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— Elemér, na ! kérem Elem ér!
— Holnap megmondom.

- L>e én most akarom tudni!
-  Akarja? — Csak annyit mondott és ez 

elég volt t »Igának, ö volt mindig az engedékenyebb.
Nem, legyen úgy, ahogy maga akarja.

— (Csókolom a kezét, maga egy aranyos kis 
lány, majd holnap megmondom azt is és még mást 
is, nemde találkozunk az erdőben ?

igen, anyussul megyek délelőtt.
Hol lesz?

- A máriás fánál.
Anyus is?
< l nem szeret oda jönni.
Akkor maga fog oda sétálni igen?
Ejnye mégsem igv.
Nem ! akkor ajánlom magam, kezeit csó

kolom nagysám
- Na, nem Elemér.

Nem! Igent könyörögtem Olgus.
.ló, elviszem a lofit is.

— A pincsit !
— Nem bánom.

*

- Olgus! gyere, késő van Apa várni fog.
— Anyám rögtön.
— Szabad elkísérni nagysám?
— Ne fáradjon Elemér.
— Jó ezt megjegyzem.
— Kezét csókolom.
— Jó éjt.

Máriásfa. Még annyit súgott Elemér a
haza siető < ligának.



vés, csak az eszményítéssel kell foglalkoz
nunk, hogy e szeretetet melylyel most föld- 

. jéért ég, általánosítsuk, mert így egy kissé 
önző anyagias.

\ A magyar nem világpolgár, neki azért 
jó  itt, mert itt van itthona. Itt ringott böl
csője, itt a la, mely alatt gyermekkora vi
dám napjait tölté, itt a kis ház, melynek 
zsuppfödele őt felnőni látta. Családjához 
tartozik ez mind, a kis rácsos kert rozma
ringjaitól. boldogasszonyfüvétől, a nagy kerti 
hatalmas diófáig, minden fü, ta. virág, ott 
van lelkében a hazaszeretet, csak ki kell 
fejteni és erre a legjobb eszköz történelmi 
nagy alakjaink, nagyjaink megünneplése.

Ez lesz az, mely fölemeli őt a földről 
és mégis e földhöz köti szeretetét, igy válik 
a nagyok tisztelete által e szeretet csodálattá 
és lassanként valójának lényeges alkotó ré
szévé lesz.

Ez ünnepekkel egybekapcsolt előadások 
hivebben és a lelkesülés szavaival együtt 
majd élénken tárják a hallgató gyermek- 
és felnőtt sereg elé, hogy mennyit küzdöttek 
őseink e hon megszerzésére és megtartásáért, 
mennyi vér és pedig nemes vér tette termé- 
kenynyé azt a határt, hol most mint jogos 
tulajdonát élvezi a magyar és csodálja a 
dús, rengő kalásztengert.

Igy fogják megbecsülni e kincsei, ha 
ismerik értékét, értéke pedig az érte ontoll 
vér és az érte dicső csatában elhall egyé
nek mérhetlen számában van.

Arra valók továbbá ezen iskolai ünne
pek. hogy a gyermek már korán tudatára 
ébredjen annak, hogy milyen fontos köteles
ségei lesznek a jövőben hazája iránt. Hadd 
tanuljon és pedig példákból, olyanokból, a 
minőket nem tud külön-külön felmutatni e 
vén Európa.

Az egész év telve van nagyjaink nevé
vel, mintha nem akarlak volna elmulasztani 
egyetlen hetet sem. hogy alkalmat ne adja
nak hivó példájuk követésére.

Jertek is. hazám nagyjai, védő és istá
poló szellemetek lebegjen folyton e hon ta
nítói felett, hogy tudjanak titeket méltán di
csérni, soha nem szűnve magasztalni

Ó jertek és segítsetek nagy munkánk
ban, hogy azok. kik nevelő gondunk alá 
vannak adva. méltó utódai lehessenek, kik

a hitért és honért készséggel hozzanak ál
dozatot, mint ti; hadd legyenek példák ők 
is majd unokáik előtt.

K e cse th y  G yu la .

Schwarcz J .  főrabbi jubileuma.
Fényes ünnepe volt a mura közi zsidó

ságnak április 8-a. mely napon főt. Schwarz 
J. rabbi, Csáktornyái lelkipásztori és hitok
tatói működésének 40. évét töltötte be. Dél
után 3 órára tűzte ki a jubileumi ünnepet 
rendező hitközségi elöljáróság az ünnep kez
detét. de már 7-én este a tűzoltó-zenekar 
zeneszóval köszöntötte a jubilánst, az ünnepi 
nap délelőttjén pedig a jubiláns volt tanit 
ványai, szebbnél-szebb leslő hajadonok. tol
mácsolták küldöltségileg ékes szóval és re
mek virágcsokorral hitoklalójuk iránt érzeti 
ragaszkodásukat és szereletüket; jó kíván
ságaikat Heinrich Fánni k a. pompás kis 
beszédbe foglalta. Majd a polg. isk. zsidó hifii 
tanulóifjúsága tisztelgett

A hivatalos ünnepség d u. 3 órakor 
hálaadó istentisztelettel kezdődött. A temp
lomot zsúfolásig megtöltő előkelő közönség 
sorában olt láttuk: Neumann Ede dr. nagy- 
kanizsai. Wiener Márk dr. kőszegi, Schwarz 
Mór dr győri főrabbi urakat. Csáktornya vá
ros képviselőtestületének hattagú küldöttségét 
Petrics Ignácz városbiró vezetése mellett, a 
Csáktornyái kir. járásbíróság képviseletében 
Szegő Hugó dr., Deme Kálmán albirákat és 
Himfy Lajos jegyzőt, a Csáktornyái állami 
tanítóképző intézet tanári karának öttagú 
küldöttségét, élén Margilai József igazgatóval, 
Pálya Mihály polg. isk. igazgatói, a perlaki 
izr. fiókhitközség küldöttségét és az izr. hit
község színét javát.

Katz Lipót fökánlor remek előadása és 
rövid karének után. a jubiláns, virággal dí
szített helyéről a szószékre lépett és tartal
mas beszéd keretében lejtetle ki működése 
eszméit, ezek gyanánt a vallásosság és er
kölcsösség terjesztését, az emberszerelet gya
korlását. a hazafiság ápolását, a jótékonysá
got jelölve meg. Működése legszebb ered
ményének tekinti, hogy hitközsége szelleme 
éber. jótékony intézetei teljes működésben 
vannak és hogy az egyesek is áldoznak a 
jótékonyság és művelődés oltárán Buzgó

imádságban mondott köszönetét Isten eddigi 
kegyelméért, továbbra is erőért és életért 
esd ve, hogy szeretett hitközségét a jólét ma
gaslatán, hazáját a boldogság tetőpontján lát
hassa. — A mély hatást keltett szónoklatot 
Katz lökántor rövid, de szivemelő éneke kö
vette, majd az ünnepelt pap fia, Schwarz Mór 
dr. győri főrabbi gyönyörű beszédben fejte
gette, hogy a mi őt a papi pálya választására 
indította, az atyja példája, elvszilárdsága, béke- 
szeretete, vallásossága és hazafisága volt, mert 
a jubilánst környező közszeretet és tisztelet 
benne is égő vágyat keltett, hogy lehessen 
olyan, mint mestere, oktatója, édes atyja A 
remek beszéd után, mely mélyen megindító 
imádsággal végződött, a »Hymnus« hangzóit 
el és ezzel a templomi ünnep végei éri.

Az ezt követő díszközgyűlésen, miután 
a jubiláns érdemeit jegyzőkönyvbe foglalták 
és Schwarz rabbi öttagú küldöttség kíséreté
ben a terembe lépett, az éljenzés lecsillapul- 
tával a gyűlést mindvégig vezető bilk. elnök. 
Wollák Hezső ügyvéd tömör beszédben mél
tatta a rabbi érdemeit templom, iskola, tár
sadalom körül, lendületesen tolmácsolva a 
hitközség szereleiét és tiszteletét papia iránt, 
gyönyörű szavakkal ünnepelve a jubilánsnak 
női erényekben dús nejét is. majd megkapó 
fordulattal a vallásos családi életet ecsetelte 
és ennek kapcsán a bilk. ajándékát nyújtotta 
át — Hármas éljen és zugó taps követte a 
magvas, szép, plasztikus beszédet. — llirsch- 
mannLeo a »Chevra kadisa«, Wollák Kezsőné 
úrnő pedig parázs magyar szónoklattal, mely 
a női kedvesség és a küllői lendület válto
zatos >zmpompájában ragyogóit az ünnepelt 
alapitolta »Izr. NöegylH« érzelmeit nyilvání
totta, egy-egy ajándékkal kedveskedve.

Schwarz rabbi meghatottan mondott kö
szönetét a szeretet ilyetén megnyilatkozásá
ért; élete legszebb napjának nevezle a jub i
leum napjai és szépen jellemezte a kötelé
kei. mely őt szerette hitközségéhez, a nő- és 
szent egylethez lüzi. - A tanítóképző inté
zel nevében Margilai József képezdei. az áll 
polg isk.-éhan pedig Pálya Mihály p. isk. igaz
gató üdvözölték a jubilánst, mint kartársukal 
A »Dunántúli Rahhiegyesület« üdvözlő ira
tának felolvasása után a díszes közönség el
oszlott és hullámzó rajokban sietlek jó  kivá 
nataikal kifejezni a jubiláns lakására, hová a

— Anyuskám, ugye mehetek a Máriásfához?
—  Ne menj Olgus nagyon hűvös van olt '
— De anyuskám, kérlek engedj, imádkozni 

akarok.
— Jól van fiam, de vigyázz meg ne hűlj! 

Én majd itt fogok ülni ezen a pádon, a pincsit 
mért viszed?

— Jönni akar.
—  Lofi itt maradsz !
Olga gondolkozott, de aztán mégis elindult 

az úgy nevezett máriásfához.
Az erdő legsűrűbb, legszebb részén volt egy 

nagy hársfa és erre a szép fá* a valaki már évek
kel ezelőtt egy szűz Mária képet léletelt, de hogy 
miért és ki volt az, azt senki sem tudta.

Éppen ezért ez titokzatos volt és sok talál
gatásra adott okot. Egész mondákat fűztek ehhez 
a képhez.

Olga Í9 hogy ide ért, leült a fa alatt levő 
padra és gondolkozott, hogy miért is van ez a 
szent kép itt.

Kszébe jutott az a sok mindenféle monda, 
a mit hallott és nagyon kiváncsi volt az igazságra.

De ezután Elemérre gondolva elfelejtett min
dent. Kigondolta, hogy milyen szép, milyen kedves 
és milyen jó fiú ez az Elemér. Szentül hitte, hogy 
az egész világon nincs több olyan, csak néha egy 
kicsit mégis különösnek találta szeezessziós mo
dorát És bár mint is gyűlölte Horváthot, még 
sem volt nagyon kedvére, ha Elemér a sántasá
gát gúnyolta. Jó érzésű lány volt ő azért, ha tü
relmetlen is volt az ügyvéddel.

De aztán megint csak Elemér szép barna 
bajusza és fekete szeme jiitott az eszébe és akkor 
vége volt minden mis, szép gondolatnak.

— Mit is fog nekem mesélni a mulatságról ? 
csak má: itt lenne Elemér, de soká jön. Istenem 
szinte félek itten magányosan, szűz Máriám se
gíts :neg! 1

- J a j ! lépéseket hallok, ez ó lesz. jön ! I 
jön . . .

Nagysád itt' Jó reggelt kívánok!
Maga az Horváth? hogy jön maga ide? 

jó reggelt?
Már az egyszer bocsásson meg, de én ill 

vagyok és le is ülök erre a padra. Látom. Iiogv 
nincs kedvére, de emellett a pad mellett nem tu
dok pihenés nélkül elmenni.

Miért ?
Ha megengedi elmondom, csak egy kicsit 

nézzen barátságosabban rám, mért gyűlöl engem ?' 
nem sértettem meg magát sohasem < Mga nagysám.

Én nem gyűlölöm magát.
Kérem nem igy ! nem kívánom, hogy azt 

mondja, hogy nem gyűlöl, csak egy kicsit b arát-1 
ságosabban nézzen iám. próbálja meg Olga ! Vagy 
talán azért vagyok maga előtt oly ellenszenves 
mert sánta vagyok ? . . .

Ez sok volt Olgának akarata ellenére is ineg- 
siinogatla kezét. De Horváth mintha villany ütés 
érte volna össze rázkódva a pillanatnyi boldog
ságtól indulatosan elkapta a kezét . . .

Olga ezt látva zavarba jött, azt gondolva, 
hogy Horváth rossz néven veszi keze érintéséi, hi

szen nem akart ő semmit, csak megsajnálta, hogy 
sánta. Tovább húzódva a pádon egész durczásan 
mondotta:

Hál mondja már, inért iilt le?
Horváth nagyot sóhajtott, mintha egy szép 

álomból ébredne fel. hogy is gondolhat olyant, 
hogy őt a sántát valaki szeresse. Szomorúan telt 
elegei Olga parancsának.

Ne várjon valami lovagkorbeli csodadol
got. ezt a szent képei én téliem ide és azért ez 
a fa olyan nekem, mintha második anyám lenne, 
mert ha valami bánatom van. csak ide jövök és 
ha soká nézem ezt képei, bátorságot meritek 
az élethez és küzdők tovább, oz az egész amiért 
ma is ide jöttem.

Maga tette ide' ez érdekes, de hogy van 
az. hogy azt senki sem tudja?

Mert éjjel hoztam ide.
Hát azért beszélik, hogy az ide repüli.
Azt beszélik? nem is tudtam.
Mért mondja ezt oly bánatos hangon? 

méri oly szomorú ?

Ej nem érdekli!
Igaz, mért hozta ide ezl a szenlképet?
II.i kívánja elmondom, kicsiség az egész.

Kérem Béla! ( .suk ennyit mondott és 
mégis, ha látta volna Béla szeméi, hogy felcsil
lant . .  . a mini a nevél hallotta tőle, akkor azt 
is la I hal la volna, hogy minő mély érzésű szive 
van Bélának
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időközben nemcsak Magyarország minden ré
széből, hanem a küllőidről is száznál több 
távirat és üdvözlő irat érkezeti. Gyönyörköd
tető, de egyszersmind mélyen megható jelenet 
volt, midőn a polg. iskola két, fehérbe öltö
zött kis növendéke, Heilig Juliska és Strausz 
Rikicza, kész szónoki művészettel, a szeretet 
igaz hangján üdvözölte a jó hitoktatót ta
nulótársai nevében.

Este a pap vendéglátó házában a hitk. 
és a Ghevra Kadisa elöljárói családjukkal 
együtt estélyre gyűltek össze és a legfeszte
lenebb jókedv és családias bensőség uralko
dott még éjfél után is. A számos, szellemes 
pohárköszöntő közül kiemeljük a jubilánsét 
a hitközségre, Neumann Ede dr.-ét Schwarz
J. rabbira, Schwarz Mór dr-ét Wollák Rezsőre, 
Wollák Rezsőét az ünnepeltre, Wiener Márk 
dr.-ét az ünnepelt nejére, Schwarz Lajosét 
az izr. nőegyletre és Wollák Rezsőnére. 
Szabó Zsigmond dr. orvoséi (Perlak) Schwarz 
Mór dr. győri főrabbira, Schwarz Náthán 
eszéki titkárét a »Ghevra Kadisá«-ra. Az ün
nepeltre mondott szép köszöntőt Schwarz 
Albert dr., Bachracb. Győző, Weisz Miksa, 
Grünwald Henrik (Perlak). Schulhof bécsi 
kereskedő humorisztikus előadása zajos ka- 
czajra fakasztotta a vendégeket. — Éjfél után 
1 órakor oszlott el a vendégsereg egy méltó 
ünnepség felemelő emlékével.

K Ü l iö  NT F É L É  K.

—  Kérelem. Lapunk f. hó 1-ével a XIX.
évfolyam második negyedébe lépett: ez al
kalommal tisztelettel kérjük azon t. előfize
tőinket, kiknek előfizetésük lejárt, azt megú
jítani, a kik pedig előfizetési díjjal hátralék
ban vannak, azt mielőbb beküldeni szíves
kedjenek, nehogy a lap szétküldésében fenn
akadás történjék. Tisztelettel

a k ia d ó h iv a ta l.
—  Eljegyzések, hidrák Antal perlaki kir 

járásbirósági Írnok eljegyezte Fiiszár Irma 
kisasszonyt Perlakou. — Mády Pál bánya
vári földbirtokos eljegyezte Neubauer Hermin 
kisasszonyt Alsó-Lendván

—  Bucsuestély Csáktornya polgársága 
azon alkalomból, hogy a város egyik köz
tiszteletben álló polgára, Tóth Lajos posta 
és távirda hivatali főnök hasonló minőség
ben Pécsre helyeztetett ál. f. hó ivén esle

— Tizennégy éves lehettem, mikor egyszer 
télen itt az 'erdőn keresztül jövet, ennél a fánál 
halk siránkozást hallottam. Utó. szaladtam, akkor 
még nem voltam sánta . . . Nem untatja az én 
történetein ?

Nem, folytassa.
— Ide érve ehhez a fához egy mankón bi- 

ozegő üreg anyókát láttam, kérdésemre, hogy mért 
sir? elpanaszoltn: hogy van neki egy beteg fiacs
kája, akit nem tud gyógyillátni, mert ő nagyon 
szegény, még csak a befűteni valója sincs, hogy a 
fia átmelegedjen. Azért kijött ide az erdőbe egy 
kis fáért, de nem talál egy kötényre valót sem. 
Megvigasztaltam, mondtam neki, sohse sírjon anyó
kám, majd szerzek én ! Egész vígan felmásztam 
erre a fára és letördeltem neki a száraz galyakat, 
de egyszer észrevétlenül ráléptem egy száraz ágra 
és vele együtt leestem. Akkoriban csekély esésnek 
tartottam, habár a lábamat kissé furcsának érez
tem, de azért valahogy haza vánszorogtam.

— És az öreg asszony mit csinált?
— Annak még hamarjában összeszedtem az 

ágakat, a hátára kötöttem és valahogy kisegítet
tem az erdőn.

— Maga nagyon jó fiú volt akkor Béla . .  . .
— Fájdalom, hogy csak akkor.. . .
— Na nem, most is!
És nézte soká Horváth kedves arczát, szelíd bar

na szemét, inikor'az tovább beszélt, nem tudta levenni 
tekintetét róla, egészen belemerült leikébe.

8 órakor fényes bucsuestélyt rendezett a 
Szeiverth-féle vendéglőben. Tóth Lajos ugyan
is 13 éven keresztül volt a helybeli posta 
és távirda hivatal főnöke, s ezen hosszú, idő 
alatt úgy hivatalában, mint pedig a város 
társadalmi életében kifejlett ritka tevékeny
ségével, szeretetreniéllóságával s minden igaz 
és nemes ügy iránt való lelkesedésével k i
érdemelte a-polgárság tiszteletét és becsülé
sét. A hosszú idő alatt, melyet Csáktornyán 
töltött, egyedüli elve a munka volt, a mun
kában egyedüli módszere a szorgalom, a 
vezetésben egyedüli törvénykönyve a szere
tet. A bucsnestélyen a távozó tisztelői és 
barátai nagy számban vettek részt, lényesen 
dokumentálva azt, hogy a minta hivatalfő
nök és igaz barát iránti szeretetük és tisz
teletük nemcsak a távozás pillanatáig, de 
még a messze jövőben is állandóan megfog 
maradni s mindenkor a legkedvesebb emlé
kekkel gondolnak vissza az eltávozottra. Az 
estélyen az első íölköszöntöt Ziegler Kálmán 
mondta, ki az eltávozol melegen üdvözölve, 
uj működése helyén áldási és boldogságot 
kívánva, a város közönsége nevében »Isten 
hozzád«-ot mond. Tóth Lajos e nem várt 
kitüntetést érzékeny szavakkal köszönte meg.

! s elleti a város polgárságát. Margitai József 
a távozó családjára üríti poharát. Wollák 
Rezső kívánja, hogy uj működése helyén is 
nyerje el azt a bizalmat, melyet Csáktornyán 
oly régen kiérdemeli magának. Kollarils Mi
hály kir. aljárásbiró versben Pálya Mihály 

| polg. isk. igazgatói köszönte fel. Mencsey 
i Károly a távozói, mint jó és igaz barátot I élteti, Szilágyi György postatiszt hivatalnok 
társai nevében búcsúzik az eltávozótői, Ren- 
csák Rikárd a »Vasaszlal« társaság nevében 
beszédben vesz búcsút az ünnepedtől. Tölti 
Lajos újból megköszönve a szives megemlé
kezéseket, meghatva mond búcsút azoktól, 
kik szivéhez, leikéhez voltak nőve, az igaz 

I és őszinte barátoktól, élteti kedves barátját, 
Pelhö Jenői. Pethö Jenő megköszönve jó 

: barátjának szavait, elleti a távozó lelkes és 
I hü barátot. Felköszönlöt mondottak még: 
Dékány Mihály, Nagy Elemér slb A kedélyes 
társaság a jó bor és Sárközy zenekarának 
kitűnő játéka mellett csak a hajnali órák
ban oszlott szél.

- -  Fehér vasárnap. Szép és meghaló 
I ünnepély lolyl le mull vasárnap a helybeli 
róm. kath templomban. Ugyanis e napon a

És az öreg anyókát nem látta többel?
He igen. Én is éppen hogy csuk haza 

vánszorogtam, eszméletlenül összeestem, sokáig 
nem tudtam magamról, sokat szenvedtem törölt 
lábammal. Később mikor inár lábadozó beteg vol
tain, egyszer egy (iu mindenáron hozzám akart jönni, 
be is jött a szobámba. A kezeimet össze csókolta 
és nagyon hálálkodott valamiért, én eleinte nem 
értettem, de aztán rájöttem, hogy ő annak az öreg 
asszonynak a fia és az anyja hálából, hogy oly jó 
voltam hozzá ugv mondta ő, küldi nekem a szürke 
mankóját, miután egyebe nincs és kért, hogy fo
gadjam el.

Mi persze jót neveltünk az ajándéknak.
Hja Olga nagysám. akkor még nem tud

tam, hogy ilyen jó hasznát fogom venni.
— Béla, szegény jó Béla !

*
Olga nagysám már mindenfelé kerestem. 

Ép most beszéltük meg barátaimmal, estére tán- 
czolunk. Szabad a második négyest kérnem? Kiál
totta már messziről Elemér.

— Nem Elemér ! a második négyest ennek 
a mankónak adom !

Mondotta könnyes szemekkel és lehajolt, 
hogy megcsókolja az annyiszor kigunyolt, kopott 
szürke mankót.

K riegs Au Metla.

_ <u
községi népiskola azon tanulói, krk husvét- , 
kor először végezték a szent gyónást, fehér 
vasárnapon részesültek az első áldozásban.
Az napon reggel 8 órakor ümiepélyjes ma- J 
gyár szent misét mondott Vitrga WoWgaug 
hittanai-, melyen a tanulókon kívül a szülök 
is szép számban vetlek részt. A szent áldo
zást megelőzőleg szívre ható szép beszédben 
Teke tél te a kis tanulóknak, é a szülőknek e 
nagy nap jelentőségét a hittanár, mely után 
kezdetét vette a szent áldozás az oltár lép
csőinél. A mise végeztével a tanulók éltük 
e nagy napjának emlékére egy-egy csinos 
kivitelű áldozási képpel lettek megajándé
kozva hitoktatójuk által.

— A negyvennyolC7as törvények szen
tesítésének évfordulóját városunk tanintéze
tei a szokott ünnepélyességgel ülték meg 
április 11-én. I). e 9 órakor Varga Wolfgang 
ünnepi misét mondott, melyen az összes 
tanintézetek tanulói, tanítói és tanárai részt 
vetlek. A középületeken nemzeti zászlók 
lengtek.

Állategészségügyi kimutatás Mura-
közterületén mull hó 30-án a hivatalos adatok 
alapján: ivarszervi hólyagos kiütés: Mura- 
Vid 2 u, sertésvész: Belicza 1 u Alsó-Pusz
ták ovecz l u.

— Uj posta és távirda főnök. Tóth
Lajos posta- és távirda főnöknek Pécsre tör
tént áthelyezése folytán, a helybeli posta és 
távirda hivatalhoz főnöknek Horváth Antal 
pécsi posta- és távirda főtiszt neveztetett ki

— Muracsányban f. hő 2-án délelőtt 
volt a kántori próba és délután a választás 
Megválasztatott Szucsich Károly szarvkői 
(Sopron m.) kánlortanilú. Egyben a mura- 
csányi megüresedett két tanítói állásra Slein- 
auer József és Steiuauerné Gérics Mária kotori 
tanító illetve tanítónő választattak meg.

Csodás eredményeknek nezezhetők a gyó
gyítás terén azon sikerek, melyeket a csuz és kösz- 
vényes betegek érnek el a hírneves Zol tán-féle ke
nőcscsel. Oly betegek, kik évek óta különböző sze
reket és gyógyfürdőket eredménytelenül használtak 
és kísérleteket tellek e csodásnak nevezhető szer 
rel, meggyőződlek arról, hogy a Zoltán-féle kenőcs 
csuz és köszvényes hajok biztos gy ógy szere. Váro
sunk lakosai közül is már sokan dicsekedtek azznl. 
hogy e szer adta vissza nem remélt egészségüket 
meleghangú levelekben mondtak köszönetét e szer 
készítője Zoltán B. budapesti gyógy Merésznek, ki
nél mint egyedüli készítőnél kapható üvegje 2 K.

— A helybeli ipariestület békéltető bi
zottságának segédlagjait az c hő <>-áu tartott 
ülésen választották meg Mencsey Károly ipar- 
hatösági bizfos elnöklete'alatt az egyhegyült 
iparossegédek A közgyűlés lelolyásáról la
punk szűk tere miatt csak a jövő számunk
ban emlékezhetünk meg

Színészetünk. Színészeink e hó 11-én 
fejezték be előadásaikat városunkban. A kél 
legutolsó nap Budapestről Fáy Szeréna a 
Nemzeti színház kiváló művésznője lépett 
fel mini vendég a »Medeában« és a »Mag
dolnában « A közönség zsúfolásig megtöltötte 
a színházat és gyönyörködött Fáy Szeréna 
művészi játékában. A két utolsó est méltó 
belejezése volt Kövi derék színtársulata it- 
leni dicséretes működésének. Szombaton a 
társulat már A.-Lendván lépett fel. Sok sikert 
és látogatóit házal kívánunk eltávozott szí
nészeinknek !

— Halálozás. Lapunk zártakor vesszük 
a szomorú hirt, hogy S o n n e n b e r g  Lipót 
helybeli tekintélyes kereskedő a tegnapi na
pon délután háromnegyed fi órakor életének 
74-ik évében rövid szenvedés után elhunyt. 
Halálál gyerniekei és nagyszámú Rokonság 
gyászolja. Legyen áldott emléke í ^

Felelőt szerkeiztö:

H A R G I T A I  J Ó Z S E F .
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Sve pošiljke se ttáuó zadržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 
me, Hargitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljetvo:
knjižara F i s c h e l  Filipova, 
kam se predplate i obznane 

pošiljaju.

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

Na pol leta . . .  4 kor.

Na četveri leta . . 2 kor.

Pojedini broj5 kofitaju 20 fi||.

na horvatekom i magjarskom jeziku izlazeči družtveni, znanstveni i povučljivi list za puk 0bjsnane se poieg pog(Mjbu

Iz la z i s v a k i t ije d e n  je d e n k ra t  i to: vu  s v a k u  n e d e lju . 1 fal raőunaJu-

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

Paáa i senokoša.
»On je bogat čovek.koj dobre senoko

še ima, ona občina je jaka, koja ima dobru 
pašu.« To su jako lépe reči, je r ako bi to 
obdržali, svakog gazde bi plodneše bile ora- 
nice — iz senokoše dobljene krme bude 
gnoj, koj popravlja zemlju — i lak bi mu 
i letni dohodek vekši bil.

Takajše paša na lehkeše i na bolše de
ne plodjenje marve i samo po tém moremo 
deti dohodek zemljah na vekše.

Pašu, ako imaju, ali ju  na vnogo ne 
ceniju gazdi, ako nje nega strašno kričiju 
za njom. Mislim si, ako bi gazdi — osobito 
pak občine — trsili se od paše onak misli
ti, kak je treba, bi vnogo menje brigah imali. 
Ta stvar najprvič iz toga stoji, ako vnogo- 
vrstne paše poleg hasnuvanja se i gojiju 
Paša je više forma; najme je trata, šumska 
paša i močvarska paša, koje vu jednim čo- 
poru za naravne paše zovemo. Jesu nadalje 
takve paše, na kojih je samo onda moči 
pasti, ako je za to vréme, takvo je strnišče, 
sétva, paragi i po pokošenju senokoše, ove 
se skupno zoveju slučajne paše. Jesu nazad
nje i delane, tak zvane séjane paše.

Gojenje osobito trate zahtčvaju i to vu 
tém stoji, da trnje, drača vun izpustimo, na 
protuletje pobranimo, svako šesto ili osmo 
leto parag ostavimo na njoj tojest travu za 
séme ostavimo, a vu jesen pak mladu mar
ha tiramo gori, da óva séme vu zemlju ste- 
peju. Na svakoj paši sa pastiri čez celo leto 
gnoj damo širom posipati. Jesu mésta. gde 
paše poseb pognojiju. Gde su paše vdol, da 
je voda ne izpere, nje treba sa drevjem na
saditi. Na paši za poldanšnji počinek treba 
mesta i zdence napraviti i na zadnje za hu
do vréme se za pokriv živinam obskrbimo.

Na šumskih pašah se trsimo vun iz- 
koreniti šumske drače. a močvarne paše. pak 
sa jarki popravljamo.

Med slučajnimi pašami je najviše vred
no, kad otavu (šara) doli pospravimo, seno- 
koša. Samo se moramo trsiti. da onda ne 
pasemo, kada je deždj, je r si tak jako damo 
zgaziti senokošu.

Delanih pašah ga pri nas néga, prinas 
je suhi zrak, koj nam delanje takovih pašah 
pripreči, ali jesu mesta, gde baltacina, dete- 
Ijicu, travu i t. d. séjaju i tak délaju pašu. 
Na ove ravno tak moramo paziti, da vu 
deždjovnim vremenu ne tiramo živine na 
nju. —

Redovito hasmivanje pašah iz loga sto
ji, da pojedine vrsti živinah posebno pase
mo, tojest poseb rogatu marvu, poseb svi
nje. poseb konje i t. d. Nadalje samo tuliko 
Živinah slirajmo na pašu, kuliko njih tam 
jesti najde.

Dobro je nadalje, ako pašu sa grajom 
vzememo okoli. Kaj smo, zadnjikrat o živi-

ci govorili, preporučamo gazdi to, jer paše 
je osobito sa živicom moči lépő ogradah.

Senokoše su dvojeforme, najme narav
ne i delane senokoše.

Senokoše tuliko zahtčvaju, kak paše 
prinas osobito vnogo ne zahtčvaju senoko
še, ali gazdi su takvi, kaj se niti sa tém 
malim vnogo ne staraju.

L. R. J.

KAJ J E  NO VUGA?

— P ro s im o  naše po š tuva n e  p red - 

p ia tn ik e , n a j n a m  vu nov im  to r  ta l  ju  

p re d p la tn e  za o s ta tke  č im  p re d i p o š le ju  

i  p re d p la te  p o n o v i ju .

OfI j e d  no g  lokomotiva, vodje.

Dogodi se negda vu živlenju, da človek 
radi svojega segumoga mnénja, nernora bili 
svojemu poglavaru zapovedjam navek pod
ložen, ako i to zna, da radi nepokornosti zle 
posledice sebi zavda. Vu takovih prilikah je 
gotova pogibeljnost. Jeden, iz nemške zemlje 
lokomotiva vodja od svojega živlenja pripo- 
veda nam sledeča: — Kada ju  bil kod ant- 
halta druživa željeznice kao lokomotiva vod
ja, za ono vréme jednoč je bil putuval I. 
Vilmos cesar iz Berlina prama Röderau. Me
dju ovih mesta h bilo je jedno malo posta
jališča, vu kojem je on postal bil. ar dalje 
iti je prepovedano bilo. Kolodvora ravnatelj 
je k njemu došel i rekel, da iz Röderaja 
dojdučega čuda moramo pričekati. Več pol 
vure čeka, ah cuga još nema. Ovo čakanje 
je cesaru jako nepovoljno bilo. Kolodvora 
ravnatelj zapove lokomotiva vodje, da se naj 
gene i dalje ide, ar iz Röderaja dojduči cug 
je valjda po drugoj strani otišel, i nas su 
pozabili bili, od toga javili. Lokomotiva vo
dja je ni hotel posluhnuti svoga poglavara 
zapoved. Nego odprto je rekel, da pod ni- 
kakov način on prije iz mesta ovoga genul 
se nebude, doklam rečeni cug sim nedojde 
ili pako, kakovoga glasa nedobimo. Iz ovoga 
se pripečenja nastala je svadja, da pače od 
carskoga dvora jeden gospon je prav dal 
ravnatelju, i jako su bili okorili lokomativa 
vodju za nepokornost, več su strahom bili, 
da i cesar počuje ovu bunu. Vu tom hipu 
od rečenoga mesta iz veli kom šilom doruži 
čekani cug, i bez da bi na kolodvoru bil pos
tal. dalje odruži. Nigdar i nigdar za svojega 
življenja pozabil nebudein s kakvim straho- 
trpečim obrazom téla drtajučimi kotrigami 
stal je pred njim ravnatelj, kad je videl šnel- 
cuga preko prejti. Ako onda ne odhitim za
poved svojega poglavara, i cuga na putuva- 
nje pustim, na pulu se srelnemo i tako tres- 
nemo, da iz cesarom svi skopa smrti vu ru

ke padnemo. Ovaj lokomativa vodja zove se 
Bernštein Jakob, kojega sina su sad ne dav
no poimenu Bernštein Eduarda vu Boroslou 
za ahlegata bili izebrali.

Velika n e s r e č a  ko d  lova.
Vu Hubokna šumi, kak nam pišeju, pro- 

šastnoga tjedna velika nesreča se bila pri
petila. Szikatoris Sándor i Rábák Lajos više- 
ših školah dijaki sad na vuzemske svelke 
dirno su išli na vakacije k svojim roditeljem. 
Ovi mladi dijaki su bili čuli, da su se tak 
zvane ptice šnefi vre k nam povrnuli. Iz ne- 
kojimi poznanci, medju njim i Vopeleczki Ju- 
raj kakti logarom iliti vodjom na vuzmeni 
pondelek proti večeru išli su vadasit na ove 
ptice. Imenovani logar iliti šumar društva 
svakoj peršoni segurno mesto odredil. Nego 
velika želja je bila preobladala nje, pak su 
ni bili izdržali, tak kak su odredjeni bili. Na 
lakov način se dakle pripetila ta velika nes- 

1 reča, da Rábák Lajos na proti stoječemu Saj- 
í ba Krigyesu pisaru obod ve oči je van pre- 
i strelil. Po ovim nesretnim dogodjaju su Saj- 
bata na rukah van odnesli iz šume. Vu toj 
priliki se dogodilo, da Vilcsek Győző pisar, 
koj je Sajbata vodil, svoje puške kokota je 
pozabil bil doli pustiti, neg samo bez toga 

I na svojem ramenu bil nesal. Poljeg nesreče 
se puška bila zadela od dreva jedne kite. 
puška se sproži, i za njim idučega Szikatoris 
šandora obraz i šinjaka šprihi po sipleju 
Tak nesrečno obhodeče dva mlade ljudi 
morali su na kolih ditno vozili, kojem sad 
roditelji istina na pomoči dvorbu jesu, ali 
poradi pogibeljnih ranah, neimaju ufanja, 
da bi mogli živi ostati Spomenuli se ovdi 
imamo iz toga, da tak nesrečno obhodečega 
Sajba Lajoša njegov oteč pred četiremi Ijet- 
mi baš na vadasiji je lakaj prestreljen bil

O gli tani solda  tl.

Iz Nápoly varaša javiju, da su tam vu 
jed noj kasarni miše hoteli uništiti, pak su 
zato sa giftom posipnutoga sira deli na v i
še ineslah. Jeden sóidat Barketi zvani je  si
ra gori pobral, jer j ené znal. kaj je ogiftam 
pojel ga je i vumrl Zvrni njega su više Sol
datov zbetežali od ogiftanog sira ove su vU 
špital odnesli.

Vmrl Je  /  2 /vi.

Vnogo i vnogo su pisale novine od turs- 
koga princa, smrti, od velike tajnosti te sva- 
kojačke čudnovale dogodjaje su govorih od 
toga. Pisali su, da se je princ sam skončal, 
drugi telegrafi su rekli, da je princ žrtvom 
postal uroti. da je cčla stvar jako tajna, te 
kak je sultan se prestrašil, i kuliko je dal 
skončati. Svi ovi glasi su tak zmešani bili, 
da je iz njih nikaj né bilo razmeti. Sada |e 
došel opel jeden glas, koj piše. da je princ 
živ, i da mu nikaj nefali



Z a lju b lje n i k ra lj lé .

Jedne Amerikanske novine jednu za Ci
tati vrednu štivu doneseju svojim čitateljom. 
Pišeju, da Eugen princ, kakti švedskog kra
lja najstareši sin, se je zaljubil vu jednu 
lépu amarikansku frajlicu, koja je jednoga 
millionara kči. Helene Wild se zove ta fraj- 
lica, koja se je  vu Parizu vučila i tam se 
je spoznal sa njom Eugen kraljic, koj se je 
takai vu Parizu vučil. Tu se je tak zaljubil 
vu amerikansku frajlicu, da je odlučil, kaj 
bude si nju za ženu zel. Švedski kralj, kada 
je  célú stvar zeznal, se je jako razsrdil, ali 
kraljica, koja bi sreCnoga rada vidla svojega 
sina, hoče, da si kraljic amerikansku frajli
cu ženi. Te amerikanske novine su tak a j o- 
bedvejuh kipe donesle. Veliju novine, da bu- 
du té dva zaljubljeni ki po gostuvanju vu 
Ameriku išli na putuvanje. — Ali ameri- 
kanski listi malo, gda veliju istimi, pak je 
zato i to inoguče, da iz toga céloga pripe- 
Cenja, je lakaj niti jedna reC ni istinska.

H una na B a lk a n u .

Od Česa su več dugo držali, lomu se 
vezda več pod jednom vekši i vekši plani
ni pokažujeju. Na Balkanu se jako groziju 
nekoje osobe miru i moči je čekati, da bu
de buna za kratko v rém e vun vudrila. — 
Jeden Tefov zvani čovek, koj je prije vu 
Bulgarii navučitelj bil je zbog puntanja bil 
vu rešt zaprt. Ali od ovud je skočil i célú 
trupu je  zebrái okolo sebe, sa kojimi je za- 
počel bunu. Prolog jednog dneva je poho
dil svoju zaručnicu vu Zastoru, kaj jc  jedna 
žena turskim oblastjom povedala, jer je stra
hom bila, da bude Tefov i njenoga sina od- 
vubil sobom. Na to su turski soldati zeli o- 
kolo Tefove zaručnice hižu Vu jutro, kad je 
Tefov hotel oditi, turski soldati su mu proti 
stali, zbog česa se je  med qjegovom trupom 
i turski harc napravil. 7 lukov i dva pun- 
tovniki su mrtvi ostali. Kad je Tetov videl 
da se osloboditi nemre je  vu hižu svoje za- 
ručniee nazad otišel. Turski soldati on za 
njim išli. Na pragu je Tcfova zaruCnica sa 
jednim handžarom (nož) težko oranila turs- 
kog kapitana. Vu sledeCoj momentu je  več 
i ona mrtva bila, jer su nju turki streljdi. 
Tefov. kada je videl, da se osloboditi nemre, 
se je  streljil. Na to su turki sve buntovmke 
skončali. Takovi slučaji se i na više mestah 
dogodiju, tak. da turki 300 jezer ljudi pri
pravno držiju, zvun loga pak Montenegró 
lakaj navék pripravno drži soldate proti
bum.

Ž c lje z n lč k n  nesreča.

Pred Strakonitz banhofom se je  jeden 
iz Budweisa iduči osobni cug na željeznici 
tresnul vu jedeu laporni vagon, kojega je 
veliki viher stiral vun iz banhofa. Skup tres- 
nenje je lak jako bilo, da se je mašina sa 
dvéma kučijami prehitita i više ljudi se je 
oranilo. Vnogo težakov su poslali vun. da 
popraviju željeznicu.

Z a h v a la .

Prigodom smrti i pokopa blagopokojne 
supruge dotično majke, Terezie Kutnjak ro- 
djene Šošterič iz Hackaniže. Iz srdca lépő 
zahvaljujemo svim, koji jesu dan 4. Aprila 
prisustvovali krasnom sprovodu. Osobito ve
leč: g. Kecskés Ferenczu vicejasprislu, koji 
su dostojali svojum nazočnosljum sprovod 
uzveličati i voditi. Skupa sa veleč. g. Kotter 
Martinom župnikom iz Vratišenec. koja oba- 
dva nemareči za trud i daljni put došla 
sta i to bez svake plače sprovodit blagopo- 
kojnu k zadnjem počinku. Zatim veleč, (i

Iv. lvko domačem župniku, G. Teodoru Pe
terki kapetanu G. Kerman Janušu kantoni 
za ganjlivo spričavauje na grobu. G. Ilruso- 
czy Elek učitelju iz Dráva-Vásárhelya, kak 
lakaj domačim gospodi učitelju. Nadalje slav
nem velikomu cehu iz Štrigove i svoj rod
bini, prijateljem i znancem, koji se jesu zeb
rah v tak lépőm broju

Svim srdačna hvala i Bog plati!
K u tn yak  M artin  kakti zalujuči sup- 

rug i deca. — Rackanizsa, 1902. aprila 9-ga.

S ta ro g a  bon veda p rlp e é e n jc .

Iz Baltimore amerikanskoga varaša od 
jednoga honveda žalostnu pripečenju nam 
izjavljaju. Bátori Ignacza, koj je Cetérdeset 
osmog Ijeta vu domovini našoj za slobošči- 
nu vojuval, zbog potemnenja razuma morali 
su ga pod tuturiju namestiti. Batori, koj sa:  
da do 84 godinah računa, vu Magjarskim 
orsagu, se bil narodil, koj je  za slobodu do 
konca bil vojuval, iz Kossuthom i njegovi
mi susredniki otišel je  vari vu tak zvani 
novi svet, iliti vu Ameriku 1851 godine. Vu 
tdk zvanim Baltimoraba varašu se nastano- 
vil. i kroz svoje marljivosti, lépi iinetek si  ̂
je bil spravil. Gospa njegova, koja je 74 let 
stara, je tulikajše magjarka. Fina žena, kod 
amerikanjskih anglezov familie krugu vu ve
likim poštenju i ljubavi nju preštiinavaju 
Staroga ovoga gospodina ta izvanredna mi
sel mučila bila, da ga ova njegova starica 
vkanjuje, i da bude to moguči preprečiti, več, 
od nekuliko mesec danov uvek nosi sobum 
nabitoga revolvera, ovo ponašanje starca, je  
domačinu pozorne vučmili. pak se odluče,, 
da staroga honveda po razumljivih doktorih 
previziterali dadu. Sposoban i razumen dok
tor je izbilja previdel, da starac jako blizo 
ponorosti biva. Poradi toga ovo izvanredno 
pripečenje je sudu naveseno bilo, koj sud 
je bil odlučil, da siromaSki naš domorodec 
je vu špilal moral bii iti. gde ga budu vra
čili. da nebi izbilja do konca ponorel.

S n ni o u b o j a v k I  n h o ja  v.

Pred dvorni Ijetmi se dogodilo vu KÖ- 
nigsbergu. da Beck Gustav je bil vumoril 
svoju tuvarušicu, gde mrtvo njezino télo. bil 
je vu jednu ladicu zatvoril, i s kositrom bil 
zalejal Medju ovim vremenom se Beck bil 
vu Frankfurt presilil, i onda su bili došli na 
ove ladic.e strahovito tajnost. Kad je ubojac 
ova bil zazvedil. još onu noč se bil strelil. 

•
•tedne célé In  m ilic  n ag la  s m rl*

Baukovicz nemške zemlje občini teku- 
čega meseca prvoga dneva tak zvanoga Bob
nala céla família, najnire oteč i njegovi tri 
sini iz naglom smrtjom su iz ovoga sveta 
preminuli. Da kak se je ova nesreča bila 
pripetila, to još do sada segurno ni znati, 
nego sumnja je vu lom, da valjda od vži- 
vanja gnjiloga mesa se moglo pripetiti. Mo- 
guče je i to takodjer, da od olrova nastala 
je ova nečakana nesreča, ar ovaj liižni gos
podar je uvek imal vu obilnosti tak zvano- 
ga arzemkuma. iliti šlupu s kojom je hil 
štakore Iravil. moguče. da po nepazljivosti 
zmešali su brli vu hranu. Harem tak sudiju 
drugi ljudi.

P rckorcd nc  z a lju b lje n o s ti konce .

Krvavi konec od prekoredne za ljub
ljenosti izjavljaju nam žaloslnoga glasa telag- 
ram. Matianovič Juraj iz Nagy-Becskereka 
podnotariuša sin, koj je sada vu Törökbecsi 
u stanuval, tamošnjeg od poreznog ureda pe- 
neznika služkinjum je več od dugšeg vre-

■ , . »* í
mena vu sladkoj ljubavi živei. Nego ov mla
dič je  spoznal, da tomu zli konec nastane, 
nije imal vendar luliko duševne jakosti, da 
se odreče, zato pod selnim načinom radje 
konec načini ove ljubavi. Po noči pod sil
nim načinom vu hižu stupi, pak s jednurn 
hitjum pucu, s drugom pako sebe streli iz 
revolvera. Naravski obodva su vu onim hi
pu mrtvi postali.

txpeéeno déle ,

Vu Sondi vulici vu Budapešti 48 nu-
mere hiži pri vicehižemeštru je Pliszko Ma
ria težakirija bila na kvartelju, okolo osme 
vure iz dela dimo dojduča na tri korake 
dugoj hiži ognja zakuri, zatem odide van tri 
liet staro déle iskat. Zalo vre iz komena brš- 
čas iskra opadue na poljeg komena složeno 
suho trešče. pak se ono vužgalo bilo Poljeg 

I je jedna zibka bila, koja se taki bila vuž- 
gala. Dotčas, kak su bili spazili vu zibki le
žeče devet mesec staro déle, je  čislo bilo 
izgorelo. Ognja su domačina pogasili. Islraga 
je več podignjena.

Z A B A V A

Stari Oremusz .lanos.

Pred petdesetimi Ijetmi zemeljska gos
poda su navadna bila iz petimi konji se 
vozili. Na koga su od petih konjov vu cug- 
le izručili bili mogli, koj je odpetih cuglov 
poganjaju izvrstno med|U petimi $vojemi 
prstmi rnogučeii bil preluknjati, lakovoga 
kučiaša je prosti puk nazval, da je  tnedju 
gospodu spadal. Izbilja niti nije para moči 
bilo najti Oremusz Janošu vu célé vespcjin* 
ske varmegjie Bakony okolici, lstina, da j • 
malo čudnovito ime ovo. Nego céla ova 
família preko dve slo let podjednom služila 
je vu lak zvanoj mestu Zircz abašku sve- 
čeničlvu, ovo ime je valjda od onud nas
talo, da nekoje déle od ove (amilie se |ak«> 
rado bilo zabavljalo svečeničkimi dužnoslmi. 
koje je bilo sretno kod sveterneše višekral 
čuti. nazvani oremus. Kako guder bilo, iz
vrsten je bil! Nigdur je ni na nikakyvim 
drugim hintovu Oremusz kao kučiaš sedel, 
neg samo vu paradnim. Od jednoga od 

[Zirce abaša nego samo na probu poradi 
' njegovoga dobrog oponašanja, bil je za bu
sára imenuvani. Nego komaj dva meseca 
je bil nosil srebrnimi žnorami našitu opravil, 
iz kučmum nakinčenoga kalpaga. iz dragim 
premom našitoga dolmanja. Ipak niše mu 
dopalo, želja ga samo k konjorn vu štalu bila 
vukla. Nego nema spomenka od toga ovdje, 
nego samo jedino od Oremusz Janoša, koj 
|e céli petdeset godinah gonil abaškoga jed 
nog paradnoga cuga.

Ne znano, jeli još traja kader ono 
dostojanstvo, koje tak nazivaju, »kučiaški 
birov«

Kajti stari Oremusz János je on bil. Ne 
da bi haš birovsku čast podnašal i sude 
krojil, nego jedino dostojanstvo činilo je nje
ga vu okolici onoj za onoga, kajti |e za naj- 
vekšega i najmudrešega kučiaša bil nazvau. 
Što je i tim dokazano bilo, kam se guder 
bil navrnul, ali vu kaštelj, ili budi vu ošla- 
riju, lamo bivši njegovi kučiaški pajdaši, laki 
su njemu na službu pripravni stali, konje 
njegove izpregli, izribali i vu štali nje na
hranili. Vu takovom preštimanju je bil sta
ri Oremusz Ja noš, Nego je  i vréden bil. 
Vnogokrat se čuje pri povedati ovo, da konj 
i pes razrili svojega gazde govorenje. Nego



nigdar veruval nišam. Nego ako se na sta- 
roga Oremusz Janoša izmislim, ležije veru
jem. Ja samo tuliko znam, da stari Oremusz 
János je  stvoril cuglenoga jezika, i konji nje
govi ovoga razmeli jesu. Kak guder dugoga 
puta konji njegovi načinih bili. nego da 
kad su preko kojega varaša, ali budi sela 
iSli, uvek su se gizdavo držali, da pače i 
tancali jesu. Pital sam jedenkrat staica, ka
ko to more biti, da vaši konji uvek tanca- 
ju, kad iz orsačkoga puta se medju hiže vr- 
neju? * J a j ! — odgovor mi dade, ar mi raz- 
meju moju rčč«

— Im niti nevelile nikaj njim?
— Kaj bi n é ! Samo igram!
Kaj to znamenuje? Ono, ako iz palcom 

pretisnem cugle, onda znaju, da moraju pa
ziti. Ako kazitel prstom pretisnem cugle, on
da več znadu, da gizdavo iti moraju; ako 
pak iz srednjim prštom généin cugle, onda 
tancati moraju. Na kučiaša mesto na hinlo- 
vu je  uvek čisto mirno sedel. Osim konjov 
i orsačkoga puta je nikaj drugo ni videl 
Nego ovdi je sve videl. Najmenjšega kamena, 
grabe su se vugnoli konji njegovi. Bič je sa
mo kakti caiger bil na hintovu. Vu ruke ga 
samo onda prijel, ako kaštigati bilo potreb
no. Kaj se jedino dvaput bilo pripetilo. Ako 
se konj bil popičil, ili pako prestrašil. Čud- 
novito je  bilo gledati takovoga konja, koj je 
kakovu falingu bil vučinil. Tak se vidilo, da 
je konj bil spoznal falingu svoju, ar je  taki 
vu skakanje tancanje prešel, kak navadno 
lakov konj čini, koj se bil prestrašil. Stari 
Oremusz János je  samo najprije iz rečjum 
okoril falingu vučinjenoga konja, onda pako 
pri najprvešim brežuljku potegne sbičom po 
konju. Ali zato od navadnoga držanja, ni jed-1 
nomu se ni bilo slobodno zmesti.

S konji je izvanrednom kratkočum i 
slabočum baratal. Prilizaval se je  k njim, I 
gladil je  nje i spominal se žnjimi tak, kak 
da bi ga konji bili razmeli. Starac vu lom 
mnenju bil, da ga konji njegovi razmeju.

To pako je živa istina, kad su mu ko
nji njegove korake počuli, tako su počeli 
hrzati vu Stali svi do jednoga. Najpovolniji; 
konj njegov je  bil tak zvani Lotri: jeden ja 
ko lépi sivi konj iz cinderi plohe; 17 šak 
visoki, s veliki i široki prsami, hitremi i ne- 
otrudjenimi nogami. Ovoga je na tüliko pre- 
šlimaval i tak baratal kak iz malim detetom 
Ov mu je  bil najbolje razmel njegove reči 
Samo vu jednem je ni bil poslušan njemu. 
Nemoguče ga bilo pri kovaču potkovati: na 
suprot pako vu Stali je  tako krotek bil, kak
ti malo janje.

Stari Oremusz János je glasoviti bil vu j 
poganjanju, osobito kad je na brzoma mo
ral bil do odredjenoga mesta dojti. Jedenpul j 
se osvbito setjam. Danas je bil odvozil jod-j 
noga gospodina iz Zirca vu Lepsenj, ovo 
mesto je  do petdeset kilometrov daleko bilo; 
vu istim onim danu vozil je vu Balalonfii- 
red, ovo mestu je  do čelerdeset kilometrov | 
ležalo; drugi dan vu Badacsony 40 ili 50 
kilometrov. Tretji dan je  mene bil vozil na- 
zad vu Zirc 80 kilometrov daljine 1 kad j 
smo vu Zircz bili došli, konji su mu tako 
gjegjerno tancali, kak da bi se sada bili na 
put genuli; i kad smo pred Abaškim klošt- 
rom postali, nazad su se izgledavali, kak d a, 
bi hoteli reči, nejdemo dalje?

Staroga Oremusz Janosa ruke konji su 
nigdar ne zatrudeli. Hod njihov je uvekjed- 
naki bil. Kako kočiaš, tako i konji na drugo 
nikaj su neimali pazku, jedino na svoj po
sel. Cugli vu njegovoj ruki su uvek segurno 
stali, po danu, i po noči, vu lépim i zlim 
vremenu! je  mirovno mogel sedeli, da pačei

i . spati on, kojega je  bil on vozil. Ova za 
ufanosi je osobito vu stajala, da je treznost, 
kaj je jako lépő bilo od njega; uvek pred 
očima držal. Popil je jedno, ili dve kupice 
vina, ako su bili njemu ponudili, ali više 
nikada. A kaj je  pako glavnoga, da prosil 
nije nigdar nikoga vu svojem ponašanju je 
gizdavi, sramežljivi bil, ov srednje visokoče 
dobroga obraza starec, kojemu glede rnagjars- 
ke dobrotivnost i puno radosti podbritomu 
licu, jako se dobro šikala tak zvana Kossuth 
brada. Osim toga njegovi konji su tak išli, 
kak je  vu kučiji sedeči gospon zapovedal. 
Na minute se započel genuti, i na minute 
do čila dojti. Ako pako od konjov bi tko 
prekomernost zahtéval, s poštenjem je od
govoril. Nego ovo se jako redko bilo pripe
tilo. Najlepše putuvanje, na koje se šečam 
je bilo ovo, kad za 60 minut me bil vozil 
iz Zirca vu Hajmašker, koj put do dvadeset 
i dva kilometra včini. Pak ipak konji niti 
nisu bili penjavi. Od toga je visela njegovo- 
ga pogan jaja znanost.

Jako več davna bilo, po priliki pred tri
desetimi Ijetmi stranske gosli je  bil dopelal 
iz Balatonfiireda vu Zircz. Dvojica još sada 
živi. Kiinger István doktor akademije pro
fesor, drugi pako Sajóssy Alajos iz Egera 
gimnazialm penzionerani profesor. Preko Ves- 
prima su morali putuvati, gdejebaš on dan 
sejam bil. Iz Füreda put vodi baš preko 
vuske megyeház vulice, koja vulica je puna 
bila do sto kol. Po varašu mora se vu trap 
vozili i gizdavo. To je regula.

Ovi izvanjski su strahom bili vu hin
tovu, nego Oremusz Janoša konji tak. kak 
lastavice odtrkali medju množina kolah. Za
badava su se strašili, nikakovoga kvara ni 
bil načinil vu ničem.

Pred sedemdeseti Ijetmi još ni bilo go
tova magjarskc zahodne strani železnica. Na 
kolih su bili morali putuvati iz Vesprima vu 
Székesfejérvár. Pripetilo se, da Jožef főher
ceg nadvojvoda vu Vesprimu je pregleda- 
vanje soldačko bil ž vrša val, po dokoncu pos
la želel bi vu Fejérvár iti. Nego vu célim 
Vesprimu ni moguée bilo dobiti za taj posel 
pod hintov četiri prikladnih konjov. Supre- 
muskomuš Fiath Ferencz baron je preporu- 
čil jednoga iz Zirca. Koj bi taj mogel dru
gi biti, nego Oremusz János? Dade pozvati 
imanja ravnalelj Janoša, pak mu ovak veli: 
— »Zulra dan vehki posel čeka na vas Ja- 
noš. Jožel főhercega morali budete voziti iz 
Veszprima vu Fejérvár. Danas m  večer odi- 
te vu biškupski grad opitati, da drugi dan 
vu jutro koje vrčme da se tam postavite. 
Nego tak, da poštenie budem imal svam i.— 
Na službu pripraven, kušnem njim ruku. Sa
mo molim, neka mi dopustiju, da lak daleko 
slohodan sam iti vu zob, kak ja sam želim. 
Ovo dopuščenje je bil dobil.

Célo pripečenje je  on sam na sledeči 
način bil pripovedni meni: ldem prek vu ma- 
rof, vre pri vratih poénjein mojih surkah j 
hrzanje. Velim njim: No surke sutra dan se 
zabavljajte! Dobro sam je  bil opral; pred 
nje denem duplišnu porciju žobi. Potrošile 
su; samo da njim koža ne pukne Jako njim 
je bila zob vu noge vpala; akoprem sve Ce
lin surke sukupno računale su do osemde- 
sel godinah. Po lagano iduči vu Veszprim 
i lamo dobijem nalog, nek se ob osmoj vu- 
ri postavim pred biškupski grad. Okolo os
me vure na prvo slanem, baš ob osmoj 
vuri pako dva soldački oficiri sedneju vu 
hhitov. Magjarski su se bili razgovarjali. 
Kazali su mi da jeden je József főherczeg 
bil Ov mi je hil zapovedal, da nek dobro

gonim. Misleči vu sebi i surke to žcliju i 
vre komaj čekaju. Doli smo se bili spustili 
iz biškupskoga grada, zatem pako na breg 
dospemo na orsačkem putu, i spazim četiri 
glav varmegjinskih konjaničkih husarov kre 
nas jahati. Mašim svojim bičom, da pače se 
malo i Lotri surke žinjaka žnjim teknem, 
pak velim: no sad idemo. Još jedanput iz 
pustim biča i teknem se žnjim vuh lakaj, 
ali ovo njoj je  ni bilo povolji kak sam bil 
spazil, da 3 glavom stepala bila. Nego zalim 
ove četiri surke vu beg se jesu izpustile i 
tak su bežale bile kao hrti. Širomaški var- 
megjinski husari jeden za drugim su počeli 
izostajati. Ravno ob jedenajstoj vuri sam pri 
varmegjinske hiže vratah bil postal. Nadher- 
ceg je  bil rekel: »Kočiaš dobro si gonil. Oa- 
lečina je  do 52 ili do 54 kilometrov duga 
bila.« —

Poštenja znanosti je  bil stari Oremusz 
János, isto tako je  i gizdav bil, i vnogo dr
žal na svoje kočiaško ime. Kesno vu jesen 
izbirali su vu abaškim imanju za trštvu od- 
redjene vu svojem méneSu do pet let starih 
i več podvučenih žrebičov. Imanja glavnog 
nadziratelja kočiaš za ono vreme je baš be- 
teguval, staroga Oremusz JanoSa su bili pre- 
trucani na zbiranje poslati vu Előszálás. Na 
pare su nje složili i zapregli bili ove mlade 
žrebice lovasi. Na zadnje su bili naprvo do- 
peljani dva izvrstno lepi ridji kratkog i ši- 
rokog prsah imajuči do 16 šak visoki žle
biči. Imanja zapovednik odlučil, da ove dva 
neka Oramusz János vu kola zaprežene, ne
ka goni.

Mčneša mešter, koj je za segurno do 
dvadeset pet let bil mlajši od Oremusza na 
vuča ga, kak mora baratati s ovimi mladi
mi žrebiči. Oremusz János brgne svoje oči 
rta Meneša meštra, pak ga gledi svojemi bis- 
trilni očima od glave do pet, pak mu veli: 
»Gospone, vi još nit na svetu bili niste, kad 
sam ja  staroga Zamory Kálmána petorice 
konjov kučiaš bil?!« Sedne si na kola, pak 
goni tak, kak da bi mu več od negda vu 
rukah njegovih ovi dva lépi žrebiči bili. Ov
di moram naprvo staviti, da Zamory Kál
mán preminutog sto letja prvine bil je célé 
Vesprimske varmegjije najbogaleši zemeljski 
gospon. i našeg orsaga trgovec od konjov.

Na pokon zalim okolo sedemdesete go- 
dine srdine je stari Oremusz János prestál 
biti kučiaš. Petdeset let ne prestanoma je 
bil gonil četvero konjov. Ovi gizdavi jaki 
konji su njega na zadnje več slaboga i na 
službu več neprikladnoga vučinili. Vu penzi- 
u je  moral iti abašia mu je  célú njegovu 
plaču vu ime penzie odlučila. I tak je  još 
do tri ili četiri let vu mirovini sprevadjal 
Nego suznimi očima je bil ipak gledal, kad 
je spazil, da njegovi dobri konji drugoga ku
čiaša vu rukah jesu. Kad a pako je  iz ovo
ga sveta hil preminul, ovomu dobromu i 
vernomu staromu družinčelu to dobrotu su 
mu bili iskazali. da ečloga kloštra šestnajste
rica svečenikov iz perjellem, njihovim naj- 
nakvekšim vodjom na vekivečno prebivališ- 
te iz ceremonium sprevodih jesu.

Pisal P lá c z  B o n ifa c z  d r .

Priredil: JU. F .

Odgovorni urednik 
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I nagy palaczk ára fit 1.35 kr. I kis palaczk á ra  0 8  kr.

S zag ta lan

padlí-tfiasz „Glória” ||| ftraay-ffaymáz
l w . 1.1. H    reszt,! szer kr S t  . 1. k sík  liearanyoyásár:,

méiiy im .IIA szám ár,,. 1 kis lli,la,zzk ‘->0 kr.

fehér ,.Gla$ar”-finymáz
Legjobb szer mosdó-asztalok, ajtók, ablakdeszkák slb iijonnani befestésére.

I doboz ára 45 kr.
<»77 3 S -------- M im im k o r  k n p h n i ó k :  

HEINRICH MIKSA czégnél Csáktornyán.
^ „ it  ■! mr ,!■  ■  g = a a n a — ^ t = g — t t  , 1 i n  ■ w g i i r a M M M M — —

i t t

pr. jHlanfrcd Gtasgalt
fogorvos Varazsdon

ké sz ít fo g a k a t szá jpad lás  

n é lk ü l, a ra n y  és a lu m ín iu m  

fo g s o ro k a t. A ra n y , p o rc z e l-  

lán, ezüst, a m a lg a m  és üveg  
p lo m b á k a t.

i ( -"■  * ■ -------------------- » — = = »  t

Pr. Manfred Glasgall
znbar u Varaždina

p r ire d ju je  zube bez n e b 

ne p lač ice  zu b iš te  iz z la ta  i 

a lu m ín iu m a , p lo m b e  iz z la ta , 

p o rc e lla n a  s re b ra , a m a lg a m a  

i s tak la . 4 *

I \ i. — ■ = 3 i

t . . . .  .. i

Ikönyvkiitászeti munkát!
' i'l\ állal ős írvorsiin krsy.it ^
l • i
t Fischel Fülöp (S tra u s z  Sándor) könyvkötészete »
t Csáktornyán.
t d



Legjobbak saját nemükben a

MAG6I
élelmiszerek.
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1178. tkvi 902.

Árverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái kir. jbiróság, mint tkv 

hatóság közhírré teszi, hogy a Zakál Henri 
ügyvéd által képviselt Muraközi takarékpénz 
lár végrehajtatnak Prelozsnyák Annak öz\ 
Loparits Józsefné, Loparits János és nej 
Janusics Mária végrehajtást szenvedők el 
leni 454 kor. tőke, követelés és járuléka 
iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kii 
törvényszék és a Csáktornyái kir. járásbiró 
ság területén levő a drávavásárhelyi 1747 
sz. tjkvben 152 hrszámu udvar belsőségn 
a 3 sorsz. a házra 344 d ő l területben a; 
ahhoz tartozó aránylagos legelő és erdő il 

Metménynyel együtt 1343 kor kikiáltási ár
ban az árverést elrendelte és hogy a fen 
nebb megjelölt ingatlanra

1902. évi május hé 1-én d e. 10 órakor 
a drávavásárhelyi község-házánál megtartan
dó nyilvános árverésen a megállapított ki
kiáltási áron alul eladatni fog.

Az árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10 % á t készpénzben vagy 
az 1881 : LX. t.-cz. 42. §-ban jelölt árfolyam
mal számított és az 1881. évi nov. hó 1-én 
3333. sz. a. kelt igazságügyi miniszteri ren
delet 8. §-ban kijelölt ovadékképes papírban 
a kiküldött kezéhez letenni, vagy az 1881 
LX. t.-cz. 70. §-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállítói! 
szabályszerű elismervényt beszolgáltatni.

Kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
____Csáktornyán, 1902. február 19. 081
224/tk. 902.

Együttes árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság. mint tkv haló

ság közhírré teszi, hogy a Csáktornyái taka
rékpénztár részvény-társaság s társa végre- 
hajlatóknak Mlinarica Iván perlaki lakos el
lem végrehajtási ügyében 1650 k.. 8 0  k . 3 12  
k. tőkék s ezeknek járulekai, valamint 22 
k. 65 I. árverési kérvényi költség kielégilésO 
végett a nagy-kanizsai kir. trvszék, a perlaka 
királyi jbiróság területén fekvő 
a perlaki 338. sz. tjkvb. loglalt 182. Iirsz. ing. :m k

* 1(}2o » » , 430/a * » 173 »
* * * » » M  8ö/a » • 2< >8 »
* » » »  . 102'J/a » . 12 »
* » » »  . 2008/a . » 180 ,
* * » » » 2218/a » » 320 .
* » » » » 2313/a » » 240 »
» . * * * » 2222/a . » 270

kikiáltási árban, mint becsárban az
1902. évi április hé 26-ik napjan d u. 3 órakor

e kir. járásbiróság tkvi helyiségében Wollák 
Hezső Csáktornyái ügyvéd, vagy helyettese 
vöibenjüüével megtartandó árverésen és pe
dig végrehajtási törvény 156. §-a alapján 
valamennyi ingatlan egészben eladalni lóg

Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy 
tartoznak az árveres megkezdése Hőit a fennti 
kikiáltási ár 10 % -á t  bánatpénz fejében letenni

A kir. jbiróság mint tkvi hatóság
Perlak, 1902. jan. hó 20-án. ö7y

nyomatott Maciiéi bülop (Slrausz Sándor) gyorssajlóján Csáktornya,,
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