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nyiltterek és hirdetések.

magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap.

Hirdetések jutányosán számíttatnak.

M eg je le n ik h e te n k in t e g y s ze r: v a s árn a p .

A »Csáktornyái Takarékpénztár«, »Muraközi Takarékpénztár«, a »Csáktornya Vidéki Takarékpénztár«

Hirdetések elfogadtatnak :

Budapesten : Goldberger A. V. és
Eckstein B. hird. Írod. Bécsben:
Schalek H., Dukes M., Oppelik A..
•Általános Tudósitó« hirdetési ősz
tálya Budapest.
Nyilttér petitsora 20 üli.

sat. hivatalos közlönye.

Egyébbiránt gyakran csak akkor tudjuk
jon ők képesek-e hinni más emberek szivjóságában.
meg biztosan, hogy mi volt némely ember,
Az igazi emberismeret csak szigorú fi mikor az illető már sírban van
Ne higyjük, hogy a tudomány csak a gyelem s szorgalom által szerezhető meg;
C s e lk ó József.
könyvbölcsességből áll, ha elismerjük, hogy és talán több éleslátást és Ítélő tehetséget
a könyvekből merített műveltség kellemes, követel az, mint a könyvek ismerete.
hasznos és szükséges.
Azt tanultam az életben és magamon
Egyházi ének.
Részemről e műveltség mellé oda állí is tapasztaltam, hogy az emberek az óvó, a
tanám a világismeretet, a mely még fonto figyelmeztető symptomákat nem igen veszik
n.
sabb a könyvekből merített tudománynál.
tekintetbe; ellenkezőleg a hízelgőkre s ígé

Társadalmi életünkből.

Tulajdonképen ők kölcsönösen kezet rőkre egész figyelmüket fordítják és hitelt
nyújtanak egymásnak, s egyik sem bírható adnak ezeknek; valamint arról is meggyő
a másik nélkül.
ződtem, hogy a legmakacsabb s önfejű em
De a világismeret nem szerezhető meg berek igen könnyenhivök s hogy tanácsot
a tanulószobában; az a társadalomban nyer kérnek rendesen a leghamisabb hízelgőjük
től, legnagyobb ellenségüktől, t. i. az — Ö nhető.
szeretettől.
Oly ember, a ki tudását, bölcsességét
Ismerek sok és pedig már korosabb
csak a könyvekből merítette, nem rendelke
zik sem világismerettel, sem ügyességgel, de embert, kik egész életüket töltötték a nagy
világban, de oly könnyelműséggel és figyemég az igazi morállal sem !
lemhiánynyal tették azt, hogy többet nem
Keressünk fel és tanulmányozzunk gyak tanultak, mint a mennyit lő éves korukban
ran férfiakat s nőket. Társalkodjunk velük; tudtak. Mélyebben kell behatolnunk; bele
figyeljük meg őket, nemcsak külső nézeteik kell tekintenünk az emberek szivébe, úgy
ben s szokásaikban, a hol ők jobban vigyáz mint arczába. Ne tanulmányozzuk őket köny
nak magukra s óvatosabbak, — hanem fi vekben, hanem természetük után. Ne fogad
gyeljük meg őket a kevésbbé szimulált benső, junk e tekintetben semmiféle rendszert irány
otthoni vonásaikban.
adónak, hanem képezzük magunknak saját
A tudományosan képzelt, szigorú meg nézetünket.
figyelő kitűnő következtetéseket vonhat; szét
Vizsgáljuk az emberek szenvedélyeit,
taglalhatja a fejet, a szivet, az értelmet, az gyöngéit, szeszélyeit, a melyek tiz esetben
akaratot, a szenvedélyeket, az érzékeket, s legalább nyolezszor eszüket csalják meg.
az érzelmeket; s még sem ismeri az em Meggyőződünk arról is, hogy gyakrabban
bert, mert vele nem érintkezett, nem közle inkább kicsiny, mint nagy dolgok által megkedett közvetlenül, s nem figyelte meg egész nyerhetők, lefoglalhatok, sőt vezérelhetők.
lényét.
Két főtényező van, a mely az embert
Vannak »e I ő k e I 0« v é t s é g e k, »di ösztönzi: a s z e r e t e t s a f é l e l e m , és
tény az, hogy a ki szereletünket megnyerte,
vatos« bűnök.
az tehát ép úgy ural minket, mint a ki fé
Találunk a társadalmi életben oly em
lelmet gerjesztett bennünk; sőt azt állítom,
bereket, a kik előkelő modoruk által feltűn
hogy a kitől félünk, annak még jobban en
nek, bámulatnak és tiszteletnek tárgyai; de
gedelmeskedünk, mint annak, a kit sze
pártatlan, szigorú megfigyelés után észre
retünk.
vesszük, hogy ugyanezen emberek kicsapon
Ez psychologiai igazság.
gók, kéjvadászok, játékosok sat.
Megesik néha az életben, hogy valami
Elfogadjuk e bűnöket, mert tévesen oly
tulajdonoknak, oly ártatlan sajátságoknak személylyel találkozunk, a melyhez legben
gondoljuk, melyek által azon emberek az sőbben vonzódunk; de mégis olyan ez az
úgynevezett jó modort és fényes állásukat egész dolog, mintha még bizonyos formali
tásnak valami hideg elválasztó fala akadá
olyan előkelő vétkeknek köszönhetik.
lyozná a benső kölcsönös megismerést és a
Mily tévedés ez! Láthatja minden el közlékenységet. Egyszerre csak azt érzi a
fogulatlan ember!
két lélek, hogy valami belső vagy külső in
dító okból megszabadult azon akadálytól; s
♦
*
*
akkor tisztán s örömest, szabadabb s folNehéz megkülönböztetni, de még ne téllen összhangban előtérbe lép a — tiszta
hezebb kifürkészni az embereket; s igaza érzelem.
van Goethének, hogy az emberiség tulajdonHa valamely embernek szivét, termé
szetes tapintatát akarjuk megismerni, akkor
képeni tanulmánya — az e m b e r .
Azt akarjuk tudni, vájjon barátaink, látnunk, megfigyelnünk kell azt, hogyan bá
vagy ellenségeink jó emberek-e ? Hál csak nik az illető a gyermekekkel s a k ö z n é p
vigyázzunk reájuk, figyeljük meg őket, váj embereivel.

I. Az állami tanító- és tanitónő-képezdék
tantervéhez pótlólag kiadott rendeletek és utasí
tások fi. pontja alatt ismeretes 29.701/1891. cultusminiszteri rendelet egyebek közt mondja: »az
1808. 38. t.-cz. 141. §-a alapján a tanítói hivatal
egybe lévén kapcsolva az istenitiszteleten és te
metéseknél való segédkezéssel, a legtöbb áll. ta
nítóképző-intézetben már eddigelé is figyelem fordittatott arra, hogy a jelöltek az általános ének
és zeneoktatás keretében az e g y h á z i é n e k b e n is gyakoroltassanak. — Az egyházi ének-és
zenetanitásnak c z é 1 j a, hogy az áll. tanítókép
zőkből kikerülő tanítójelöltek az egvh. énekek ta
nítására is képesekké tétessenek s esetleg kántori
minőségben is működhessenek.«
II. *Az ének iránt való szeretet« — mondja
továbbá t r. k. népisk. ügyre vonatkozó rendszab.
gyűjteménye, — »vele születik az emberrel. Bizo
nyítja ezt ama gazdag kincsgyüjtemény, melyet
mint egyházi énekeinkben, mint népdalainkban bí
runk. Népünknek az ének iránt való ezen elősze
retetét ápolni és fejleszteni szent kötelessége .íz
iskolának; mert az ének szivképzés leghatbatósabb
eszközeinek egy ike, a szép Ízlésnek, a kebel leg
nemesebb érzelmeinek hű dajkálója, s igy a szép
megkedveltetése által az erkölcsöknek hathatós
szeliditője s az embernek minden jóra vezérlője.
Kétszeres fontossággal bir az énektanítás minden
katholikus iskolában még főleg azért, mivel az
ének templomainkban és egyéb szertartásainkban
az istenitisztelet ünnepélyességének és tn.igasztosságának emelésére szolgál. Semmi sem kéjesebb
a szivet Isten imádására hangolni, a lelket az
áhítat szárnyain égbe emelni, s a templomban a
közérzelmet fokozni, mint a j ó l v e z e t e t t és
b e g y a k o r o l t egyházi és népének.
III. »Nevezetesen az egyházi zene és ének —
mondja a zágrábi Kántuále előszavában, — ra 
gadják meg nagyban a szivet; általuk a tunya és
hideg lelkek felélednek, s akaratlanul is hozzá
csatlakoznak a szép énekléshez, hogy az Istent
dicsőítsék. — A helyes éneklés a templomban rá
tereli és fölemeli a szórakozott lelkeket komoly
és szent elmélkedésekre. — Vallásához teljes szív
vel odaadó embernek gyakran nehezéré esik, mi
kor kénytelen hallgatni s z a b á l y t a l a n é s
összhangzattan
j á t é k o t, \ s a z t a
f a g y o s , m e k a n i k u s és f é l s z e g é n e k 
l é s t . — Sok, nagyon megszok ott ének, de inkább
világi, kihagyatott, némelyek harmóniája pedig az
egyházi zene szellemében alakíttatott át. — De
ezen »Kántuáléval« még nem lesz elérve a czél,
ha nem'lesz t ö r e k v é s és g o n d azok részéről,
a kiknek számára kiadatott az. Jól hangolt orgona
mellett — (igen ám! de akárhányszor nem törté
nik meg, hogy az orgonista annyit sem törődik e
fenséges művészi tárgyygal, mint egy hármonista
hangszerével, huzó-harmonikájával,) — kívántai
nak jó orgonisták és énekesek, a kik k é p e s e k
és k é s z e k is e Kántuálénak holt jegyeit és
betűit megeleveníteni, hogy az ének minél ösafchangzóbb és a játék minél korrektebb legyen az
Isten dicsőségére és dicsőítésére.«

és somogyi főispán, több orsz.
IV.
»Az üdvözítő tanításának csodálatosveszprémi
gyors
elterjedése — írja Bogisich Mihály jeles művében: képviselő, Csertán Károly alispán, vidékünk
>A kér. egyház ősi zenéje* — s az emberiség ről Tóth István tiszttartó és Kolbenschlag
egész vallási gondolkozásmódja és erkölcsi életé Béla Csáktornyái főszolgabíró s a megyének
nek átalakítása közt egy hatalmas vágy ébredt az
első, többnyire szegény sorsú keresztények keblé számos birtokosa és szőlőtulajdonosa kísé
ben: a felséges Istent énekkel méltóképen dicsérni. retében a múlt héten megtekintette több
Zenére, szent énekre volt a népnek szüksége, mely kebelbeli minisztériumi tisztviselővel a Ba
az isteni kinyilatkoztatás megtestülését látván, nem laton melléki felújított szőlőket. Ő Nagymél
nélkülözhette az emberi érzelem hatalmas biro
tósága a legnagyobb megelégedéssel tapasz
dalmába ama csodálatos eszközt, a dalt, az éne
ket, mely szárnyain a földet az égbe emeli. Az talta az elért sikert és elnökölt Balatonelső keresztények, kik a zsidók és pogányok tá Füreden a balatoni szőlők rekonstrukciója
borából léptek az egyházba, a szentirás és a pro tárgyában
rendezett nagyfontosságu
anfán történelem számos bizonyságai szerint össze ketten.
jöveteleik alkalmával hymnusokat és szent éne
— Templomi ünnep. Ma van hazánk
keket zengedeztek. (30 old.) — Az újszövetségi
szent dalok mellett megszólalt az egyes hívők ezeréves fennállásának emlékére és Magyarkeblében egy-egy uj dal, mely keresetlen szavak ország Nagyasszonyának tiszteletére a római
ban a költészet külső dísze nélkül adott kifejezést pápa által 1896-ban a magyar nemzetnek
a kebel érzelmeinek, miket a mindent megújító, engedélyezett kiváltságos ünnep napja. Ez
az egész emberiséget megnemesitő isteni tan ho
az ünnep mindig pünkösd utáni 19-ik va
zott létre. — A kebel ezen egyszerű vallásos öm
lengései nagy hatást gyakoroltuk az egybegyűltek sárnapra esik.
re, csakhamar közkedveltségnek leltek, mert sokan
— Zászlószentelés. A Fischel Lajos
azokat mint saját érzelmeiknek tolmácsát üdvö könyvnyomda-tulajdonos elnöksége és ügyes
zölték. Ezen énekek sokszor ismételtettek, inig az vezetése alatt fenálló »Nagykanizsai Általá
egész község sajátjává lőnek. így keletkeztek az
első kér. szent énekek, melyek bár a szentirás nos Munkásképző-EgyesüleU e hó 7-én tar
egyes reminiscentiái (felidézésein) és a doxologián totta rendkívül sikerült zászló-szentelési ün
(Dicsőség az U. stb) kívül kevés újat tartalmaz nepélyét. Az ünnepély fényét és díszét emelte
tak, mégis az első hívek vérébe átment s ezek dr. Jankovich László gróf, főispán szemé
képezték az úgynevezett e g y h á z i n é p é n e 
lyes jelenléte, ki a védnöki, és Inkey Kálk e k e t (38 o.) — A népdal, mint a mezők illa
tos virága, mely egy éjen át bájait kifejti s a nap mánné, ki a zászlóanyai tisztet volt kegyes
első sugarát egész egyszerű kedvességében üdvözli, elfogadni. A lélekemelő ünnepséget megtisz
melyről senki sem tudja hogy ki ültette, ki ön telték még: gróf Batthyányi Ernő. gróf Bat
tözte és ápolta: ajakról ajakra száll, s a dal szár thyányi Pálné, dr.Buzsicska Kálmán kir. ta
nyain hirdeti létét, inig eredetét s szerzőjét senki
nácsos tanfelügyelő, Gelléri Mór kir. tanácsos,
sem képes megnevezni. — Az egyházi népénekből
keletkezett a világi népdal, a mint t. i. a dallam orsz. iparegyesületi elnök.számos egyesület és
vallásos érzelmeket elhagyva, a világi örömet s testület s mintegy 6 ezer főre menő közönség.
az élet gyönyörét, kedvét, fájdalmát vagy buját Az ünnepély kiemelkedő mozzanatát képez
hirdető szöveghez pártolt át, mely természetesen ték: a díszes felvonulás, a zsászló szentelés,
levetkezve a fenséges, kenetteljes hangszinezetet,
dr. Buzsicska Kálmán kir. tanfelügyelő re
világias, az örömteljes hangváltozatokban hullám
zott tova. (196 o.) — (Eszerint tehát, a hogy fen mek ünnepi beszéde, a szegbeverés, Gelléri
tebb is mondva volt, egy dallam, ária, melódia, Mór felolvasása, a hangverseny és a tánczamint világi érzelmek terére vitetett át, v i 1 á- mulatság. Sok ily szép napot kívánunk a
g i a s s á g a miatt már nem alkalmas az egyh. munka derék ifjúságának!
szolgálatra.)
— Kinevezés. A m. kir. igazságügymi
Az egyházi karénekben az időtartam, mely
szerint a dallamok előadatnak, csak lassú lehet, niszter Preineszberger Jenő letenyei kir. jánagy-kanizsai kir.
mivel maga az egyház ősi zenéjének íőismertető rásbirósági jegyzőt a
jele: a lassú, komoly, méltóságteljes, lépésszerü ügyészség kerületébe ügyészségi megbízott
menet. Midőn lassú énekmódot említünk, nem ért nak nevezte ki.
jük alatta a túlságosan elnyújtott, aluszékony idő
— Esküvő. Schrenk Ignácz helybeli
méretet, mely a dallamot vonlattá s unalmassá
tevén, azt minden bájától megfosztja. A zengés magánzó folyó hó 10-én esküdött örök hű
nek ilyen hosszas kitartása és elnyujtása magát séget Kornfeind Nándor dráva-vásárhelyi kör
az éneket nehézkessé teszi, kifárasztja a fület s jegyző kedves leányának, Klementina kisaszaz áhitat csorbát szenved; a gyors éneklési mód szonynak.
pedig az ellenkezőt szüli: lemossa róla a méltó
— Nyilvános köszönet Gróf Festetich
ságot és komolyságot, megfosztja az ünnepies és
szent hangulattól, szóval oly k ö z n a p i énekké Jenő ur Öméltósága a helybeli kisdedóvó
aljasitja, melytől mindenki u t á l a t t a l fordul egyesület szükségleteinek fedezésére 100 ko
el. A karének előadásában az aranyközéput tar ronát volt kegyes adományozni. Amidőn ezt
tandó meg, azaz az időtartam sem gyors, sem
a nyilvánosság terére hozom, fogadja a neigen lassú ne legyen, az éneknek meg kell felelni
a szent cselekményeknek, melyekkel belső érzel messzivü gróf ur óvodánk irányában tanú
sított áldozatkészségéért az egyesület nevé
meinket külsőleg nyilvánítjuk. (302. o.)

— Kirendelés. A m. kir. belügyminiszter
a Cserencsócz és vidékén uralkodó trachoma
betegek gyógykezelésére dr. Schwarcz Ottó
orvostudort rendelte ki.
— Önkéntesi iskola. A helybeli dsidás
kaszárnyában az önkéntesek részére szak
iskola állíttatott fel. Eddig már 6 önkéntes
nyert kiképzést.
— Halálozás. Tomka Mihályné, szül.
Kollonics Gizella úrnő életének 39-ik évé
ben Alsó-Lendván elhunyt. A megboldogult
ban Tomka György szt.-rókusi uradalmi is
pán sógornőjét gyászolja. Legyen áldott
emléke !
— A kassai m. kir. gazdasági taninté
zet 25 éves jubileuma alkalmából Szent-

miklóssy Bertalan és Steller Béla földbirto
kosok felkérik a tanintézet volt hallgatóit,
hogy a f. hó 16-án megtartandó emlékünne
pélyen minél számosabban megjelenni szí
veskedjenek. — Az emlékünnepély a kassai
székesegyházban délelőtt 9 órakor tartandó
hálaadó istentisztelettel veendi kezdetét, majd
folytatást nyer a tanintézet főépületében.
Délben 1 órakor a Schalkház-szállodában
közebéd, a melyen való részvétel iránti be
jelentések f. hó 12-ig bezárólag az intézet
igazgatóságához intézendők.
— Választás. A helybeli alsófoku iparos-tanoncziskolánál az üresedésben volt
egyik óraadó tanítói állásra Pastinszky Jó
zsef áll. polg. isk. tanár választatott meg.
— Borbély György zala-egerszegi főgymnasiumi tanár » M a g y a r P a i z s« czimen
társadalmi heti lapot indított a hazai ipar
támogatására, a szövetkezeti eszme terjesz
tésére, s általán a nemzeti közgazdaság és
a faji jelleg védelmére. Az első számban az
ismertető czikkeken kívül B a r t h a Miklós
nak is van egy program czikke, J á s z a i
Marinak és H a r m a h Lujzának egy-egy
levele; dr. K e 1 e Antal egy czikksorozalot
kezdett meg a szövetkezetekről. A lap állan
dóan közii a magyarországi gyárakat, na
gyobb iparosokat és kereskedőket. Hetenként
legkevesebb nyolcz oldalon jelenik meg, s
évi ára csak négy korona, hogy minél nép
szerűbbé tegye itthon a hazai gyárakat.
— Hirdetmény. Az 1 8 9 4 évi XII. t ez.
6 szakasza értelmében a községi határban
levő osztatlan közös legelőn a legelő rend
tartást s a legeltetés módozatait oszlat latiul
bíró birtokosság állapítja meg. Felhivatnak
tehát mindazon birtokosok, a kiknek az osz
tatlan legelőben részük van, hogy az ezen
hirdetmény keltétől számítolt 30 nap múlva
azaz: 1900 évi november ho lo-én d. u.
3 órakor Csáktornyán tartandó közgyűlésen
ben hálás köszönetemet. — Csáktornya, 1900. a községháza tanácstermében jelenjenek meg.
(Vége köv.)
október hó ll-én . Dr. Krasovetz Ignácz egye Ezen közgyűlésen aziránt fog határozat ho
Sch adl István.
sületi elnök.
zatni, hogy: 1. A fennálló legeltetési jogo
— Templom felszentelés. A szoboticzai sultságok értelmében ki hány és minő álla
újonnan renovált és nagyobbitott templom tot van jogosítva a legelőre kihajtani. A vi
felszentelése a jövő hónapban tartatik meg. tás legeltetési jogosultságok fölött addig is,
KÜLÖNFÉLÉK.
— Kinevezések. A vallás- és közokta mig azok biróilag rendezletnek, a törvény
— Kérelem. Lapunk f. hó 1-ével a XVII. tásügyi miniszter a hodosáni áll. el. nép 6. §-a értelmében a közigazgatási hatóság
iskolánál üresedésben volt tanítónői állásra határoz. 2. Mily feltételek alatt ruháztatja
évfolyam utolsó negyedébe lépett; ez alka
Kovács Jolán oki. tanítónőt nevezte ki. —
lommal tisztelettel kérjük azon t. előfizetőin A m. kir. belügyminiszter Aczél Aladár lé- át valaki legeltetési jogát illetve jogosultsá
gát másra. 3. A birtokosság a legelő hasz
ket, kiknek előfizetésük lejárt, azt megújí grádi és Feisz Lajos mura-szent-mártoni s.
nálatából kifolyó ügyek intézésére szervez
tani, a kik pedig előfizetési díjjal hátra jegyzőket helyettes anyakönyvvezetőkké ne kedjék s külön végrehajtó szerveket válaszlékban vannak, azt mielőbb beküldeni szí vezte ki.
szon-e. 4 Mily összegben állapíttassanak meg
— Esküvők. Pecsornik István varazsdi a közös legelő fenntartásával, ápolásával s
veskedjenek, nehogy a lap szétküldésében
magánzó a múlt héten esküdött örök hűsé a pásztorok tartásával járó költségek. A ho
fennakadás történjék.
Tisztelettel
get Eggenbergben Bendi Vilma kisasszony zandó határozatra nézve a javaslatot a köz
a kiadóhivatal.
nak. — Pollák Jakab városunk szülötte, va ségi elöljáróság fogja a birtokosság elé ter
— Darányi miniszter a Balaton mel razsdi kereskedő f. hó 7-én tartotta esküvő
lékén. Darányi Ignácz földmivelésügyi mi jét Özv. Bosenherg Samuné leányával, Paula jeszteni. — Kelt Csáktornyán, 1900. évi okt.
|hó 5-én. P e t r i c s Ignácz biró. D é n e s
niszter, dr. Jankovich László gróf főispán, a I kisasszonynyal.
I Béla jegyző.

— Helyreigazítás és még valami. La
punk m. számának »Különfélék« rovatában
»Választások« czimen egy hir jelent meg.
Ebben a hírben aljegyzői és községi pénz
tár kezelői állásoknak a betöltéséről tudó
sítják lapunkat. Legilletékesebb helyről érte
sítenek bennünket, hogy jegyzősegédi alkal
maztatásokról van csupán a szó és nem al
jegyzői és pénztárkezelői állásokról. Amidőn
lapunk m. számának kérdésben levő hírét
helyreigazítjuk, szükségesnek tartjuk konsta
tálni, hogy vannak jókedvű urak, a kik
jobb élvezet hiányában azzal vélnek maguk
nak mulatságot szerezni, hogy elferdített hí
reket küldenek be hozzánk. Mivel sem la
punk, sem a világ egyetlen lapjának a szer
kesztősége nincs abban a helyzetben, hogy
valamely beküldött hir vétele után a hely
színére siessen s ott meggyőződést szerez
zen a vett hírnek a helyes voltáról, felkér
jük azokat a t. urakat, hogy kíméljék meg
közönségünket a valótlan hírektől. Szívesen
veszünk bárkitől is tudósítást, de az le
gyen igaz eseményben, névben, időben és
számban.
— Fejlődő iparágak támogatása. Kormányunk
minden lehetőt elkövet uj iparágak teremtésére.
A »Magyar Kereskedők Lapja« azonban egy kon
krét eset alkalmából igen helyesen figyelmeztet
arra, hogy közvetlenebb hatást érhetnénk el, ha
már működésben levő, fejlődőképes iparágakat ka
rolnánk fel. Különös figyelmet érdemelnek e te
kintetben a hazai nyersterményeket feldolgozó a
készgyártmányt sikerrel exportáló czégek. Példa
képen a »Magyar Kereskedők Lapja« felemlíti az
Első magyar toll- és lószőr-gyárat, Budapesten
soroksári-ut 90. sz. a., mely mint egyszerű iparo
sok vállalata, a legkisebb méretből fejlődve, ipari
életünkben ma m ár számottevő tényezővé vált.
A gyártelep modern követelményeknek megfelelő
épületei gőzerővel hajtott gépekkel vannak felsze
relve; a toll és lószőr osztályozását, feldolgozását
stb. iskolázott munkások végzik és a gyár által
előállított áru jórészben Német- és Francziaországba kerül. A toll-gyár exportja most évi ezer
métermázsára rúg, de kellő befektetéssel hatezer
métermászára biztosan emelhető. Nyerstől! és lószőr-termelőink ma teljesen ki vannak szolgáltat
va a külföldi vevők kénye-kedvének; ezen iparág
felkarolása esetén megszűnik ez a visszás állapot.
Ily esetekben kell az állami támogatásnak érvé
nyesülni, ha kellő garancziák vannak arra nézve,
hogy az illető iparág úgynevezett gyermekbeteg
ségein már túl van, hogy fejlődése eredményesen
előmozdítható és hogy az esetleg nyújtott állami
pénzsegély nemcsak biztosítva van, de aránylag
rövid idő múlva vissza is fizethető.
— Humor és vigasztalás. Régi híres magya
rázata a főnyereménynek az, hogy olyan nyere
mény, a melyet mindig más üt meg. Van ebben
a definiczióban lemondás is, de több benne a hu
mor. Különben is sokat foglalkozik a humor a
főnyereménynyel. Hiszen nem is kerülhette ki. An
nak a nagy epekedésnek nyomában, a mely a fő
nyereményt várja, okvetlenül meg kellett jelennie
a maga vigasztaló tréfájával. Hiszen nem minden
ki üli meg a főnyereményt, mint a hogy nem is
ütheti meg. Vannak melléknyeremények is, azok
nak is kell, hogy gazdája akadjon. Sőt vannak
olyan sorsjegyek is, a melyekre egyszer-máskor
nem jutott nyeremény. Hiszen azért a valószínű
ségnek üzlete a sorsolás és nem a bizonyosságé.
Nos, azoknak a megvigasztalására, a kik ugyan
csak remélték a főnyereményt, de nem ütötték
meg, siet a tréfálkozó humor. Az, a mely moso
lyogva mókázik a csalódáson és nem temeti el a
reménységet. Ennek a sorsolási humornak elébb
idézett mondása, az t. i., hogy a főnyeremény
olyan nyeremény, a melyet mindig más üt meg,

újabban valamelyes módosulásra szolgált rá. Az
óta t. i., a mióta az emberek már nem a teljesen
vak kis lottón, és nem is a szeszélyes igérvénynyel keresik a szerencsét, hanem az észszerűbb,
kiszámítható osztály sorsjegy re várják a maguk fő
nyereményét. Igenis, más nyeri meg a főnyere
ményt, de igen gyakran csak olyankor, ha ez a
más türelmes ember. Mert a türelem már nem
csak rózsakertész, hanem a szerencse kovácsa is.
Akárhány olyan ember van, a ki ujjal mutathat
arra a »más«-ra, a ki az ő főnyereményét meg
ütötte. Igenis az övét és nem a sorsolásban részt
vevő többi százezerét is. Mert a főnyeremény az
ő sorsjegyére jutott, csakhogy a sorsjegy — már
akkor nem az övé volt. Visszaküldta, a miért a
megelőző sorsjátékban még nyert rajta. Éppen
akkor lökte el magától a nyereményt, a mikor ez
várakozott reá. A sorsjegy tehát más kézbe ke
rült, odakerült az a vagyon is, a mely már a kü
szöbünket súrolta. Mi csaptuk be az ajtót előtte.
Hát igenis, olyan nyeremény volt a főnyeremény,
a melyet más nyert meg. Nem a főnyeremény
általában volt ilyen, hanem a direkte nekünk szánt
főnyeremény. Vájjon van-e az ilyen specziális
esetben is vigasztaló hatása a tréfának, a sorso
lással mókázó humornak V Vájjon elfogadja-e azo
kat a viczczeket is, a melyek a valamennyink reménységes főnyereményét tréfálják, az az ember,
a kit nem ilyen ködös, messzeségben járó főnye
remény kerülgetett, hanem az igazi, a kézzel fog
ható ? Ha igazán rózsát terem a türelem, micsoda
kegyetlen tövist termelt neki az a türelmetlenség!
Olyant, a melynek a sebeire nem termett gyógyitgató humor.
Quirinus.

— Bérbevevés. Szabó Imre dráva-magyaródi lakos bérbe vette a Dráva-Csány
község tulajdonát képező korcsmát.
— Eltűnt. Özv. Zsivcsecz Mátyásné sz.
Novák Magdolna alsóvéghegyi lakos f. év
szept. 17-én Zsivcsecz István alsóvéghegyi
lakostól eltávozott s ázótá bem tért vissza.
Az eltűnt asszony 77 éves, termete: közép,
arcza: kerek, szeme: sárga, orra: hegyes, fo
gai: hiányosak, hülye és teljesen kopasz.
Nyomozása megindittatolt.
— Leforrázott gyermek. Bozsics Tamás
bottornyai lakos 11 hónapos Márton nevű
fiát folyó hó 15-én este őrizetlen pillanat
ban egy leány tejjel leforrázta. A szeren
csétlen gyermek e hó 9-én sebeiben meghalt.
— Tűzvész. Folyó hó 8-án délután 4
órakor Mura-Szent-Márlonban Földes Imre
körjegyző, Stöger N. kereskedő és Tarandek
N. földmives házának melléképületei eddig
ismeretlen okból kigyulladtak s leégtek. A
kár meghaladja a 2500 koronát. A tűz oly
rohamosan terjedt, hogy maga a plébánia
lak is nagy veszélyben forgott, de az ideje
korán érkezett # segítségnek sikerült a rom
boló elemet megfékezni s további a pusztítás
tól távol tartani.
— Platschek Vilmos évek óta fenálló
és kitűnő hírnévnek örvendő férfiszabó-üzletét és szövetraktárát (Budapest, Károlykörut, Károlykaszárnya) tetemesen megnagyob
bította és a modern igényeknek megtelelően
berendezte, úgy, hogy a fővárosnak valósá
gos látványossága. Állandóan dús raktárt
tart a legújabb kész férfi- és gyermekruhák
ból, valamint mértékszerinti megrendelések
czéljából a legdivatosabb szövetekből. —
Mintákat kívánatra ingyen küld e teljesen
megbízható czég és mint igen jutányos be
vásárlási forrást melegen ájánljuk t. olva
sóinknak.
— Kimutatás. Csáktornya mezőváros
anyakönyvi kimutatása f. é. szeptember ha
váról. Születtek: Vinczek Stefánia, Mik Dé
nes, Poj Mihály, Poj (h. sz.), Veber József

és Ferencz (ikrek), Lukáncz (h. sz.), Friedenthal József, Talán Ede, Hanzsel Terézia,
Breznik Terézia, Gyulay Zoltán, Domitrovics
Mihály, Kichtárecz Katalan. — Meghaltak:
Zrínyi Kajos Oszkár 6 hón., Kovács Gyula
36 é., Poj Mihály 1 n., özv. Megla Györgyné 73 é., Hanzsel Terézia 2 nap. — Házas
ságot kötöttek: Lifschütz József és Heimer
Matilda, Skvorcz István és Rados Francziska.
Hihetetlen. Pedig az elismerő leveleknek
ezrei bizonyítják, hogy a Feller-féle Elsa-Fluid
minden, de még oly betegségeknél is, melyeket
inás gyógyszer nem gyógyít meg, bámulatos ered
ménynyel használható. Különösen lázt, köszvényt,
reumát, mell-, fő-, fogfájást, szúrást, vérszegény
séget, görcsöt, gyomorbajt, szembajt stb. gyógyít
biztosan és gyorsan. 12 üveg ára 5 korona bér
mentve. Egyedüli készítője Feller V. Jenő gyógy
szertára Stubica 195. szám (Zágráb megye). Egy
családnál se hiányozzék e kitűnő, az egészségügyi
hatóság által megvizsgált és jóváhagyott szer, me
lyet a ki egyszer hozat, sokoldalú hatása miatt
állandóan használ. — »Vak voltam már, csak a
Feller-féle Elsa-Fluid mentette meg szemem vilá
gát«, irta Szűcs Péter Budapest, Felsőrakpart 9.

— Világhírű munka magyar nyelven.
Brehm Alfréd-nek az állatvilág ritka tehetsé
gű megfigyelőjének és kiváló zoológiái Író
nak »Tierleben« czunü tiz kötetes munkája
legközelebb magyar nyelvű kiadást ér. A
világhírű mű, mely gyors egymásutánban
angol, franczia, és olasz átdolgozásban lá
tott napvilágot, a Légrády testvérek kiadá
sában, az eredetivel azonos terjedelemben s
ugyanolyan díszes kiállításban fog megje
lenni. A kiadó czég a műnek átültetésére
egyik legjobb szakerőnket, Méhely Lajos ta
nárt és akadémikust nyerte meg s a hazai
olvasó közönség bizonynyal örömmel vesz
tvdomást a nagy nemzeti vállalkozásról.

A mi az idegeket csilla
pítja.
Hercz Bornál ur Turapatakról (Liptó Topla) levélben
jolonti nokUnk idegbetegségének gyógyulását, moly hosszú
szonvedősok után következőit bo.
— Nagyon boldog vagyok, írja, hogy a dr. Williamsfóle Pink-pilulák, molyok dicséretéről gyakran hallotttam,
idogbotogség ellen kitűnő szernek bizonyultak. Fogadja há
lás köszönotemot.
Az idegek túlfeszültsége nagyon gyakori fájdalmat, s
gyakran komoly zavarokat okoz. Az idegrendszer a test kü
lönböző szerveivel benső összeköttetésben van, arra a moz
gást átviszi és ott az érzés jelenségét okozza. Ezért ha az
idegközpont beteg, azt mondhatjuk, hogy az egész szervezet
beteg. Azok kik ily bajban szenvednek, mozdulataiknál kel
lemetlen érzést sőt fájdalmat éreznek. E betegek legtöbbjét
migrén bántja, látásuk, hallásuk zavart, gyakori szivdobogásuk van és a vérkeringés rendetlen. Ha alszanak, lidércznyomás zavarja őket. étvágyuk eltűnik, erejük csökken 8
komoly rendetlenségek áthatnak be. Az idegek gyengülése,
a vér szegénysége, ezek e baj eredményei; hatni az idegek
re, helyreállítani a vért, ez az orvosság. A leghathatósabb
és a leghíresebb orvosok által legjobban ajánlott gyógyszer
a világon a Pink-pilulák neve alatt jól ismert. Csudálatos
eredményeket mutattak fel nemcsak idegbetegségeknél, ha
nem vérszegénységnél, sárgaságnál, gyomor- és bélbajnál,
reumánál és általános gyengeségnél.
A Pink-Pilula kapható Magyarországon a legtöbb
gyógyszertárban. Egy doboz ára I frt 75 kr. és hat doboz
9 frt. Magyarországi főraktár: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszertárában, Budapest, Király-utcza 12.
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F ISCH EL FÜLÖP (ST R A U SZ SÁNDOR).

Broj 41.

Vu Čakovcu, 1900. 14-ga oktobra.
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Predplatna cena je:

MEDIIMURIE

Sve pošiljke se tičučzadržaja
novinah, naj se pošiljaju na
me, Margitai Jožefa urednika
vu Čakovec.
Izdateljstvo:
Knjižara F i s c h e l Filipova,
kam se predplate i obznane
poSiljaju.

^

horvatskom 1 magjarskom jeziku izlazeči družtveni, znanstveni i povučljivi list za puk
j fal raőuna;u

Na celo leto . . .

8 kor

Na pol leta

4 kor.

. . .

Na četvert leta . .

2 kor

Pojedini brojJ koštaju 20 fill
Obznane se poleg pogodbe

Izlazi svaki tije d e n je d e n k ra t i to: vu s vaku n ed elju.

Službeni glasnik: »Čakovačke Šparkasse«

Kak je treba postupati s vinom?
L
Izmed najizvrrnestih blagoslovah naše
domovine bezdvojno on veliki dar božji či
ni, koj vu čoveku veselost i dobru vol ju
zna napraviti, koj odtira od nas brige živ
ljenja, kojega pohvalenje vnogo pesmah glasi.
Razmemo vino, tak obljubljeno, plemenito
ognjevito i zlato-rumeno magjarsko vino.
Magjarsko vino je glasovito po celim
svétu. Na koj gud kraj idemo zemlje, gde
izobražni ljudi stanuju, pak prosimo magjarskog tokajca, budemo sigurno dobili. Prije, —
kad je još vu Magjarskoj po 30 millionov
veder vina raslo na Ijeto je veliki bil pro
met med zvanjskom zemljom vu poslu vi
na, ali vu novešem vrémenu su nam gorice
na vnogih mestah vništili kajkakvi betegi,
pak zato je i trgovina vina opala doli, ali,
kak budemo opet vu redoviti položaj došli
sa goricami, moremo se ufati, da bude vins
ka trgovina opet se povekšala. Na to mora
mo pripravni biti, i svaki gazda se mora
privčiti, k pravomu postupanju sa vinom,
tojest kak more ovo s čem vrednešem včiniti. Vu tém slučaju mora gazda sledeče vu
pozornost vzeti;
*
*
*

Nije sa malim uticanjem na kakvoču
vina zrelost grozda. S čem zreleše, sladkeše
grozdje bere gazda, stem bude bolše i fineše
vino. Bratvu je dakle, kak je samo moguče

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

na kesno vrčme treba deti. — Samo gda
več mraz počne biti, se moramo žuriti sa
bratvom, pak i onda samo sa braivom modroga grozdja, je r bélo grozdje né samo, da
nikaj netrpi sa tém, nego još više cukora
dobi. Nadalje moramo — razlike napraviti
med grozdjem. Hujše ili pak još né dosta
zrelo grozdje i tak posebno prešati i prece
jati. Dobro je još zrnce iz čahulje pobrati
doli prije i onak pod prešu dati, jer sa tem
bude vino čuda fineše i vugodnog krotkog
teka dobi. Čahulje najine skuminastogn, sirovog teka imaju, pak kad i ove sprešamo
ov sok sa vinom skup vri, te bude takaj i
vu vinu čutljivi. Samo na takvim mestu je
dobro kocene sa zrncami skup mešati, gdé
lehko slabo vino raste, da tak sa ovim vino
jakše postane.
Magjarski tokajec je ravno zbog toga,
moremo reči, naj glasoviteše vino na svétu.
Tam samo onda bereju grozdje, kad več
mraz pokriva polje, kad več ovo tak zgledi
vun, kak ono grozdjice, koje vu štacunu
kupimo, pak zato se cukor vu njem lépő
dozori, kaj pak je najznamenteše jer cukor
se preobrne na špiritus i poleg toga računaju onda vino vu ov ili on graduš.
Prinas jako malo daju na to. Vnogoput
još né zrelo grozdje pobereju i jed ne faj te
grozdje zmešaju sa drugom fajtom, zrelo sa
nezrelom i tak — onak ga zgaziju, pak spréšaju. Premislimo si samo sada, kak bude se
ono vino vrelo vu kojem je zrelo i nezrelo
grozdje, vu jednim je više cukora kak vu

drugim, pak niti nije zgažujeno tak, kak bi
moralo biti i onda tak vnogo cukora sa
droždji skup se posedne na dno i vino bude
slabo.
I to je jedna velika falinga, da prinas
nebereju grozdje vu jednim času, nego ne
kaj vu jutro, nekaj ob poldan i t d . —
On m6št, koj je iz jutrešnjog grozdja došel,
je mrzleši, kak on, koj je iz poldašnjog groz
dja došel, jer ob poldan je topleše vréme bilo.
Naravski je dakle, da bude se mrzleši teže
vrel, kak topleši, pak ako ove dve skup zméšamo, to je opet falinga.
Moremo se onda potlam čuditi, ako iz
takvog ričeta hudo vino dobimo? — Takvo
vino je prava gnjezda onda svakomu betegu,
kiselini, pljesnivosti i t. d. vnogo i vnogo
drugih nevoljah, kojim smo sve mi krivi,
jer pri bratvi nismo pazili.
Znamenito je i dobro bilo to vu pozor
nost vzeti, da se vrénje vina vu zaprtih posudah (gacik) pripeti. Jer ako vino vu od
prtim lagvu pustimo vreti, onda vnoga stran
špiritusa iz njega otide i lehko se na ocet
preobrne, jer luft dojde k njemu. Vu zaprtih
posudah zevreto vino bude više špiritusa
imalo, fine duhe je. Jako bi bilo dobro, da
bi to naši gazdi vu pozornost vzeli, jer sa
tém bi vnogo profilirali, naravno je, da je
na lagvu malu luknjicu treba ostaviti, da tak
tam se napravljeni gaz more vun oditi.
Po vrenju vino duže vremena držati
vu onoj posudi vu kojoj se je mušt vrel,
je nigdar né dobro niti ne hasnovito, oso-

dvojice Da pak to do velikoga prijateljstva koj je baš pri obloku van viseči, iz dima
nije moglo voditi, razumieva se samo po sebi. cigare, najliepše vience fabriciral u božju
Jednog dana je soldat Lábos imal siraž- narav.
Dakako da su posliedice bile izvanredmeštrovu unitormu paličkom izprašiti i to
U kasarni.
na ganjku pred soldačkom sobom. Kadet ne, jer niti nastreljeni zajec nemre tak sko
Kadet Szakái i soldat Lábos vu Čako- Szakái je imal baš prosto, t. j. bil je bez čiti, kak je skočil paličkom pogodjeni Szakái.
vačkoj kasarni, nisu se baš najbolje poga- posla, pak si je zapušil cigaru te se sel ko- j Jednorn rukom se je pograbil za težko uvdjali te su jedan drugomu — kak se ono mod baš naproti Labošu, odkud je njegovo riedjenim dielom tiela, a drugom je hotel
veli — kurili, gde su samo mogli. Ako je n. dielo posmiehkom na ustih gledal i njegov pograbiti Lábosa za šinjak, ali u tom hipu
pr. Laboš imal hižnu žnoru, t. j. kad je bil talent u klopanju monlure promišlaval. Ali se iz štengah začuje glas kapitana i sad
na njega red, red u sobi držati i jela die- Laboš se je okrenul te je pričel monturu Szakálu drugo nije preostalo, nego potegnuti
liti, tak je on onda, kad je u jutro iz straš tak klopati, da je sav prah iz nje izravno se u soldačku sobu, prije vendar je Labosu
ne plehnate kante vrelo vruču kavu pojedi- išel Szakálu u lice. Dakako da je to opet nekaj rekel, kaj je ov dobro razmel.
nomu u podetu šalicu natakal, najradje ka bilo kurenje i zato se Szakai sad iz svog
U sobi gore dole hodeči promišlaval je
detu Szakálu ovu vrelu tekučinu, tobož ne- sedala digne , Lábosu okrene ledja te se na sada, kak bi Lábosu taj njegov čin podpuno
hotice, u rukav miesto u podetu šalicu na bližnji oblok — kak se ono veli — van naplalil i u tom mu oči na jedan krat zaptočil. A kad su opet soldati se u fehtanju obesi te svoju cigaru liepo mirno puši van nu o vedricu, koja je još tu stala puna ne
bajunetom viežbali, onda je opet zalo kadet u božju narav. Lábos je nekoliko krat po- čiste vode. Szakái pregleda vodu ali mu se
Szakái svojemi dugemi rukami. kratkomu i žmrkavajuč poglednul na napetu stražnju je činila još prečista, jer je iz kuta uzel ne
debelomu Lábosu, svoju sa gumi-kruglom stvar Szakalovu te je svoju paličku, s kojom koliko parih blatnih komisnih cipelah te ih
providjenu bajunetu jedno pol tuceta put je uniformu klopal, više krat podignul, gro je vlastoručno opral u toj vodi, zatim zleje
med rebra pufiiul, da se je ov iz svili silah zeči se svojemu krvnomu neprijatelju. I čim u nju iz črepovja stanovita mazila i bikse,
moral za friškim zrakom hapati za da ne- je duže trajalo tim manje se je mogel od pridoda još k tomu iz u sobi se nalazečih
zaboravi dihati. I ovak je to medjusobno dra napasti braniti, dok nije došel on hip, kad tllašicah svu tintu, a na koncu zasiple još
ženje uviek trpelo; sad je bil red na jed- se več nije mogel obladati, te je svoju pa u iz vedricu iz Skrinje s vuglenjem, svega
nem, — onda opet na
drugem,
— ličku miesto na stražmeštrovu uniformu, uglenoga praha, koj se je u Skrinji nahadjal
ali uviek
na
— jednem
izmed njih spustil na napetu stražnju stran kadetovu, i sad je bila massakurdija gotova. —

Z A B A V A
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bito pák vu onim slučaju, kad su čahulje
B r a t v a vu B a d a c so n y u ,
tojest koceni sa grozdovim zrnjem skup
Suho vrčme, koje je prošli mesec i na
prešani, niti črleno vino je ne slobodno du
početku o. meseca bilo, je jako dobro bilo
gó na droždji ostoviti, ier kuliko gvine sa
za bratvu. Grozdje se je lépő dozorilo, puno
farbom, vnogo više zgubi sa skuminastim
je cukora, tak da je bratva se več oktobra
tekom.
1-ga mogla započeti, i kaj se je več na léta
(I)rugipnt dalje.)
né pripetilo, mušt pod prešanjem jako vri,
— F. —
da letošnjeg ploda moremo k 1868-ljeta
plodu prispodobiti.

KAJ J E NOVOGA?

— Prosim o naše postu vslug pred-

platnike, naj nam vu sadnjim fertalju
predplatne zaostatke čim predipošleju
i predplate ponoviju.
M in is t e r p o ljo tle la v s k lk p o s lo v vu
B ada csonya,

Ponovljenje goricah kre Balatona je
pod zadnje Ijeta lépe svrhe postiglo. Pohvala
se zbog toga najprvič Darányi Ignácz mi
nistra poljodelavskih poslov tiče, gdo je
ove dane osobno pohodil sve gorice kre Ba
latona, da tak vidi, i čuje sam glas puka,
kaj je još za delo, kaj bude se vu budučem
k ovomu znal držati. — Kak nam pišeju,
minister je 5-ga došel vu Badacsony, gdeje
množina občinstva čekala na njega. Ministra
je Herlelendy Ferencz obligat vu ime Zalavarmegjinskog Gospodarstvenog družtva poz
dravil sa lépimi rečmi, na koje je minister
takaj sa lépimi rečmi zahpalil za duževno
prijimljenje. Zatem su još vnogi sa govori
pozdravili ministra, gdo je na svaki govor
sa Ičpimi rečmi odgovoril. Zatem pak je mi
nister sa svojom pratnjom pod vodstvom vi
še varmegjinske gospode vu svake gorice se
peljal i sčm tam pregledal. Ministra su svigdi
lépő primili. Muži, žene, mladi, stari su kre
puta stali i sa »éljen«-nom pozdravljali mi
nistra. Po pregledanju goricah je na čast
ministra obed bil vu Balaton-Füredu a za
tem pak spravljište, na kojem se je odlučilo, da kaj je za sada još potrebno delo vu
svrhi goricah kre Balatona.
Sada donese tu podpuno adjustiranu
vedricu k-vrati a on se postavi polag nje.
To sad nije težko pogoditi, da je on tu čekal, dok klopanje monture vani na hodniku
prestane, a onda kad Lábos stupi u sobu,
da ga tum umietnom tekučinom pojunački
pozdravi pazeči pri lom, da niti kaplja mi
mo nepadne.
Ali ako tko misli, da Lábos vani na
hodniku u to vrieme nije nikaj mislil, onda
se on veoma vkanjuje; dapače njegovi su
se moždjani iza loga živahno zabavljali pi
tanjem, na koj način se bude sada Szakai
njemu osvetil, pak je u svojoj lubanji došel
uslied tog promišljavanja do zaključka, da
mora velikom pazlivostju u sobu stupiti,
dok je nutri kadet Szakái, jer tko zna, kakove mu je ov lečke nastavil.
U lom hipu se na kraju hodnika pokažu kapitan i stražinešter. »Vi idile naprvo«
— zapove kapetan 3tražmeštru — »previzitirajte sobu, a ja ču kasnije dojti i vaš raport űzeti.«
Stražmešter anda dosopi: Laboš je baš
isti hip bil klopanjem monture gotov te je
šnjom hotel u sobu iti.

čati počel, ali na svoju nesreču, jer su ga
zbog toga potepuhi tak spikali, da vezda na
pol mrtev vu špitalu leži. Potepuhi su za
tem odbežali, ali nje žandarstvo išče.
C lr k v e n l s ve tek,

Danas je na spomenek jezeroletnog goristojenja naše domovine i na čast bi. d.
Marije, kakti patroné Magjarske po rimskomu sv. otcu papi 189(3-ga magjarskomu na
U b o jn lk i cigani,
rodu dopuščeni svetek. Ovaj svetek svigdar
Nečemurno ubojstvo se je pripetilo o. m. na 19. nedelju po trojaki opadne.
7-ga vu Kladova občini. Vdovica Csornai Já 
Z f/o re ta o š te r ija .
nosa je vu nedelju sama bila doma. Na
kraju sela su bili cigani. Tri cigani po ime
Vu Krimmlu se je ovoga meseca 8-ga
nu Borucza Ádám, Borucza József i Zsurzs zažgala »Post ošterija« i sa svimi k njoj
Antal su išli vu selu i tu su došli i vu hižu spadajučimi zidinami je zgorela. I cirkva
vdovice Csomai-a i njoj su kotla ponudjali se je zažgala, ali ovu su oslobodili, tak da
na prodaju. Dok se je jeden cigan sa njom su krova doli vtrgli. Kvar je po priliki 25
pogajal, za toga su drugi dva spregledali po
jezer korun.
dvoru, i kad su vidli da je starica sama do
ma su ju sa jednom, na dvoru nadjenom
Z g a z U g a j e cug.
sekirom vu glavu vudrili i kad je doli opala,
su ju lak dugo tukli. dok je vurnrla. UbojNesreča se je pripetila ove dane pred
niki su zatem porobili célo stanje i vuišli dunaföldvárskim banhofu. Kak je cug blizu
su. Nečemurnomu dogodjaju je taki bil glas banhofa došel, je par volov iznenada na
vu občini i jer su susedi vidli, da su cigani štreku zašlo, kaj kak je na vole pazujuči
hodili vu hiži su za njimi iskali, ali onda biroš spazil, nje je hotel doli stirati, ali je
su več svi zginuli. Ali žandarstvo nje je o. on sam došel pod cug, koj je na falaté raz
m. 9-ga ipak prijelo.
drapal siromaškoga biroša, kojega žena i četiri dece oplakuje.
Ž c lje z n ič k a n e s r e č a .

Na Karlsthorskim banhofu (blizu Hei
delberga) se je jeden iz Neckargemünda dojduči cug tresnul vu jeden osobni cug, koj
je pun bil ljudi. Osobnog cuga zadnje tri
kupeje su čista združnjene. Veliju, da su de
set ljudi zgubili življenje, dvadesetpet njih
je težko, a vnogo zvun toga lehko oranjenih.
Nesreča se je zbog folišnog vekslanje pripe
tila. Kak potli javiju pri ovoj nesreči je sa
mo pet ljudi zgubilo življenje i 7 0 — 80 njih
je nekoji težko, nekoji lehko oranjenih.

V ltcžk l čin je d n o g ja p a n s k o g só id a t a,

Putong Sándor kamenarski detič iz Budapešte je o. m 8-ga ravno mimo Ludoviceuma išel, kad su dva potepuhi stali pred
njega i zakriknuli mu: »Peneze, ali život!«
— Putong je na to. kak je samo mogel kri-

Vu boju, koj vu Kini trpi je najvekši
viležki čin on kojega je jeden japanski sol
dat napravil pri jurišanju Tien-Čina. Iz sva
ke fele eurupejskih soldatov stoječa trupa
je na jednim mestu tvrdu objačenje našla.
Niti misliti né bilo moči, da bi mogli 60--70
metrov visoku stenu prevzeti, tak je jako,
bilo strelanje kinezerov. Naproti tomu je jedna
japanska trupa išla proti steni, da ju vu
luft pusli sa dinamitom. Ali ognjenu žnoru
su kinezeri svigdar prestreljili: Nazadnje je
jeden japanski sóidat, nemislejuč na smrt,
koja ga čeka k podkopu bežal i to sa gorečom šibicom podežgal. Vu sledečim času
ga je na prah razneslo širom exploderanje.
— Óva lépa példa vitežkog čina je najlepši
momentum célomu kino-europejskom uboju.

»Tko je nutri u sobi?« — zapita straž
mešter.
»Valjda je samo jedan momak nutra«
— odgovori Lábos — »neka gospodin straž
mešter izvole sami poglednuti.«
Stražmešter sad ide naprvo, Lábos mu
odpre vrata od sobe te pusti predpostavlje
nega prema dužnosti naprvo, a ovaj nikakovo zlo nesluteči stupi široko kroz otvorena vrata u sobu, dočim Laboš malo za
ostane.
Patš! — Patš! — Patš! — Na tri krat
je sva črna voda iz vedrice zletela stražmeštru u lice — i niti kaplja nije mimo
pala; siromak stražmešter je bil temeljito na
močen Lábos je poslie toga proloma oblaka
sa sklopanom uniformom na ruki stupil za
stražmeštrom u sobu te je mimo polejanoga
stražmeštra i napavšega kadeta Szakala posmehce otišel k- svojoj postelji, na koju je
liepo izklopanu i očiščenu stražmeštrvu uniformu položil.
Dalje je onda ovak išlo: »Ja vas dam
pred ratni sud, vi dotepeni vodeni kadet!«
— zakriči stražmešter — »Vi ste se podufali ubojitim oružjem vašega predpostavlje
nega iz zasiede napasti! Vi morate strieljan

biti, vi balavi balavec! Vi vodeni 'konj! Vi
tolvaj! Vi grintavec! Vi morate strieljan biti!«
— I sad sad več nije dalje mogel od uzrujanosti psovati več je težko dišuči zamuknul.
»Ali gospodin stražmešter« — odgo
vori kadet — »ja nišam njih hotel, nego
Laboša . . . .«
»Jezik za zube, ako se sa mnom ho
čete prepirati!« — zagrmi mu stražmešter
— »to mi več poznamo, takove gnjile zgovore. — Evo kak sad izgledam! — A baš
sad dojde gospodin kapitan. No čekajte sa
mo, ja ču vam več juhu skuhati. — Vi delikvent!« —
I nut — iz štengih se več izbilja čuju
koraki i čeketanje sablje, a za čas se otvore
vrata soldačke sobe i nutar stupi kapetan
vitez Kapetanič.
»Ah, na — kaj je to?« — veli začudjeno, kad vidi to to cielu parteku — »Straž
mešter! Kak to izgledate? Koja nevolja vam
se je pripetila?«
Izbilja, — bil je to smiešno-lužni pri
zor, kojega je sad kapitan tu videl; straž
mešter je tu stal od glave do petah kakti
črnoni juhom polejani; goler i autšlagi, pas-

P e n e z e , a li i ! v i je n je .

D a r P á iit y J á n o s g r o ia ,

Pálffy János grof. gdo je več vnogo
daruvanja včinil i vnogim suze zbrisal iz
očih, vu najnoveše vréme je opet temelj
napravil za Stipendiumé, kojim je óiIj da
podpomažeju školanje siromaškeših sinov
trgovcov, rukotvorcov i t. d. Zbog toga je
pustil prek orsagu 5758 kat. mekotah šume
i 734 mekotah oranice, koje su po priliki
2,743,000 korunah vrédne, da iz hasna ovih
700 i 1000 korunasti štipendiumi se na
pra vij u.
Im e n o v a n je ,

Minister školskih poslov je Kovács Jo 
lán dipl. navačiteljicu vu Hódosán k orsačkoj pučkoj školi za red. navučiteljicu imenuvalS tr o š k i b u d u č e g IJetu,

Minister peneznih poslov je več na pre
dal vu orsačkoj hiži stroške za 1901 ljeto.
Vu tem je najznemenitešc, da bude k Ijetu
35,880 korun više dobitka kak izdatka. Do
hodka bude 1,056.582,297 korun a izdatka
1,056,546,417 korun. Iz toga je redovih do
hodek: 1,012,770,396 korun redoviti izdatak
970,496,503 korun. Zvun redni dohodek bu
de 43,811,901 korun zvunredni izdatek
86,049.914 korun.
O gnji,

Kak iz Nagyvárada pišeju, vu Komadii
je jedna konopljenog platna fabrika zgorela.
Kvar je tri millione korun. Ogenj se je vu
verkštetu nepravil. Fabrika je asekurirana
bila. — Vu Győrujváru je o. m. 10-ga se
tamošnja svilo-predjena fabrika vu pogibelji
vrtela. Poleg nje se je jedna hiža zažgala i
malo je falilo, da je ogenj i vu fabriku né
vudril. Vu cčloj stvari je grčšna ruka posluvala jer hiža, koja je Borbély Károlyova,
je tak podežgana bila.
sepoili i borde, to sve je bilo uništeno; na
srečugaje tretjim »Patš* vedrica hičena samo
lahko po ramenu postrugnula, a drugač bi
bil mogel i prilične ozlede se zadobaviti.
»Gospodin kapetan!* — veli stražmeštér — »Ov vodeni kadet ovde je na mene
navalil ubojitim orudjem — iz zasiede —
hotel me je ubiti — ov mora pred ratni
su dojti — mora priekim sudom osudjen i
strieljan biti — odmah — stanle pede!
»No, no ne tak naglo stražmešter« —
veli pomirljivo kapitan. — »A kaj ste to vi
Szakái načinih?« — I sada Szakái izpripoviedi deli dogodjaj istinski od kraja do
konca.
Lábos, koj se je iza toga opet u sobu
došuljal, iz koje je od smeknul, kad je stražmeštrova grmljavina počela, potvrdil je podpuno izjavu svoga kamerada Szakála te je
priznal, da je u onom hipu, kad je vrata
sobe otvoril i lečku, koja je sigurno bila za
njega pri vratih priredjena. opazil, je kak se
pristoji, svojemu predposravljenomu, gospodinu stražmeštru put za naprvo iti otvoril i
onda je njegov kamerad, u misli, da on dohadja u sobu, svoju osvetu na nekrivem i
nedužnem ovršil.
Dugo je kapitan sad gledal kadetu u
oči, zatim mu metne svoju ruku na rame i

samo to ga je žalostilo, da po njegovi smrt
vun odsečeju drévo. Da se to nemre pripe
titi na osem metrov je tomu drévi ostavil
zemlju i na njega dal prepisati vu gruntov
nici. Kaj se živinah tiče, ove takaj vnogoput herbaju. Tak je jeden Berkely zvani
purgar iz Knighotabridge varaša okolo 1850ga 640 korun ostavil četirim psom, koji su
mladi bili jadnog takvog psa, koj je jedenkrat njegovo življenje oslobodil. Ali najvekšu
šumu je ipak jeden popogaj herbai od jed
ne gospe, kojoj je 25 Ijet bil veren pajdaš.
Ov popogaj je na letu iz onih penezov sa
mo 42 0 0 korun dohodkov imel. Jeden amerikanski knjižar je 4 0 0 0 korun ostavil jednomu črnomu mačku, koj je vu življenju
navek okolo njega bil.

N esreča ,

Od velike nesreče dobijemo glas iz Nákófalva občine. Ove dane je zaran vu jutro
išel vadasit Nuszbaum Henrik mladi gazda
samo tak pešice sa puškom na plečah. Med
putom se je sretal sa Becker Istvánom, svo
jim pajdašom, gdo se je na kočiji peljal sa
svojom ženom. Becker je ponudil lovcu, da
naj se sede na kučiju, jer oni ravno se
onud budu peljali, kam ide on na lov. Nusz
baum se je gori sel i po putu su se veselo
spominali. Komaj su išli jeden falat, kad se
je puška sprožila i Nuszbaum je omedljeno
opal doli. Taki su zastavili konje i gori
vtrgli opravu lovca, iz kojega je špricala
krv. Na strelbu je ta dobežal i Deftert János,
gdo je blizu delal. Zavezali su rane Nuszbauma i dimo su se obrnuli, ali Nuszbaum
k la le n o v o s t i iz M e d jim u r ja ,
je još med putom vumrl samo tuliko je još
Ognji. Sajkó Mártona iz Lapány krma
znal reči, da pozdravi ženu i decu. luTglja
je čez srdce išla; — kak se je sprožila se je prošlog meseca 29-ga zbog nepoznutog
zroka vužgala i zgorela. Kvar je 200 korun.
puška, to nigdo nežna.
— Hiža i gospodarstvene zidine Bratkovics
O s o b it c h e r b ije ,
Istvána iz Dráva-Mogyoróda su o. m. 1-ga
zgorele. Kvar je 1200 korun. —
Oglas.
Vu Englezkoj i vu Ameriki je né rédki
Poleg naredbe velikoga sudca se daje na
slučaj, da živine ili pak biljine vekšu vred
znanje, da bude vizita honvédskih obšitov
nost herbaju. Vezda jedne amerikanske noo. m. 15-ga ob 8 vuri vu jutro na varašvine sledeče znameniteše slučaje pišeju: Je 
kih hižah Čakovca. — Oglas. Poleg nared
den yorkshireski farmer, gdo je jako rado
be zalavarmegjinskog podžupana se sledeče
sedel pod jednom jabukom svojega vrta je
daje na glas občinstvu: Bezdušni agenti, iz
vu teštamentu 4 0 0 0 korun ostavil ovoj jacilja asekuléranja ili pak z cilja prodaje gosbuki. Iz ove šume se je okolo dreva visoki
podarstvenih mašinah, dojdu med puk i ovozidni ograd moral dati napraviti i tak dugo
mu žepa sprazniju, vkaniju ga. Komaj mi
moraju gori zdržati jabuku, dok bude sa
ne leto, da takove slučaje ne bi čuli. Opromo i kaj iz penez. Vu Amerikanskoj Geor
siju se dakle veliki %
sudci, nek zapove kogia- državi je jedno drévo, koje kakti ze
tarskim natariušom da oni raztolmačiju vkanjmeljski vlastnik je pisano vu gruntovnicilivost takvih agentov, pak nek i on sam
Zemlja, gde ovo drévo stoji je negda Jack 
gde more sa dobrimi navuki hasnuje puku
son oberšterova zemlja bila. On je posadil
da se ov vkaniti ne da, najme pak od ta
ovo drévo, i raduval se je, kak lépő raste,
kovih trgovcov nek nekupuje, koje nepozna.
Osobito se naj čuva puk od takovih koji,
veli i veli drhčučim, komaj od smieha za na mesto céne podpisanje vekslinov potredržanim glasom: »Kadet, vi ste trubilo božje!«
bujeju, jer je tu vréme, da se več né na
Zatim pak je odmah obodvem griešnikom,
Szakálu i Labosu diktiral pet dnevni zatvor. svojim nego na kvaru drugoga vučimo Zala»Vi pak Szakái« — reče proti kadetu — Egerszeg, 1900 sept. 22-ga — Csertán Ká
»budete na svoje troškove stražmeštrovu roly v. r. Zalavarmegjinski podžupan.
uniformu dali učistiti i posve popraviti i ja
se nadam, da više nebudem takovih bedastučah videl. Jeli ste me razmeli? Jer drugač
se budemo ozbiljnije spominali. Za sada sa
mo pet dni!« —
I tak se je dogodilo. Popravak stražmeštrove uniforme je prilično puno koštal,
ali stražmeštrove mržnja naprama kadetu
se zato nije pomenjšala, dapače niti onda
još kad je kadetova mati mu poslala cielu,
prevudjenu šunku. Stoprv o Martinju, kad
mu je kadetova mati poslala šopanu gusku,
iz koje je gospa stražmeštrova dobila četiri
sajtleka guskine mašče, stoprv onda je gosgodin stražmešter zaboravil na uvriedu, koju
mu je »vodeni kadet« nanesel, te je od on
da i kadet Szakái postal u obče obljubljeni
mladič, kojega je gospodin stražmešter sva
kom prigodom toplo zagovaral, tak, da mu
je gospodin kapetan jednom prilikom rekel:
»No, kadet Szakái, zakaj sad ide?« —
E m , h o iia y .

i (
Nyilttér*)
É rovat alatt közlőitekért sem
ekiutetbon nem vállal felelősséget a

alaki, sem

tartalmi

S/.crU.

Selyem-Blousok 2 frt 40 krtúl
el jobb — 4 m é te r! póstabér és vámmentesen szállítva !
hinták postafordultával küldetnek; nemkülönben fekete, fe
lér és színes »Henneberg-selyene 45 krlól 14 frt 65 krig
né lőrénk int.

Henneberg G. selyemgyáros (cs.*s wr. unván szamtó)
Z ü ric h b e n .

évi junius hó 12-én foganatosított kielégítési
végrehajtás utján lefoglaltés 1580 kor. becsült
következő ingóságok, u. m.: í ló, 1 szarvasmarha, 2 pajta, 2 ól, 2 kas és 1 kamra
nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a perlaki kir. járás.- , . ,n nA .
uoqvia
'
• biróság 1900. évi V. 298/10. szánni végzésé
«■ .
.
tolytun 230 kor. tokekoveteles, ennek 1900.
évi ánril hó H-ióI iáró (>»/ k-uml ii •/ »/
|dro
,1
/o
váltod íj es eddig összesen 65 k. 25 fillérben
.•
.
° ... ..
..... . .
bíróilag rnar megállapított költségek erejeig
a helyszínén, vagyis M.-Királyon leendő eszközlésére

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, szükség
esetén becsáron alul is el fognak adatni.
.
..
,,
. , .
Amennyiben az elárverezendő ingósago. .
• . • . i ,, ....
,
kai masok is le es feu foglaltatták s azokra
.........
.
, .
,
. .
klele8llesl J0" 01 "Yertek volna, jelen árverés
az 1HS1. évi LX l.-cz. 120. 8. értelmében
,
.
......
ö
_00
ezek javara is elrendeltetik.
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J
Kelt Perlakon 1900. évi okt. 3-án.
Sós

1900. évi oki. hé 17. napjának délutáni 3 érája

határidőül kiliizetik és ahhoz a venni ezán-
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Pályázat.

j|

A mura-királyi róin. kath. iskolánál a másodtani tónak
első tanítóvá történt megválasztása folytán, a megüresedett
másodtanitói állásra pályázat hirdettetik.
Javadalmazása: 800 korona készpénzfizetés, egy
szobából álló lakás és r2 öl tűzifa.
Pályázati határidő október 21.
töt
A kérvények Mestrics Gábor plébános, isksz. el- ^
<95>nök úrhoz küldendők.
<35^
^
Dráskovecz, 1 1 . p. Mura-Király.
740

j|
T ö b b száz k iv á ló o rv o s á lta l a já n lv a ,
A legizletesebb és legolcsóbb ásványvíz.
Csáktornyán kizárólagos raktár:

Strahia Testvérek fűszer, csemege és ásványvíz kereskedésében
717. vh

sz7 1900.
Árverési hirdetmény.

<5fr

1

Hirdetmény.

j|

P o d b r e s z t k ö z ség

^

vadászati jo g a

/*£1903. évi április hó 19-ig terjedő időre, 1900. évi okN^tóber 19-én délelőtt 9 órakor adatik bérbe.

J

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881
évi LX. t. ez. 102. §-a értelmében ezennel
Feltételek a körjegyzői irodában betekinthetek.
w
közhírré teszi, hogy a perlaki kir. jbíróság I3 5 I
1900. évi V. 298/3. szánni végzése követ
keztében dr. Tamás János perlaki ügyvéd
k je g y z ö .
741
b iró .
^
által képviselt Plaftánics Róza mint az almuraközi takarékpénztár engedményese ja
vára, Zebecz Flórián és társai m.-királyi la tötöttöttöttöttöttöttöt töt töt töttöttöttöttöttöttöttöt
kosok ellen 236 kor. s jár. erejéig 1900 W
W
W
W
W
W
W
W
<5v w
w
w
W
W
W
W
W
W

1*1 Bartal György

Králics Mihály

3425. tk. 1900.
VÉ GZ É S .
Az Alsómuraközi takarékpénztárnak, a
Muraközi takarékpénztárhoz csatlakozása kimondatik és kibocsáttatik a következő együttes

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság mint tlkvi ható
ság közhírré teszi, hogy a Muraközi Tkpénztár r.-t.-nak és az Alsómuraközi tkpénztár
r.-f.-nak Pintárics János vulláriai lakos elleni
végrehajtási ügyében 144 kor. tőke, ennek
1899. február 28-tól járó 6 % kamatai, */»%
váltódij, 54 k. 80 f. eddigi, 20 k. 70 f. ár
verés kérvényi költség, úgy 70 fit tőke
és jár. kielégítése végett a n.-kanizsai kir.
törvszék a perlaki kir. jbiróság területén
fekvő a vulláriai 3. sztjkvben foglalt 283.
hrsz. egész ing. 386 kor; a 20. sztjkvben
fogl. 263. hrsz. egész ing. 290 k.; a 47. sz.
tjkvben fogl. legelő és erdőül, egészb. 20 k.;
a 144. sztjkvben fogl. 184/10. hrsz. ing.
egészb. 230 k. és a 159. sztjkvben foglalt
322. hrsz. ingatlannak Pintárics Jánost illető
>•/10 része 154 k. 20 f. kikiáltási árban mint
becsárban az

ügyvéd közbejöttével megtartandó árveré
sen eladatni fog.
Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy
az árverés megkezdése előtt a fenti kikiáltási
ár 10% -át bánatpénz fejében letenni s a vevő
a vételárt három egyenlő részletben lefizetni
köteles és végre az árverési feltételek a hi
vatalos órák alatt alulirt tlkvi hatóságnál és
Vullária község elöljáróságánál megtekint
hetők.
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A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
Perlakon, 1900. máj hó 9-én. _______

1900. évi oki. hó 20. napján
d. e. 10 ó ra k o r
Vullárián a községházánál Zakál Henrik
Csáktornyái vagy dr. Kemény Fülöp perlaki

Az I. osztály húzása 1900. év november 15. és 16-án lesz. A húzások a M agyar királyi ellenőrző hatóság és
királyi közjegyző jelenlétében, nyilvánosan történnek a vigadó termében. — Sorsjegyek a Magy. Kir Szabadalmazott Osztálysorsjáték valamennyi elárusítóinál kaphatók.

Budapest, 1900.

73» i - i

évi októb. hó 14-én

Magy. Kir. Szabadalmazott Osztálysorsjáték Igazgatósága,

Lányny.
Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.

Htixny.

