dobro 
bilo, ni sam bila baš sretna, ah nesretna la
kaj nišam bila. Da ti mene ljubiš, iskreno 
verujem ti, ja  se zaufam vu tebe, i vu tvo- 
joj ljubavi dvojim. Zadnje reči |e Sarah ti
ho izrekla, tak daje Hermiaš niti ni bil spa- 
zil. Njemu je samo po glavi to hodilo, ako 
je  Kleopatra vu kazalištu, izgubljen sam ja 
i Sarah.

Predstava se bila započela. Kleojialra 
bila je  tulikajše nazočna, gledala je pazljivo 
na operu, ali još bolje na Hermiaša, kak se 
vidi, nadvojvodkinja je  za ljublena vu njega, 
tak su govorih medju sobom nazočni i kak 
dugo bude to trpelo, doklam pak drugi doj- 
de. Kleopatra sve ove nemile reči dobro čuje

i segurena bila, da nju slišiju, ah ona si tim 
glavu ne tere, nego tiam bolje na H rtniaša 
misli Predstava je dovršena. Hermiaša ne- 
stalo, sama Sara je išla dimo, dugo čekala 
dragoga, ah ni ga bilo. Kada je zadnjiput o- 
tišla iz doma, vzela je sobum jeden špičasti 
nož, ona je znala, da zakaj ga bude nucala 
Jednoga Boga imamo, rekel prije Hermiaš. a 
zakaj nije i ljubav jedna. »Nevernost!« Je 
den život imamo, neg imamo takodjer i jed
nu smrt. Sarah je još dugo čekala a ni nje
ga, onda ide u kuzalište, pak pila za njega. 
Svi su se smijali iz žnje, pak lakov odgo
vor dali. Još prekjučer se je  odpelal, a stop- 
ram zulra dan dojde na predslavu.

Sarah kao zvan sebe povrnula se na- 
zad dimo. Ako k meni nedojde, (»omisli a u  
sebi. vu kazališle mora dojit Dan kada je 
morala biti predstava, Hermiaš, kak da se 
nebi ništ bilo dogodilo s veselim licem se 
povrnul. Nevernost nije Sarah ni opazila, sa
mo misli vu sebi. kako če se sada braniti 
Sastanak bil je srečen barem za njega. Po | 
sladkom govorenju reče Sarah, da bi se jako 
želela na čunu vozili. Drage volje, reče Her
miaš, samo reči, kad bude ti volja. Brzo sko
či u čun a ona za njim. Velika je bura, re
če Sarah, ah vu mojoj duši je još vekša.

Napisala B e n ick y  B a jz a  L en k e .
I'revel: R o s c h e r  A lfréd.

(Kouec sliedi )

N ep rem iš ljen e  š a le  konec.

Vu Kapušu, kak nam odonut pišeju s 
dvorstnom smrtjum bila je dovršena zločes
ta šala, koju su pijani ljudi s mislili bili. 
Böcze Lukácsa oslavljena vdovica, imata je  
jedinog t sina, koj je svoju mater bil zdrža- 
val, a vu dobrom ponašanju, pako mu para 
trebalo bilo iskati. Nije pijančuval, nije raz
sipaval, nego svu svoju priskrbnost je  svo- 
joj materi daval. Vu prošastnim petku je  
Börcze iz večirni onoga sela pajdaši na večer 
iz dela domom bil išel. Prvlje, neg su dimo 
došli, navrnuli se jesu vu jednu oštariju, da 
se malo s žganicom okrepiju. Naravski so
bum su zvali i Börczia takaj, tim obečanjem 
da se odmah navrneju dimo naj nje po- 
čeka. Börcze je ni hotel svoje pajdaše osta- 
viti, pak ide i on žnjimi vu krčmu, tak du
go su ga nagovarjali, da pače presiliti, da je  
i on moral bil piti. Onoga mladoga dečka, 
tak su bili napojih, da je pijan postal i vu 
takovoj spodobi izruši se poljeg stola na zun- 
Iju. Ovo se okolo desete vure vu noči pri
petilo, kad nje oštariaš dimo goni, pak reče 
neg i Börczia sobum dimo peljaju. Težko su 
ga bili dopeljali na vulicu, ah i tom se bil, 
siromak izrušil. Nišu ga hoteli na vulici os- 
taviti, prosiju ošteriaša za jedne tačke i tak 
ga odpeljaju dimo. Jednomu |»refriganomu 
na pamet dojde, pak reče: hočemu malu ša
lu napraviti iz starum Börczinievom, pak re- 
dačemo. n joj je  sinek vumrl. Ova misel se 
dopadne pijanoj kompaniji, kad su bili do
mom došli, slare ženske lužnih vralah po- 
ružiju, rekuči neg odpre vrata, ar njoj je  si
nek vumrl. Stariča, kad je na dvor bila stu- 
pila iz lampašom, pri posvetu kak spazi svo
jega sina bledo lice, s jednim ja j kričom se 
zruši i vumre, srčeni šlag nju je  bil vumo- 
ril Drugi dan vu jutro, kad se njeni sin bil 
izslreznil, i zeznal, kaj se iz njegvom ma- 
terijum bilo zgodilo, tak velika žalost obide 
srce njegovo za nju, da odide nahižje, pak 
se bil obesil Dvoja mrtva tela jesu na je- 
denkrat sprevadjali. Koji pako ovu nesreču 
zrokuvali jesu, proti njimi je oštro istraga 
podignjena.

Im en ovan je .

Besenhofer Mihalya navučitelia vu Tiis- 
ke-Szent-Györgyu imenuvalo je visoko mi- 
nistarstvo za orsačkoga na\ učitelja vu Zala-
Lövő.

I 'u m o rjen i m in is te r .

Vu Sofiji je  Karangjulov zvani navuči- 
telj vu ministarskoj kancellariji vumoril s 
revolverom ministra školah Kancsev zvano- 
ga. Karangjulova navučitelja je minister iz 
službe pustil, pak pokehdog mu nije hotel 
novu službu dali, Seslput je strehi na mi
nistra, koj je  vumrl, a onda pak je tam na 
mestu sam sebe skončal.
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Csak RÉTHY-félét fogad
junk el!

A v a ló d i R é th y -fé le  p e m e te fü -c z u - 
k o rk a  csak  a ké sz ítő né l vagy 

az a lá b b i g yó g ysze rtá rb a n  
k a p h a tó :

= =  C s á k to rn y á n :  z z

P E T H Ö  J E N Ő
=  g y ó g y s z e r t á r á b a n .  =

S z ű l ö o l t v á n y o k
szokványminóségben.

A legkiválóbb 42 bor- és csemegefajokban fajtisztán, 
teljes jótállással

■ -  É lő k e r i té s .  —
Gleditschia csemeték és magvak 

U ra d a lm a k n a k , kö zség ekn ek három évi 
tö rle s z té s re  is ad a tik .

Óriás töviitt, igen gyorsan fejlődő sővénynövőny. Kr. az egyedüli 
melvből oly örökős kerítés nevelhető pár *v alatt, rendkívül .-se, 
kély kiadással, melyen nemhogy ember, de sennnifMe Állat, meg 
as apró nyulak sem hatolhatnak Af. M inden  ren d e lésh ez  
ra jz o k k a l e l lá to tt  ü lte tés i és keze lés i u tz s i t is  m e l-  
lé k c lts tik . Ezer csemete elég 2U0 méterre. — Ara 6 frt. 
n in n o a m o tú L  óriási jövedelmet biztosiló voltánál 
U lU uO vIllu lu K i fogva, ennek tenyésztése számos gaz

daságban az utóbbi időben rendkívül elterjedt. 
Stines fénynyomatu fő árjeg yzék  ingyen és bérm en tve  
küldetik minden rendelési kötelezettség nélkül. Az á r je g y 
zésen kívül niég egv olyan könyvet kap ezzel, ki azt czi- 
mére ingyen és bérmentve küldeni kéri, mely nincsen az 
a ház, vagy család, a hol annak tartalmát haszonra ne 
fordítanák városon, falun, pusztán, gazdag vagy szegény 
családnál egyaránt. Igv még azoknak is igen érdekében 
áll, k ik  re n d e ln i s em m it nem a k a rn a k , mert benne 
számos oly közlemények foglaltatnak, melyek mindenki

nek nagy szolgálatot tesznek. Czim:
„ É rm e llé k i e lső  sző lő o ltv á n y .te le p " . Nagy Gábor, 
579 15 - 2 0  N agy-K ágya, u. p. Székelyhid .

A m a g ya r iro d a lo m  fő m ű v e i. M e g je le n ik , fé lé v e n k in t i 
5  kö te te s  so ro za to kb a n , összesen 55  k ö te tb e n  á ra  2 2 0  k o 
rona .

M e g re n d e lh e tő  ré s z le tf iz e té s re  is - -

Fischel Fülöp (Strausz Sándor)
HöttyVKeresHcdésétXtt

C s á k t o r n y á n .

Z n s tu p s tv o  i in n g n r in  tn h r ik e  i le in n o g  g n o ja  sam prijel, na 
bližnju p I. sétvu preporuöam na svitku zemlju prilii'ne delane gnoje. lak s u p e r - 
to s fn tn * n ii i in o ii in k -s n p e r fo s in tn *  g n o ja  zn  s e n o k o š ii  i l. d. sn  k o 
l ih  lin  s n u  m  iije in  Je z e m ijn  p o p r a v i t i  i  p io t l  j a k o  p o \ e k s a t i  n io é l.
Delani gnoj poti svaki žilek, pod okopavne biljine. poti Inrsku i črlenu deteljicu, pod 
trsje, pod povrlelje osobito pak na senokošah je sa velikom svrhom moči hasnnvati

Napúiké. preporuke i druge navuko rado daje

P r é s e i t  s z a lm á t*  ló h e r é t  

és m o h a r s z é a á t  »esz

Korzendörfer 
#  #  Fridolin
takarmánykereskedő

KOM ÓTA l T

(Csehország,)



1200/901. végrh. sz.

Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t.-cz 102 §-a értelmében ezennel 
közhíré teszi, hogy a Csáktornyái kir. jbiróság 
1900. évi V. 404/1. számú végzése következ
tében Horváth Tamás és Glavák Tamás 
páloveczi és Schwarz Gyula varazsdi lakósok 
javára Zakál Henrik ügyvéd Csáktornyái 
lakós ellen 285 k. 80 f., 71 k. 64 f. s jár. 
erejéig 1900. évi augusztus hó 18-án fogana
tosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt 
és 623 koronára becsült 1 zongora, 1 vas 
pénzszekrény és egyéb szobabútorokból álló 
ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a Csáktornyái királyi 
járásbíróság 1901. évi V. 659/190. sz. vég
zése folytán 254 k. 15 f., 125 k. 80 f. tőke- 
követelés után ennek 1900. évi április hó 
7. napjától járó 5%  kamatai és eddig ösz- 
szesen 132 k. 28 f., és 71 k. 64 f. tőkel 
úgy 4 kor.-ban biróilag már megállapított 
költségek erejéig Csáktornyán leendő esz
közlésére

1902. évi fibruár hó 10-lk napjának d. e. 10 órája
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénz, 
fizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron 
alul is elfognak adatni. 670

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán
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