
A »Csáktornyái Takarékpénztár«, »Muraközi Takarékpénztár«, a »Csáktornya Vidéki Takarékpénztár« s a t. hivatalos közlönye

Korunk jelleméhez.
A mai világ, mert nem hisz többé az 

Istenben, elvesztette minden reményét a túl
világ! élei iránt.

Minden megindulás nélkül, mondja pa
raszt és ur egyaránt: az élettel végeszakad 
mindenné«; reánk a sirgödörben az örökös 
megsemmisülés sötét örvénye vár.

A mint gondolkoznak, úgy is éreznek: 
a mint éreznek, úgy is cselekszenek. Azért 
hangzik az egész világban hegyen-völgyön 
a heje-huja, a dinom-dánom; azért van az 
a sok lopás, csalás, uzsora, sikkasztás, tör
vényszegés.

Ha nincs Isten, nincs az erénynek a 
becsületnek jutalma, mindenki arra törek
szik. hogy zavartalan boldogságot, biztos 
megélhetést biztosítson magának Az eszkö
zök lehetnek bárminők, mert úgy sem kerül 
az többé a másvilágon bírálat alá.

Fgy pár évtizeddel előbb a felsőbb 
osztályokban dúlta fel a lélek nyugalmát e 
veszedelmes tanítás, ma már rohamosan 
hódit az alsóbb osztályokban is. Körültekin
tően gondoskodtak erről a vallástalan irá
nyú la^ok; az erkölcstelen irodalmi termé
kek; — a gombamódra megszaporodott 
korcsmák Az örök visszafizetés napja te
hát az alsóbb osztályok szemei elöl is a 
horizont alá bukott; felkelt helyébe a kaján 
irigység, melylyel a szegény munkás, a nyo
morult napszámos a gazdagabbak ra
gyogó ruháit és drága fogatait szemléli

Nekik is joguk van az élethez és ké
nyelmeihez, mert hisz ez a világ az élet- 
czél; a másvilágról szóló bitágazat csak 
dajka mese. Erre tanitolták meg őket a val
lástalan próféták, ezt hirdetik az újságok, 
ezt mesélgetik a korcsmában.

Ne csodálkozzunk azért, ha az alsóbb 
osztály állapotával elégedtlen. És ez nem 
mulékony jelenség, ez már beleette magát 
a társadalom testébe, ki sem vághatjuk, 
mert felfordul vele maga a társadalom, ro
hamában meg se állíthatjuk, mert miután a 
valláserkölcsi alapot megtagadtuk, nincs 
hozzá elegendő erőnk lrányithaljuk csupán, 
mert még nem késő, még a mozgalom irá
nyát megváltoztathatjuk, visszaterelhetjük az 
elégedetlenkedő tömeget a hithez, felébreszt
hetjük még bennük a reményt és sze- 
retetet.

Ezen fordul meg minden.
De hogy megforduljon, az igazi értel

miségnek kezet kézbe téve, vállat vállhoz 
vetve dolgozni kell, hogy a hil minden té
ren előmozdítható legyen.

A szegény- és munkásosztály sorsának 
javítására egyletek alakultak: kenyeret osz
togatnak télviz idején az emberséges embe
rek; a szegény- és munkásosztály nyugdijá
ról tanácskoznak a kormány férfiak, meri

belátják, hogy a munkaképtelen, elöregedett, 
vagy nyomorulttá vált szegény- és munkás
nak éppen úgy joga van az állam segé- 
lyél igénybe venni, mint bármely magas-' 
rangu hivatalnoknak.

Gyárakat építenek hogy a munkáske
zeket foglalkoztassák.

Ezek azonban nem orvosolják meg ba
jukat. Tiszta vallás, hil kell a népnek.

Elvették az alsóbb osztálytól a vallási,1 
elégedetlenségét a társadalom jóakarata meg 
nem szüntetheti többé Pillanatra elodáz
hatja az erőszakos forrongást, de gyökeres 
javulásról szó sem leint

Volt alkalmam híveiméi, kik nagyrész
ben szegények és munkások, családi tűzhe
lyüknél felkeresni. A látottak szomorú em
lékembe visszaidézték a rabszolgaság korái 
Láttam családatyát, ki kora reggel elhagyta 
a családi otthont, hogy napestig hordja kö
veket egy pár korona napibérért. Láttam 
azonban azt is, hogy megbetegednie és rossz 
időnek lenni nem szabad, mert akkor éhen- 
vesz a család. Láttam a családanyát lotni 
futni, hogy valami eladni valót összevásá
rolhasson és a lővárosba szállíthassa, a hol 
portékájával a családi hőség is eladó. A 
gyermekek az ilyen családban úgy nőnek 

! fel, mint a vadon bozótja. Nincs egyébb- 
ként az iparos- és hivatalnoki osztálynál 

! sem .
A világ kedélye beteg: veszedelmes kór 

gombái emésztik életerejét. Körül állják az 
emberséges emberek, de csak kuruzslokuak 
bizonyulnak, nem akarván vagy nem lúd
vári felismerni a betegség valódi okál.

Tapogatóznak, reczepleket írnak, be is 
adják a nehéz betegnek, de a kor alább
hagyni nem akar, sőt az ölő láz napról- 

' napra magasabb fokra hág.
Tudom, nagyon sötét kép ez. de ter- 

! meszel után van ez megfestve, igazi sziliek
kel. élethűen.
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— Kérelem. Lapunk f. hó fi-ával a XIX.

évfolyam harmadik negyedébe lépell: ez al
kalommal tisztelettel keljük azon I. előfize
tőinket, kiknek előfizetésük lejárt, azl megú
jítani, a kik pedig előfizetési díjjal hátralék
ban vannak, azt mielőbb beküldeni szíves
kedjenek, nehogy a lap szétküldésében fenn
akadás történjék. Tisztelettel

a kiadóhivatal.
—  Hivatal vizsgálat. Tólh László nagy- 

kanizsai kir törvényszéki elnök e hó 9-én 
s következő napjain teljesítette a Csáktor
nyái kir. járásbíróságnál rendes hivatalos 
vizsgálatát. Ü Nagysága e hó 19-án távo
zol! el Csáktornyáról

—  Ujmise LégrádOfl. Lélekemelő ma
gasztos ünnepségnek volt színhelye f. hó 
6-án Légrád, alsó-muraközi község E 
napon ugyanis mutatta be a Mindenha
tónak Mátay Antal, a pécsi egyházmegyé
nek ujouan felszentelt papja, zsengéjét, az 
első szentmiséi. Hitka ünnep volt ez Lég- 
rádon, mert még a félöreg generáczió sem 
emlékszik Légrádon ujmisére. A muraközi 
nép, a mely vallásosságáról amúgy is híres, 
az ujmisét korszakalkotó eseménynek tartja. 
Nem is ülnek meg primicziát sehol sem 
talán oly fénynyel, pompával, uncit éppen 
Muraközben. Légrádon is már első nap, 
szombaton nagyban készülődtek az ünne
pélyre Ez nap este máris ágyulövéshez ha
sonló mozsárdur roga lássál üdvözölték az 
üuneplendő ujmisést. Másnap korán reggel a 
falu apraja-nagyja már talpon volt gyüle
kezvén a templom előtti térre. A nép szá
ma folyton nőtt, inig végre 9 óra tájban 
beláthatatlan sokaság tenger töltötte el a 
nagy főteret és utczákat. 9 és fél órakor az 

lapáczák zárdájából végre megindult a kör
menet a lőtéren át a templomba A mene
tel a díszes assistencián, hivatalos személy
zeten, rokonságon kívül számoz kis koszorús 
leány tarkította. Az impozáns menet harang
zúgás közt vonult he a plébánia templom
ba. Az ujmisést egyházi ténykedésében segi 
tették: Fábián Gyula helybeli plébános, mini 
manuductor, llabus Mihály perlaki s. lel
kész és hitoktató, mint primicziai szónok. 
Ilotfer Gergely és Percsics Ferencz IV. éves 
theologusok, mint szer- és alszerpapok, And
rásuk József piarista, Gasparics György vi
lági növendékpapok, mint llmrifer és cere- 
moniarius, több alsórendü segédkező s a 
környékbeli papok rocheltumban. A szent 
misét »Veni Sancte« előzte meg. E helyen 
különösen ki kell emelnünk Habus Mihály 
remek kidolgozású, tartaloindus s kenettel
jes magyar nyelvű szónoki beszédét, mely 
Evangélium után vette kezdetét. Kitűnő 
nyelvezettel ecsetelte a pap hármas hivata
lát vonatkozással az ünnepelt ujmisésre, 
előadván neki a papi állás nehéz munká
ját. rámutatván a papi hivatal göröngyös 
útjaira, de egyszersmind báloritá öt a meg
váltó szavaival: »Én veletek maradok a vi
lág végezetéig« A szent beszéd úgy az iiv- 

I telligencziánál, mint a köznépnél számos 
j  örömkönnyeket fakasztott. Mi csak gratulál- 
j hatunk a boldog primicziáusnak, hogy szó
nokát oly kitünően választotta meg Predi- 
káczió után a czelebráns a szt. misét foly
tatta és végén ünnepélyes *Te Deum«-mal 
befejezte. Következett az áldásosztás, a mely
ben először az assislencia, utána a pritai- 
ciáns édesanyja, rokonsága s végül a nép 
részesült. Dicséret illeti Mátay Antal sógo
rát, a vízvári kántori, Lengyel Gézát, a k i  
ögyes, szabatos és szakavatott orgonálással
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nagyban emelte az ünnepély fényét Délu
tán ünnepélyes Vesperás volt nagy segéd
lettel. Mise után volt az általános találkozó 
a prirniciáns és édesanyjának vendégszerelő 
asztalánál vagy 70 vendég számára; Az első 
pohárköszönlől Fábián Gyula plébános mon
dotta az ünnepedre, a kinek arcza csak 
úgy sugárzott a boldogságtól. A másodikul 
Habus Mihály szónok mondolta ugyanarra 
és édesanyjára. A harmadikat Haller Jenő, 
egyetemi hallgató mondotta. E három felkö
szöntő a szűnni nem akaró toasztok egy
másutánját nyitotta meg változó ékesszól- 
lással. A vendégség majdnem éjfélig tarlóit 
el, a mikor is a vendégkoszoru oszladozni 
kezdett, felejthetetlen emléket vivén ma
gával mindenki. A légrádi nép öröme ha
tártalan volt, a melyet kifejezésre juttatóit 
a muraközi népdal ismeretes refrainjével: 
»Niti ga je bilo (nove meSe), niti ga pak 
bude*

np.
— Esküvő. Ur Hídvégi Miksa helybeli 

ügyvéd holnap tartja esküvőjét Seliwarez 
Helén kisasszonynyal Bpesten

—  Kinevezés A vallás- és közoktatás
ügyi miniszter Hild László oki tanítói a 
perlaki áll. elemi népiskolához rendes taní
tónak nevezte ki

—  Áthelyezés A vallás- és közokla- 
tásügyi miniszter Kecsethy Gyula perlaki és 
Molnár Béla Irigyesfalvi állami elemi isko
lai tanítókat kölcsönösen álhelyezte

— Tíz éves találkozó. F hó 2-án tar 
tották meg Csáktornyán az itteni áll tanító
képző-intézetnek 1892-ben képesítőzött nö
vendékei a tiz éves találkozót Az akkor 
végzett tizennégy tanító közül nyolczan je
lentek meg az összejövetelen, névszerinti 
Avár Gyula domásinerzi, Bezenhofer Mihály 
zala-lövői, Honfi Lőrincz zrinyifalvai. Hru- 
sóczy Elek dráva-vásárhelyi. Kaufman Ár
min sátoraija-ujhelyi. Kollárics Richard zala- 
ujvári, Kerschbauminayer Henrik és Végh 
Győző zirczi tanítók A találkozást emelte 
még három hölgy is, u. m, Avár Gyuláné 
kis fiával, Honfi Lőrinczné és Kaufmanu 
Árminné kedves gyermekeivel. Távol ma
radtak; Amtinann János kinek hollétét nem 
lehetett megtudni; továbbá Grész Ernő és 
Horváth József ki állítólag meghalt azu
tán Lévay Endre szepettneki jegyző. Martin
cse vics Ferencz novai aniló és Szinger La 
jós. A megjeleni osztálytársak d. e. 8 óra
kor testületileg vonullak a tanítóképző-inté
zetbe, a hol Honfi Lőrincz elnök szép sza
vakkal üdvözölte iz intézet igazgatóját Mar- 
gitai József urat s végül úgy a maga, mint 
társai részéről biztosította őt arról az őszinte 
szeretet- és ragaszkodásról, melylel csak 
egy hálás tanítvány szokott adózni saját taní
tójának Az igazgató mélyen meghalva vá
laszolt ez üdvözlő beszédre. Az intézetből 
azisk társaz igazgatóval együtt a templom felé 
vették uljokat, hogy jelen legyenek ott a »Te 
Deum«-mal egybeköltöt istenitiszlelelen A 
hálaadó szent mise végeztével ismét vissza
tértek az intézetbe, a hol az örömnap ese
ményeit jegyzőkönyvileg megörökítették s 
logadalmat teltek, hogy az intézel felállásá
nak 25 éves emlékünnepén és tiz év múl
va 1912 julius első felében ismét össze
jönnek Csáktornyán A jegyzőkönyv aláírása 
után a tanítók az intézet helyiségeit és a 
kertet tekintették meg. A jó hírnévnek ör
vendő Friedl-szállodában kitűnő ebéd várta 
az érkezőket Az ebéd alatt számos felkö- 
szöntöt mondtak az igaz barátságra s a 
kartársi szeretetre, a volt tanárokra sat

Üdvözlő táviratot küldtek két volt tanáruk
nak u m. Ujváry Mihálynak, ki jelenleg a 
székely- keresztúri áll. tanítóképző igazga
tója és Belányi Tivadar, a pozsonyi tanitó- 
nöképzö rendes tanárának.

—  Halálozás. Rojcsek István, Csák
tornya nagyközség adóügyi jegyzője f. hó 
14-én hosszas szenvedés után életének 46- 
évében elhunyt. Temetése 15-én délután 
volt nagy részvét mellett. Koporsójára a 
Csáktornyái járás jegyzői kara gyönyörű ko
szorút telt s a temetésen testületileg vett 
részi. Áldás és béke hamvaira !

—  Uj mintagazdaság A földmivelés- 
ügyi miniszter Muraköz Tündérlak községé
nek határában Szobocsán János birtokának 
népies mintagazdasággá alakítását engedé
lyezte s annak közvetlen felügyeletével Vla- 
sits György uj udvari uradalmi ispánt bízta 
meg.

—  Iskola építés. A helybeli m. kir. 
állami elemi népiskola felépítésének mun
kálatait Salon Péter Csáktornyái lakos, épí
tész kapta meg, a ki az előirányzott ösz- 
szegből 6 2 % -o t engedett. Az építkezés 
alapzatának kitűzését Lányi Kálmán kir. fő
mérnök vezetésével folyó hó 14-én ejtette 
meg az építészeti bizottság. Az alapozási 
munkálatok azóta már serényen folynak. 
Az uj iskolaépület, — melyben 8 tanterem, 
I izr. hitoktató osztály, igazgató-tanítói, is
kolaszolgai lakás, 2 tanácsterem, 1 muzeum 
és szertár, 1 iroda. 1 könyvtár és a szük
séges pinczehelyiségek lesznek, — a szer
ződés értelmében f évi október hó 15-éig 
még tető alá kerül. Átadása jövő év aug. 
hó 1-én történik meg. úgy, hogy még aug. 
hó folyamán az intézet beköltözik végleges 
otthonába. Az uj iskolaépület oly terv alap
ján készül, mely a modern paedugogia és 
higiénia követelményeinek minden tekin
tetben megjelelő s városunk ismét egy szép 
középülettel gazdagabb lesz.

Nyugdíjazás. A vallás- és közokta
tásügyi miniszter Czinzek János miksavári 
róni. kalli. elemi iskolai tanító részére évi 
700 korona nyugdijat utalványozott ki

Méhészeti előadás. Abaffy Mihály 
pápai méhészeti vándortanitó f. hó 25-én 
Muraszerdahelyen, 26-án pedig Csáktornyán 
tart a méhészetből előadást

A perlaki m. kir állami elemi fiu- 
é* leány, gazdasági ismétlő iskolák és kis- 
dedovodák f. tanévi érlesi tőjéből, melyet a 
tantestület közreműködésével Tóth Sándor 
igazgató-tani tó közöl, kitűnik, hogy az elemi 
népiskolába beiratkozott 270 fiú- és 284 
leány; a gazdasági ismétlő iskolába 128 fiu- 
és 102 leány; az áll. kisdedovodába 34 fiú, 
37 leány; a ll-ba 31 fiú, 24 leány, a UI-ba 
48 liu és 48 leány. A közs. iparostanoncz- 
iskolába felvételeit 54 tanuló. Perlak köz
ségben tehát a lefolyt tanévben 1060 tan
köteles nyert oktalásl, gondozást. A tanító
testület 10 rendes tanítóból, I hitoktatóból 
és 3 kisdedóvónőből áll. A tanítótestületben 
a lefolyt tanévben részint áthelyezések, ré
szint pedig kinevezések folytán több válto
zás történt. A f tanévben vétetett át állami 
kezelésbe a »Dunántúli Közművelődési Egye
sület < óvodája is, ezzel a perlaki áll óvo
dák száma 3-ra emelkedett. A f. tanévben 
alakult meg az if|usági egyesület is mely 
134 feljáró, 6 alapitó és 28 pártoló tagol 
számlált. A »Szegény tanulókat segélyező 
egyesület* melyet a testület 3 tagja vezetett, 
mull év őszén 95 pár csizmával segélyezte 
az iskola szegénysorsu tanulóit; az egylet 
jelenlegi tőkéje 747 73 kor. A *Jókai-alap* 
265 kor 93 fillérből áll ügy a tanítói,

mint pedig az ifjúsági könyvtár több műve1 
szaporodott. Az áll. iskola vagyona ingatla
nokban 55,000 kor. felszerelésben 1019447 
kor. A faiskola állománya oltvány és alany
ban közel 12000 drb. A jövő 1902— 1903 
tanév szeptember 6-án kezdődik. A beiratá
sok szept. 1 —4-ig eszközöltetnek.

—  Vásáráthelyezés. A kereskedelem
ügyi m. kir. miniszter megengedte, hogy 
Csáktornyán f. évi augusztus hó 3-ra eső 
(Porczinkulai) orsz. vásár ezen évben kivé
telesen f. évi augusztus hó 4-én; S’z e n t-  
ke r e s z t e n ,  f. évi szeptember hó 14-ére 
eső országos vásár ez évben kivételesen 
szeptember hó 15-én; R á c z k a n i z s a  köz
ség f. évi augusztus l()-re eső vásárnapját 
az idén kivételesen augusztus hó 11-én 
tarthassa meg.

—  Orkán. Folyó hó 10-én délután 4 
órakor Stridón irtózatos vihar dühöngött. 
Alig kiméit meg házal, hogy kisebb nagyobb 
kárt ne tett volna benne. Az áll. iskola 
épületének tűzfalát kidobta, a háztetőt iszo
nyúan megrongálta. Fákat tördelt derékban 
ketté. A gyümölcsösökben, szőlőkben és ga- 
bonanemüekben tett kár eddig kiszámítha
tatlan.

—  Fényes képek közt egy egyszerű 
régi fametszet gyarló vonalain akad meg 
szemünk. Egy magas homlok, erős szemöl
dök, hullámos haj, mély tekintetű szem te
kint reánk; Tököly Imre. Naplója, melyet 
Thorma Károly és Thaly Kálmán adtak ki. 
vallásos, szerény ifjúnak mutatják fiatal ko
rában, kit hazájának és vallásának balsorsa 
visz a felkelésre, nem a nagyravágyás és 
nyugtalanság Mint gyermek hagyta el hal
dokló apját a császári seregtől ostromolt 
várában. Nem származott ősrégi családból, 
csak 1572-ből való volt fiatal nemességük, 
de oly nagy volt az ifjú tekintélye és had
vezető tehetsége, hogy őt kellett megbízni 
a veszélty s harcz vezetésével, a melynek 
azlán egész életét áldozta Az ő életét* nagy 
elszánásait, tragikus sorsát mondja el a 
Nagy képes világtörténet most megjelent 164 
füzete

— A kerékpártolvaj nyomozása Meg
emlékeztünk lapunk múltkori számában, 
hogy dr. Volf Béla helybeli orvosnak 30609 
számú kerékpárját m hó 27-én egy isme
retlen egyén ellopta Derék csendőrségünk 
azóta erélyesen megindította a nyomozási, 
s hihető, hogy rövidesen kézre is fog ke
rülni a hicziklitolvaj. Ugyanis f. hó 2-án az 
őrs járőre arról értesült, hogy Vidovecz 
(Horvátorsz.) községben az ottani rendőr 
olcsón egy vándorlótól kerékpárt vásárolt 
A nyomozás folyamán a kerekpár Melynyák 
György vidoveczi lakósnál meg is találtatott 
ki előadta, hogy a kerékpárt m. hó 27-én 
egy Husznik József nevezetű poljánai (Hor
vátország) pinczértől vette 60 koronáért, ki 
azt adta elő neki, hogy a kerékpárt azért 
adja el, mert a tovább utazásra való pénzé
ből teljesen kifogyott. A kerékpár Melynyák
tól lefoglaltalott s a varasdi kir. ügyészség
nek átadatott. Husznik ellen a további nyo
mozás pedig folyamatba vétetett.

Lopások. Kocsis Márton varasdi la- 
katoslanoncz kárára m. hó 21-én 70 kor. 
értékű öltöny és fehérnemű ismeretlen tettes 
állal ellopalott. A csendőrség járőre a nyo
mozást megindítván, sikerült a tolvajt No- 
vák Imre raszinyai születésű csavargó sze
mélyében Csáktornyán m hó 30-án a vá
sárban elfogni. A lopott ruhák Nováknál 
fel is találtattak, ki azonnal a helybeli kir 
járásbíróságnak átadatott A m hó 30- 
an helyben megtartott orsz vásár alkalmá-
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De ő arra süket marad.
Kgyik másik igy szól hallom:
»Nem mindig szép az, a mi jó«
»Kitömve is szép a trikó.«
S a kisasszony fényben élve 
A papnéval sem cserélne.

3.

Szegény ifjú gazdag leányt visz az esküvőre, 
Leirhatlan mennyi furcsát hallani felőle: 
»Nem lesz boldog, papucskormány várja, 
Szerencséje átkot hoz nyakába.
(Pedig a lány meg van áldva !)
Más meg igy szól, amint hallja:
»Kormos volt a füle allja !«

4.

Gazdag ifjú szegény leányt visz az esküvőre, 
Leirhatlan mennyi furcsát hallani felőle:

»Jól tette bár gazdag, boldog !«
Más igy fogja föl a dolgot:
»Nem mondhatnám, hogy tán hüle,
De egy kicsit nagy a — fii le '«

Vili.
A s z í v .

1.
A szív érzelmünknek 
Titkos műhelye:
Mihelyt elkészül egy 
Hurczra kel vele.
De nagy küzdelmeiben,
Midőn az ész pihen:
Mindig az érzelmek 
Aratnak győzelmet.



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

vu Čakovec.

Minister poljodelavskih poslov je nez- 
davnja novi zakon predstavil pred oblegate 
za podpomaganje siromaškoga puka.

Ovaj zakon, za kojega mislimo, da bude 
na kratkoma potvrdjeni, ovaj zakon je od 
svake reči lepše svedočanstvo lomo, da pri 
gospodarstvenih pomočmh kassali nigdo neče 
gvinuti niti kšefta delati. Ovili kassah svaki 
fillér na pomoč gazdom opadnc. kakti aldov. 
koj lugu razlira, suze briše; i néga takvoga 
govora, koj bi tomu naproti mogel svedočiti 

Evo, komaj poldrugo Ijeto, kaj kassa 
stoji, pak se več kaže, da kassa više more 
dati članom, i razširjena je na ženitbeno i j 
pokopavno oseguranje. Zvun toga bolje mo
re olehkati članom plačenje i lak mogučnim 
dene, da bude iz sadašnjih trinajst jezer 
članov deset — ili stokrat više.

Ovaj plan zakona, kojega je gosp. mi
nister pred oblegate del, je još né zakon. 
Ali sa kakvom radostjom su ga sve slranjke 
primile, si moremo misliti, da bude na krat
koma potvrdjeni.

Gleduno dakle, kaj je vu ovim zakonu 
Najprvič dopusti, da svaki član više 

knjižicah more inénili lija do desel, lak. da 
koj bude tuliko imel pod stare dneve, bube 
si mirno nagnul glavu na počmek Jako dob
ro je i to, da je plaču samo 2f> Ijet treba 
plačati, od onda niti jeden član duže ne

plati. Fak niti to nemre nigdo reči. kaj pak 
ako vumerjem prije, kak pi još dobil od 
kasse, kaj mi lamiliu pomaže? Kaj bude 
onda? Onda sam zabadav plačal. Ne, ne 
bude to tak, jer poleg ovog zakona, kaj si 
peneze nulri plati!, to ti tvoja iamilia ili rod
bina célo nazad (lobiju.

Nadalje je jako dobro to pri ovim za
konu, da takvim članom, koji su si zbog 
belega ne mogli kruli priskrbeti čez Ijeto, 
daje pomoč na življenje.

Zvun toga se obskrbi i za ženilvu pak 
za pokopavne pomoči.

Dakle ona kassa, koja je za nas na
pravljena je vredna i našu podporu, jer sa
mo od poljodelavcov stoji sada. kuliko i kak 
bude procvela.

Kaj se tiče kasse, to sve svaki gosp. 
plebanuš, učitelj ili notanuš raztolnači puku. 
samo se treba ufano k njim obrnuti.

L. R. J .

Kaj jo novoga?
Prosimo naše postu vanc pred

pisi/like, nuj nuni vu novim tort ulju 
predpis t ne zaostat ko cim predi poslej n 
i predplate po novi ju.

Svhhtnvh iu 'irh iv r hiš k up 
l)i. Schlaucli Lörincz nagyvaradinski 

kardinal i za jedno biškup juliuša jedenajs-

toga malo pred desetom vurom vunoči 78 
letnoj dobi vu Nagyvaradinu je  iz sveta 

j preminul. Glasovito ime, svete matere cirkve
i svoje domovine vernoga sina zgubila je 
vu njem Magjarska zemlja. Jako veliki ka
tolik, magjarski glavni svetjenik je  bil 
Schlaucli pod jednom, koj je celo svoje 
živ lenje na znanost, na odhranjenost svete 
matere cirkve i svoje domovine alduval 
Kakli magjarske katoličanske cirkve jeden 
od najimučneših biškupiah vlastelin s ple
menitimi čini za naveke glasno je  včinil 
svoje ime, bogate fundacie hvaliju njegovo 
dugo živlenje. Hadi njegove velike vuče- 
nosti i bistroga razuma biškupu isla Kraljev
ska liižu se navadna bila k njemu vleči i 

[za potreben navuk i lolnač zaprositi, S jed
nom rečjom célo svoje živlenje tak je spiv- 
vadjal na ovim svetu, kak Bog zapoveda 
Zalo navadno prirečje dan danas medju 
narodu biva, da: kakovo je človeka živlenje 
takovo rima i smrt. Ovaj veliki betežnik 
imal je pobožno živlenje, ali dokončal je 
lakaj s lepom smrtjom, okolo desete vure 

! na večer gliboku si je bil zdehnul ovak 
[govoreči: »Ob moj Jezuš!« Ova mu je  bila 
zadnja rčč. Zalim si još jedenpul težko 
zdehue, nagne svoju glavu na vanjkuš i za 
naveke je zaspal.

Aut/jeno m rtvo  telo.

Vu Fakšu su jedne mlade puce mrtvo 
telo poteguuli van iz Dunaja. Na mrtvoga

Z A B A V A

Prevejanec.
Ako neču imenovati mieslo, u k oj e m 

se je dogodilo, kaj vam budem ovde pripo- 
viedal, to ja imam zato siguran razlog, )or 
da to onda one osobe saznaju, kojih se 
tiče, liepo bi mi išlo, pak zato samo velim: 
Ičži negde u alpah to miesto, tak p » prilici 
negde tam med snežnom gorom i monl- 
blankom, a maleno pak je tak, da niti ko
vač u njem po ambosu neruži, ali ipak lak 
veliko, da sam ja godine 1882-e preko dva 
tjedna onde ostali mogel.

Iste godine sam nekoliko krat krvavo 
izkašljal, pak sam se odputil skupa sa mo- 
jom, sada pokojnom, Ženom onamo, jer je 
to glasovila okolica za boleslmke na plučili, 
glasovitija od Gleichenberga.

Tamo sam se nastanil u jedinoj do- 
mačoj krčmi. Ne daleko od sela. gde sam 
se nastanil, je bilo centralno mieslo lieči- 
liSta — kakli jedna vrst razkošnog kupa- 
lišta; ali pošto meni nije stalo do toga da 
se za skupe novce zabavljam, več da mi 
bolestna pluča dobe friškog zraka, nastanil 
sam se vani, izvan liečilišla, pak je moja 
i žene mi najliepša zabava bila, kad smo

bližnju veliku šumu. poprek i povduž ne- 
zalrudjeno prevandrali, te se friškoga zraka 
i omorikine duhe naužili, pak m laki ozona 
unapred za duže vriemena u naša pluča 
napumpali i lamo kakti za gorja vriemena 
spravili.

Huta pako do šume, kad smo prvi krat 
lamo išli, pokazal nam je naš omašni ali 
vrlo prijazni krčmar. Kekel nam je, neka 
samo idemo po delem selu vduž po kape
lice. onde neka projdemo mimo zida okolo 
groblja, te se neka obrnemo na desnu ruku, 
a onda samo neka idemo jednako do zadnje 
kuče, gde stanuje »kožar» »Je — je,
»kozarov» vočujak i vrt sačinjavaju sa or- 
sačkdm cestom dugi komad, kakli jezik, na 
kojem on svoje koze pase, pak se zato i 
* kožar * zove. Vi pak se nepodstupile kroz 
njegov vočnjak ili sienokošu obrnuti, ako- 
prem bi vam onuda bilo puno bliže, ali on 

| lo pod nikakov način netrpi; onda se samo 
liepo držite ceste pak idile jednako drumom 
barem budele imali mira pred tun dósad
ul m bedakom! *

Anda smo išli do »kozarevog» posieda.
Seljakinja, kakli okrugli trček, sa ob

razom punog mieseca, baš je pri zdencu 
lela glavi čisto nlkaj lasih 11 ijc bilo, valjda 
zalo, kajti več od dugšoga vremena je moglo

rublje prala, a seljak, nadrl, koščasti i i i u ž . 

stal je zasukanih rukavah pod cusravim. 
mehnom zaraščenim krovom, sa svili slra- 
nah razderane, klimave i na lieru nagnjene 
staje, pak je svake minute po |edan kral 
dignul i spustil u ruki držeču balin, kojom 
je nekakovu desku tesal, a na nas van 
pak je tak kiselim obrazom pogledaval, da 
nam se je mlieko od jutra u želudeu zva
rilo Bilo je jasno, da takove stranjske še- 
talce i benjake nemre podnašati,

Sunce pak je pričelo tolikom jakostjum 
pripekati, da nam naj dugši put nije bil 
haš najpovoljniji, te bi nam svaki prečni, 
makar i najkrači, bil dobro došel, i jer sam 
se na prvi pogled osviedočil, da je kozare- 
vac strašno veliki trokut, kroz kojega na 
najužjoj strani se je dobro razgažena steza 
vlekla te je vodila kroz njegov vočnjak. to 
svojim hrvalskim razumom nikak nišam 
mogel pregruntati, zaka| ja  nebi po oveni 
vrlo prikladnem i priečnem putu putoval

Ali ja sam tu račun b<*z kozara nap
ravil. jer komaj, da smo iz ceste na tu pri
kladni! slazu .dali te smo se pričeli proti 
zdencu gibati i lam ženi na pralu »dobro 
jutro« zaželeli, lo na jeden krat se izpod 
staje začuje tako grozomorno (ličkanje, da



ruži? Kak stoji pogačona? Po čem su samo- 
ubojske slive, koje je svojim zadnjim pog- 
gh*dom poglednul? — Sada. kad je to jedno 
malo zalihnulo, dohadjate evo vi . . . .  ja 
več nijednornu stranjskomu nevierujem . . . .  
i ja si moje vočke nepustim čoviečanskum 
krvi j u i •viečnim prokletslvom zamazati!*

»No, . . .  ja kakti negdašnji školnik. 
sam prilično naučen na strpljivost; ali ova 
tvrdokorna bedastoča me je ipak vužgala, 
da sam seljaku rekel: »Čujete tetec, meni 
se vidi da vi u svojoj glavi nosite preko 
tri centa več izmlačene s la m e ................»

Ali sad vi bili morali čuti ai kak je več 
rekuč, primirena kozarka pričela klepetati 
i otrova sipati! Jer da je to neizmerna uv- 
rieda . . . .  tri centa slame u njezinog muža 
glavi! Pak . . . .  i laž je još ktomu, bezo- 
brazna . . i ona bi ipak rada vidla, jeli 
je slobodno poštene ljude izsmiehavati pak 
makar pojde k svim sudcem!

No, sad mi je ciela ta stvar pričela 
izbilja šalnom postajati, pak akoprem me 
je moja strašljiva žena za kaput vlekla, ipak 
nišam hotel pobeči več sam pustil nek vul
kan plavne i ja ostanem obladavec.

Anda sam pustil, neka se do kraja ia- 
govoro, kozari, a kad su teda negda JLmU 
prisiljeni i odehnuti 9i, rečem im, da moja



i Poglaviloga gospodina peneznu mošnju s 
drugimi dragocénjenimi stvari lakaj

Ovaj szegedinski gospon na ovo lééi 
taki je trezen postal. Previdol jo taki. da od 
jedno pretrigane žene bil jo jako zapelan. 
Sad mu več ni bilo napamoli drugo, nego 
da se čim prijo k svoje familije gnjozdo po- 
žuri. Za domom putuvati penoze s nekak- 
vim načinom si je hitro priskrbel. Nego bil 
ovdi i mali dečeo lakaj.

S dečinskom ljubuvjom je uvrk k nje
mu hlepilo, i njega neprestajno za japeka 
imenuvalo Szegedinski ovaj gospon vu dvoj
nosti, za ruku prime dečeca i odpolja ga 
najbližnešemu redarstva kapitanu, tim miš
ljenjem, da ga tam osla vi, doklam so nje
gova mati od nekud nazad povrne. Naravski 
niti pred kapitanom je ni utal sve poistini 
valuvati, ar se toga bojal, da na videlo doj- 
de ves njegov nepovoljen čin.

Kod redarstva taj nuli dečec so opel 
s plačem pridružil k otcu, rélu rodarsku 
kancelariju je napuml s lužnim plačem i 
pod jedno kriči, da on neostane ovde, Ja- 
pek ! Japek ! voliku kriku načini uvek za 
njim, kad ga hotel tam oslavili. Sad jo več j 
célo dugovanje minljivo počelo naslajati predi 
redarstvom. Mislih su. tla taj stranjski gos
pon silnim načinom nakani se osloboditi od 
deteta ovoga. Sad je bil prisiljen sva oči- 
vestno valuvati pred redarstvom, da ona 
gospa mje njegova žena, i da dečeo. nije 
njegov sin

Sad je došla črna juha. Redarstvo jo 
ni hotelo veruvali njemu ovo delo, akoprem 
on je bil imal od svojo strani pismene do
kaze, ali od dečeca uikaj m znal posvebo 
čili a od dečeca nikaj ni znal posvodočiti, 
a od tajno matere pak od nikud ni bilo 
glasa Na zadnje je redarstvo lakov sud na
činih), da on slobodno putuje k svojemu 
domu, nego po onim istim vlaku i delo 
mora se žnjim vozili i za vekšu segurnost 
su odredili bili jednoga detektiva poljog, 
koj je nje sprevodil njegove familie krugu, 
tim načinom, da on iz bilja more očiveslno 
dokazati da taj dečec nije njegovo déle. Od

preko rednoga straha i od dojdučih od po- 
slednicah ves zmučeni taj familie oteč koj 
jo još k lomu i dve kčeri bil imal. Najeden- 
put stn|>i detektiv s malim dečecom, da 
svojoj dužnosli zadosta včini. Premisliti si 
moremo, da ovoga gospona nepremišljeno 
delo kakovu muku je zavdalo céloj familiji. 
Gospona samo da žlak ne trefi, tuvarušica 
njegova od velikoga špola i sramote omed
levati počela Detektiv kad je bil seguren, 
da déle nespada k ovoj familiji, nego i tu
varušica je potom sve bila seznala, da zakaj 
je tuvaruš njeni išel vu Budapest. Kaj za
lim sledi, célomu pripečenju je taj konec 
bil vučinjen. Maloga dečeca je detektiv so- 
bum odpelal vu Budapešt, tuvarušica njegova 
pako radi razpitanja proti svojega tuvaruša 
je pravdu podigla.

M. F.

Nekaj za kratek čas.

D o b r o  j e  o d g o v o r i l .

Oteč: Ti šččnje ! A ko bum te išče je- 
denput videl s Linkicom se hincati, ja le 
iiemilosrdno nadergesam s balinom.

Sin: A to hudo včinite, japa, kajti zdré- 
vom ne moči ognja vgasiti.

P o  h u s a r s k i m.

Još za absolutizma se pripetilo Nada- 
rili su obšituš husara dijaki jednoga kollé
giuma s ketčšom duhana: ali zabadav su 
ga opominjali, da naj duhana skrije pod 
kčpenjek, on gizdavo ide žnjim vdilen po 
vulici. Dojde pred njega žandar, koj dakako 
odmali zastavi husara /bog duhana. Na to 
tiusar ovak prekriži žandara:

Zuikm spredmene purgjavec, ar ako se 
mo samo dolokneš, tak te prilepim k črnoj 
materi zemlji, da na sudnji dén, ako poču- 
ješ Irobčntu gorislajanja, ovak buš se molil 
k gospodmu bogu: »Gospone, nemrom se 
stati, ar me husar pnkelil k zemlji«

I zmknul je žandar tak, kak da bi ga 
veter odnesel. —

namera niti iz daleka nije bila nje uvriediti, 
da on izraz o trih centih slame se ima pos- 
ve drugčije loluačili, i da bi meni vrlo dra
go bilo, kad bi ja šnpmi mogel polič vina 
popili i njim dokazati, da nišam njihov nep- 
riatelj —

Sad je muž spustil baltion kuugom, sko- 
jom je tesal, pak si je Ženu polegnul za 
kiklu i rekel: »No ako nije lak namišljeno 
kak izrečeno, pak ako gospon onoga naj
boljšega staroga, kakovoga jedmi Seiffort 
ima, plati, onda . . . .

I ovak sam ja ta dva pravdaša izbilja 
dopelal u krčmu le su več pri tivčoj časi 
postali ljubeznivi i su trpljivo poslušali moje 
razglabanje, da na svietu neima nikaj pa- 
metnijega, nogo ako svaki svojo pravo drži 
i zastupa

»Ali meni vas je milo, da morate na 
svakoga, koj hoče preko vašog vrta iti, kri
čati. Po varoših se proti lomu »lužo drugimi 
sredstvi. On jeduostavno potarbaju na tabli 
rieči: »Prolaz zabra njen« i onda tu tablu 
obese na vrtni plot ili vrata, i onda neide 
nitko onde skroz Ako pak se hoču svojim 
susedom i poznancem prijateljskimi izkazali, 
a ipak svoje pravo čvrsto držati, onda na
pisu na tablu: »Na vrieme dozvoljeni pro
laz«, i ovu onda tablu mogu svaki krat dole 
űzeti, kad god hoču prepovedali prolaz, i to

sigurno liopšo izgloda, nogo na svakoga, koj 
tu dojde. kričati!«

»Glodaj . « — veli muž proti ženi
si, — »takova tabla . to ti nebi bilo ni
kaj bedastoga . . da bi ju imal!«

»Dobro«, odgovorim ja »pošto 
ja ovde ostanem preko dva tjedna i hoču 
biti svami dobar sused tak vam hoču ta- 
kovu tablu badava pomalati pak . . . .  da 
budete uvideli, da se samoubojicah netrebale 
plašili, jer sigurno nijedan više nedojde, tak 
. . vam ja za svakoga slranjskoga, koj
se u vašem vrtu ubije, platini deset forinti 
u gotovom . jeli ste zadovoljen?«

Dakako. da su na to pristali. Komad 
ploha smo dobili od slučajno onde bivšega 
drotara. a bielu i ernu larbu u štacunu, i 
lak je oiela okolica na skoro saznala, da se 
pri kozam »na vrieine« dopušča preko vrta 
hoditi onem, koji se pošteno vladaju, pak 
smo i mi tud u šumu danomice prolazili.

Za godinu dana smo opot došli u isto 
solo i lam smo na plotu kozarevog vrta 
našli maju tablu. samo da je bila nadopu- 
njena riečmi: »I za samo*ibojice«, pak je 
anda sad glasila:

»Na vrieine dozvoljeni prolaz. 1 za sa- 
moubojiee«.

Hotel jo svum šilom ed mene dosetaču 
dobili —

Takov prevejanoc! —
Km. h'o//uy.

R a z l i k a  m e d  m e š t r i j a m i .

Jedna dovice jedinoga sina su za Solda
ta šteli zeti. Na to žena ide nutri k genera
lu i plačuš se moli, da naj n joj dimo pus- 
tiju sina.

Oficéri batriviju ženu, da naj se nikaj 
nežalosli, im sin njoj pri soldačiji još na 
više dojde, kak doma. Bil je  jako složnoga 
tčla, pak zato ga mkak nebi radi odpustiti

Pak kaj smo mi né soldati ? pita ge
neral. —

To verujem, odgovori žena, kajti oni 
neznaju drugu meštriju; ali moj sin je vera 
zvučeni šoštar.

D o b r o  s e  p o z n a j u.

Dragi brate, bi se mogel s lobom spo- 
minati med četirima očmi?

A zdrage volje; ali veruj mi. némám 
pri sebi niti jeden fillér. —

N é  m o g u č e

Od Melanchton Filipa povédaju, da jo 
jako rad prorokuval iz šake. misleči, da iz 
žilicah dlana napré more povedali, kakva 
budučnost čaka onoga istoga.

S jednom prilikom je pohodil jednoga 
poznanoga purgara, i ov ga odmah pelja k 
zibki svojega deteta. Melanchton odmah pri
me za ruku déle, pazljivo gledi, — i na
zadnje pregovori:

Iz ovoga sineka hude po vrémenu ve
liki pismoznancc !

Purgar se na to v tek nasméje i voli:
Hm. Domine Filipp,e moguče da bi bilo 

kaj sloga, da nebi bila pucka!

U č i v e s t e n  o d g o v o r

Frajlica (k hižnomu doktoru): Naj mi 
povéju, gospon doktor, zakaj se neču oni 
oženiti ?

Doktor: Je, vidiju draga gospodična, ja 
navék to čujem, da je  zakonski stališ ih 
nebo ili pekel. Ja  poznam sebe, neba sam 
né vréden, a pekla si neželim! —

V e l i k a  t a j n o s t ,

Razsrdi se sudec i za svinjara zove 
j cigana. —

Gospon sudec, odgovori cigan, najine 
j neuvrédjaju, kajti jim takšoga nekaj tlapun, 
kaj njim je još mgdar nišči nč rekel

No, samo vun zotoin velik um tajnos- 
tjum ! -

Samo to sam njim štel reči — voli 
cigan, — da su gospon sudec — pošten 
človek ! —-

K a j  j e  n e s r e č a ?

Da je moči za nesreču zvati, ako njih 
trinajst sedi pri stolu ?

Onda, da je samo za dvanajst kuhano 
i prostrto

Od č e s a  v i s i ?

Presvetli gospodine, jeden Kolin zvani 
gospon čaka tu vuni, rad bi se s gosponom 
groiom spominati. Kaj ga pustim nutri?

(»rol: To od loga visi, jeli je to on Kolin 
šteri mi oče péneze posuditi. ili pak on Kolin 
kojomu sam ja dužen? Pitajte ga

H r u s ó c z y  E le k

Odgovorni urednik 

M A R G I T A I  J Ó Z S E F .



M ag y ar tjcaeKirilj.
A m a g ya r iro d a lo m  fő m ű ve i. 

M e g je le n ik , fé lé v e n k in t i 5 k ö te 

tes so ro za to kb a n , összesen 55 

kö te tb e n  á ra  2 2 0  ko rona .

G yü m ö lcs - és sz ö llö b o r kész ítés i gépek. -^1

Gyiim'o'lcs- is  sz ő llS sa jtó K ,
folytonosan ható kettős emeltyű szerkezettel, és nyomerő szabályzóval.

A munkaképesség 20 %-al nagyobb mint bármely más sajtónál.

Hydraulikus sajtók,
5ziítlií- fs  g y ő n i l c s z á z ő H

és b o g yó m o rzso ló k .
Teljesen felszerelt szüretelő készülékek.

S z ó l/ó -  és g y ü m ó lc s ó r /ó k . A s z a ló  k é s z ü lé k e k  gyümölcs és főzelék aszalásra 
g y ü m ö lc s -v á g ó  és h á m o zó  g é g e k .  legújabb szerkezetű szabadalm. önműködő 
" S y p h o n ia ”  gyümölcs- és s z á lló  vessző  g  c  rm  ezt v z ó k  gyártatnak és szállíttatnak

jótállás mellett a legjobb kivitelben

Mayfarth Ph. és Társa
g a z d a s á g i  g é p g y á r a k ,  v a s ö n t ö d e  e s  g ö z h á m o r .

BECS, n. aborstrasse 71.
K itü n te tv e  4 9 0  a ra n y , ezüs t és b ro n z  é re m m e l. =

Árjegyzékek ingyen és bérmentve.
<*»•’»■ < 1- Képviselők és v iszo n tá ru s itó k  fe lv é te tn e k .

M e g re n d e lh e tő :

Fischel Fiilöp (Strausz Snador)
HötiyVHcrc5H«dé5íb«tt

C s á k t o r n y á n .

Házeladás.
Dráva vásárhelyen a Csukathurner- 
íéle ház [kb. 2 hold területül mely 
áll: 2 üzlethelyiségből, 7 lakó
szobából, 2 konyha, mellék- 
helyiségek, 4 istálló | kibeiül

Czletmegnyitás.
Van Szerencsünk l>. tudomására adni, hoyy Csáktornyán, a 

Peák-utcza 108. hsz. alatt (Neumann S. ur házában)

Mráz Testvérek
ezéír alatt f. évi július hó 2b-án lüszer és csemege üzle

tet nyitunk, dohány- és bélyegei ad ássál egybekötve.
Midőn b. pártfogását kérjük, előre is biztosítjuk a legjobb, legpontosabb és 

lég jutányosabb kiszolgálásról.
Kiváló tisztelettel

7« , . - . - ,  jYtráz jettö Kálmán.

Házeladás.
Csáktornyán a Lcndvay László- 
(éle ház (Legelő-utcza 93. szám) 
mely áll: 3 szoba, 2 konyha stb. 
hozzátartozó és egy kis kertből 
azonnal eladó. Bővebbet ugyanott.
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lebalóvó teaal hofy a axobik a m ixeli* alatt I haam iltatu* 
•abak. uilral a k e lle m e tlen  M a« ét a laaad, ra*adó» aiáradáa, 
mely ax olajfeatókoak ét ax ulajtakknak aajitja , e lk e r ü lt  e tik
Kmallatt a baaxoálata ulyan ejyixerti, hogy kiki matca ví<exbeli 
a m iaoliat. A palló ned?.# tirfygyal feltörülbetö, ai-ólkül. hmry 
alvaaiteuó fényit Meg kall kBlönböxtetni;

szín e ze tt szobap& lló - fénym ázv, v
• arcáabarn at ét m ahagóni b arn át. mely »kár caak ax ol%j- 
faaték «d i ba a pallót * egyúttal fényt I* ad. Ecért egyaránt 
all alm ai ható régi vagy uj pallóra T e lje a en  betftd m inden 

fo lto t, ko ráb b i m axolaet *tb ; van axutin
I n t i  fén ym ás (szinezetlen;

uj p a lló k ra  ét p a rk e tre . mely cupan  fényt ad. Kiilonöaen 
parkéira t  ulajfaatékkal mar bemáz.ilt eg.Sxen uj pallókra való 

Caak fényt ad, ennélfogva nem födi el a famuatrit. 
P oetaraom ag, körülbelül .V nógya/ög mii ikétköxépna- 

gyaigu »tollára való) 6 írt. PO kr.. vagy , márka.
A köxv etlen  m e g r e n d e lc e k  m inden \áronban, ahol 

raktA rak  van n ak , Id« kü ld end ők Mmiam i/oliaok é* proxp 
U aktuaok Ingyen éa bérmentve küldetnek A l.e. áaárláanál tea-ék 

Jól vigyixni a cégre a a gyári jegyre, mivel ezt a több mint 
l ( i t )  éve lé te i«  g y ártm án y t .okfrié u tán o zzák  é» tiauiiaitják, 
• »okkal reeaiabb, a gyakran a réfnak meg nem feletó minöaég 
ben koxxék forgalomba

C h r i s t o p h  F e r e n c ,
A vilóil ixolapalló féiylrtk Kitalálója és enyadHli sríMója, 

Prága. K. Berlin.
Christóf Feroncz-féle tükörfénymáz

kapható Csáktornyán

C rá n g r  n s t V l r e l j n č l .

1902. végrh. 29(5/2

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi i  

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
leszi, hogy a nagykanizsai kir. törvényszék
nek 1902.évi 349(5/p sz. végzése következ
tében l)r. Kemény Fülöp ügyvéd által kép-! 
viselt a muraközi takarékpénztár r. t javára 
Santek Antal és Isai novákoveczi lakosok 
ellen 150 k. s jár. erejéig 1902 jun. 28-án 
foganalositotl kielégítési végrehajtás utján 
lelöglalt és 13-1*4 koronára becsült következő 
ingóságok, u m szarvasmarhák, ló, csikó, 
kocsik, kukoricza kasok, pajta és sertés ólak 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a perlaki kir. járás- 
bíróság 1902. évi V. 29(5/1 sz. végzése 
folytán 150 k. tőkekövetelés, s ennek 1982. 
évi május hó 4. napjától járó (5 %  kama
tai, ’/a %  vállódij és eddig összesen 72 k. 
í(i fillérben biróilag már megállapilolt köll- 
ségek erejéig Novákoveczen, alperesnek la
kásán leendő eszközlésére

1902. évi jiílius ho 25. napjanak délutáni 4  óraja 
hatridüül kiliizelik és ahhoz a venni szán- 
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érinteti ingóságok az 1881. évi LX.
I ez 107 és I (IN $-;i értelmében készpénz- 
fizetés melleit, a legtöbbet Ígérőnek, becsáron 
alul is H lógnak adatni

l ’erlak. 1902 július 14-én.
N em eth

< 14, I 1 kir. L>ir kiküldött.

j)r. jVianfred Glasgall
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 rcze l- 

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

j)r. JVianfred Glaspll
znbar u Varaždinu

p r ire d ju je  zube  bez neb

ne p lač ice  z u 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 rce lla n a  s re b ra , a m a lg a m a  

i s ta k la . ms i5 *

Hu lufink oh Ah c  hov! in, n szivem  /,y dobban. 
Dr nem fogadlak rl. ha kínálnak tokban  
Tokban a mi van, haszontalan dili, dáb;
Attól ugyan nőm döglik. se  forog, so a svait.

Zac boriin üvogbon! Ez az igazi szór ’ 
fogyón áldott a k i koszit, szászor és ozorszor 
,s *'»l*hol függ a Zachrrlin p lakát.
(dl kapható Aacherlm egész éven át.

Nyomatott Kischel Külöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán



A munka szükségét nem számítom az 
élet bajai közé, ellenkezőleg az a meggyő
ződésem, hogy a munka, ha mindjárt ne
héz is, ha mértékletesen végeztetik, magá
ban véve gazdag forrása a boldogságnak.

Mindnyájan tudjuk, mily gyorsan mú
lik az időnk, ha kellőleg el vagyunk fog
lalva, mig ellenkezőleg minden perczet szá
mítunk s unalom fogja el lelkünket, ha tét
lenkedünk.

A kellő foglalkozás elűzi a gondot és 
az életnek sok apró baját. A munkás em
ber nem ér rá sem kényeskedni, sem pedig 
folyton mérgelődni.

Vonatkozik ez minden munkásra, de 
leginkább a gyári és mezeire.

Nagy előnye a munkának, hogy ez a 
leghathatósabb szer a gond ellen és pedig 
nemcsak a közvetlen eredménye miatt, ha
nem azért is, mert a szellemet foglalkoz
tatja, elvonván azt haszontalan gondolko
dástól, oly dolgok lölött, melyek talán soha 
sem következnének be, minthogy a gond 
nagy része tényleg alaptalan félelemből áll. 
A munka pedig bátorságot nyújt és rög
töni feledést jogos módon, a jogtalan vagy 
vészes szórakozások vagy éppen — iszá- j 
kosság helyett. Valóban, a munka az egye
düli igazi megengedett és jótékony »gond- 
üzője« a modern világnak

Remélhetjük és hihetjük, hogy eljön 
az a nap, a melyen a világ csak a békés 
gyümölcsöző versenyt és a munka diadal
mas küzdelmeit fogja elismerni. Munka, 
fölszabadító és gyümölcsöző munka, neme
sit és vigasztal, az ő léptei nyomán eltűnik 
a tudatlanság és elmenekül a rossz. Ő sza
badítja föl az emberiséget a szolgaságból 
és az éjszaka elszáll azokba a fényes és ! 
tiszta régiókba, a hol egy napon meg fog 
valósulni az eszmény és az igazság és jó -1 
ság teljes harmóniája.

C s e l k ó  J ó z s e f .



sietett a viharágyu kezelésével megbízott 
munkás segítségére, hogy a töltények elké
szítése gyorsabban menjen. Ezen buzgal
mukban megfeledkeztek a már több ízben 
betanított elővigyázali szabályokról és a 
gyutacsot a löpoi tartály fölött helyezték a 
hüvelybe. Egy kiugró szikra szerencsére cse
kély mennyiségű lőport meggyujtotta, mely
nek következtében 4 ember ruhája lángot 
fogott. Ezek lélekjelenetüket elvesztve füt- 
koztak ide-oda, mi által a szított tűz testü
ket összeégette. Hármat a varasdi kórházba 
szállítottak, kik közül az egyik Üamjánics 
Ferencz másnap ott meghalt. A másik 3 
állapota javulóban van.

—  Fényképészet. Dobosy Elek helybeli 
lakos f. év augusztus hó 8-tól kezdve a 
fényképezést megkezdi A képek ára a kö
vetkező: fi drb visít 4 kor., fi darab kabi- 
nelkép 7 korona. Gyermekfelvételek ház
ban is teljesitletnek. Bárminő nagyítások 
elfogadtatnak és a képek jóságáért, vala
mint tartósságáért teljes garanczia nyujtatik 
Melegen ajánljuk úgy a helybeli, mint a| 
vidékbeli t. közönség figyelmébe az uj fény
képészt.

—  Tolvaj pénzügyőri vigyázó. Babics! 
István Kis-Édesd szőlőhegyi lakóstól f. hó
4-én záratlan asztalíiókjából Kutnyák Bál 
stridói pénzügyőri vigyázó 10 korona kész
pénzt lopott el. Tettes a lopást beismerte s 
a károsnak kárpótlásul átadott 10 koronás 
bankjegy a csendőrség által lefoglaltatotl 
s a nagykanizsai királyi ügyészséghez be- 
terjesztetelt.

- -  Országos vásárok. Muraközben a 
jövő augusztus hó folyamán a következő 
helyeken tartatnak országos vásárok: aug. 
4-én (hétfő) Csáktornyán, 11-én (hétfő) Dráva- 
Egyház és Hácz-Kanizsán, 19-én (kedd)Mura- 
Szerdahelyen.

—  Muraköz állategészségügyi kimuta
tása f. hó 13-án a hivatalos adatok alap
ján: ivarszervi hólyagos kiütés: Bányavár: 
l u, Belicza 2 u., Bottornya 2 u, Felső-' 
pusztafa 2 u.. Vr111 Hegykeriílet 1 u. La- 
pány I u. Szentilona 1 u., Tótfalu l u . 
Zalaujvár 2 u., Zsedény 1 u. Muravid fi u ;

ót imádja. Egekor nem nyújtotta érte a kezét, 
mikor tán elérhette volna, most meg már késő.

így képzelem el ezt. Rettenetes kínokat ál
halott ki az a férfi. Akkor jött az apácza. Szen
vedélyének nem tudóit többé parancsolni, meg 
kellett mondania, hogy szereti. Hát igy volt. Na 
aztán lázba esett. És édes Istenem, miket Beszélt 
láz álmában. Késő éjszaka volt, mire nagy nehe
zen el tudtam aludni. És ezalatt történt a leg
borzasztóbb. Kiáltozásra, zavarra ébredtem föl és 
iszonyatos látványnak voltam szemtanúja. Ez a 
szerencsétlen fiú saját kezével feltépte a hegedő 
sebét és belé is markolhatott, vér és vér volt 
mindenütt. Képzelheted mi történt aztán, az or
vosok már nem segíthettek, amúgy is súlyos volt 
a seb, a fiú a borzasztó kínokba pár óra múlva 
beléhalt.

Szeretett, a lányt elvesztette, öngyilkossá 
lett. Igaz, hogy borzaszt«') módot választott erre 
és hogy éppen nekem kellett ezt látnom?

A barátom kimerült, abba hagyta a beszé
det. A szobában félelmes volt a sötétség ilyen 
mese után, iszonyodva vetettem egy pillantást 
arra az ágyra, ahol ez a tragédia lejátszódott, 
sietve búcsúztam a barátomtól és szivemből örül
tem, mikor ismét künn voltam a zajgó ulczán, 
ahol csupa egészséges szép asszonyok sietnek 
tova, ahol minden él, mozog. Őszintén sajnáltam 
a barátomat és iparkodtam mindezt mihamarább 
felejteni.

Kriegrs Au E m il .

sertésorbáncz: 111. Hegykerület 3 u.; serlés-1 
vész: Csáktornya 2 u.. Lapány 1 u., Őrség 
7 u., Héthát 4 u.. Újudvar 1 u., Derzsimo- 
recz 1 u., Kotor 3 u., Novakovecz 3 u , 
Pálovecz 4 u., Vullária 1 u.

—  A Balaton írásban és képben«
czitnü nagy képes mű előfizetési felhívását 
veszik olvasóink mai számunkkal, melyet 
olvasóink szives figyelmébe ajánlunk. A 
nagy érdekű mű 320 oldalra fog terjedni 
és a Balaton és vidékéről vagy 100 szebb
nél szebb képet fog bemutatni.

—  Ki akar egy éves önkéntes lenni ?
Bizonyára van olvasóink közt akárhány; 
fiatal ember, ki annak idején tanulmányait 
abbanbagyta s igy a 3 éves terhes kato
nai szolgálatnak néz elébe Debreczenben 
már évek óta sikeresen működik az or
szágszerte kitűnő hírnévnek örvendő Licht- 
blau Albert-féle miniszterileg engedélyezel! 
katonai előkészítő tanfolyam, (tanbizottság: 
eddei üraugentz János nyug. ezredes, né- 
melujfalui SimoníTy Gyula nyugalmazott 
huszár alezredes és Járossy Lajos nyugal
mazott százados,) melyben azon ifjak, kik 
még sor alatt nem állottak, foglalkozásukra 
és előkészültségükre való tekintet nélkül 
rövidesen megszerezhetik az egyéves önkén- 
tesi jogot. Felvilágosítást és prospektust 
készséggel küld Lichtblau Albert igazgató! 
Debreczen.

— Költészet és eszmék alkonyán át
visszanézve a múlt ködébe, csupa lelke
sülés, mámoritasság, nagy eszmék, vágy. 
nagy események ünnepélye, nagy csaták 
diadala vagy kétségbeesett vesztesége a mit 
látunk. Mintha nagyobb stylü lett volna az 
emberek élete, úgy tűnik fel nekünk. l)e 
ez csak látszat. Kezdünk rájönni lassanként, 

jhogy a görög nép, a kikről mi azl hisszük, 
hogy az emberiség boldog gyermekéveit él
ték az optimizmus karjai közt, tulajdonké- 

i pen egy komoly, sőt szomorú nép volt, a 
kinek irodalmából váltak ki mind máig a 
legnagyobb tragikusok. A Közép-kor maga 

! csupa parádé ugyan, trónralépések, csaták, 
lovagi játékok, de ma egyetlen napunkban 

i löbb az eszmei tartalom, mint volt akkor 
10 esztendőben. D<‘ mégis pietással nézték 

j az ünnepélyeket, a diszmeneteket s egy-egy 
nagyobb csoportosulás történetét megemle- 
gették a nézőknek unokái is. A Világtörté

netnek most megjelent Ifin. füzetében két 
szép királyasszony trónralépte ünnepének 
diszmenetei és csődületei vannak egykorú 
képekben felelevenítve. Katalin orosz czárnő 
és Mária Terézia koronázási ünnepélyének 
két részlete.

A süketnémák oktatásának tör
ténete.

Francziáluil fordította H avas A .

A középkorban a nép a süketnémaság
ban majd áldást, majd büntetést vagy va
rázslatot lálott. A vallásos szokáshoz for
dultak, hogy a sűketnémákban az önmeg- 
lagadást föléllesszék. így óvták meg őket a 
hiszékenységből származott tévedések elöl 
azon érdeklődés állal, melynek tárgyai 
valának.

Olykor bucsuhelyekre vezetlék e sze
rencsétleneket, hogy a vallás oltalma alá 
helyezzék őket. így történt l)amme-ban, 
Bruges közelében, Flandriában, hova a 
szent-kc'reszt egyik ereklyéjének tisztelésére

vonultak, ősi szokás ez, melyet a nép még 
most is követ. A süketnémákat bucsuhe
lyekre vitték, amint napjainkban ünnepsé
gekre vezetik pl. Párisban évi bankettekre.

A könyvnyomdászat föltalálása volt az, 
ami a mindenütt elterjedt régi előítéletet 
megtámadta és megczáfolla >a tudomány 
ezen erős lövegei« segélyével — amint ak
kor elnevezték e találmányt; föffoghatóvá 
tették e szerencsétleneknek az oktatásra 
való képességét, amiben pedig mindenütt 
kételkedtek Azok közt, kik e korszakban 
ezen fontos kérdéssel foglalkoztak első he
lyen említendő az 1501-ben született Gár
dán Jeremiás orvos és bölcsész Paviában, 
ki egy szakmunkát bocsátott közre. Kevés
sel ezután a spanyol Ramirez de Carrion 
vállalkozott Savóié Cagrignam herczegnek, 
a süketnéma Philibertnek oktatására; csak
nem ugyanezen időben egy másik spanyol 
tudós, Castro Péter, Mantou herczeg orvosa 
a szintén süketnéma Savóié Tamás hercze- 
get oktatta. Mindketten a szötagoltatás 
módszerét alkalmazták, mint elődjük a 
spanyol származású Léon Péter. Olaszország 
a pantomima hazája, sokáig közönyös ma
radt a mesterkélt szókiejléssel szemben, 
hogy előnyösnek tüntethesse föl a P o r 
t i é i  N é m a  nyelvét az oktatás ezen 
nemében.

Spanyolországot illeti a dicsőség, hogy 
elhatározó lépéseket tett ezen a téren. A 
spanyol szerzetesek voltak első tanítói és 
a spanyol zárdák első iskolái a süketné
máknak. A Benedek szerzetes Léon Péter 
tekinlhető e szakiskolák alapítójának, ki is 
az ily szakiskolák létesítését a jövőre néz\e 
biztosi tá i

1560 körül 4 süketnémának (két fiú 
és két leány testvér) oktatására vállalkozol! 
Moralés egykorú iró ekként emlékszik meg 
róla: »Ami művészetében leginkább csodá
latra méltó, hogy növendékei beszélnek, 
olvasnak, Írnak és jó felfogásúik. Némelyik 
több nyelvet is értett s alapos oktatásban 
részesült a történetben, földrajzban, szám
tanban stb. Léon (Ponce) Péter nem ütőit 
kisebb zajt ezen siKereivel, mint más jám 
borok az általok elért eredményekkel; d • 
a rugó megteremtetett s a terjedelmesebb 
nyilvánosságnak köszönhető, hogy ezen ha
ladás az emberiség előnyére vált.« A ne- 
meskeblü tudós és szerény szerzetes utóda 
Bonét J  Pál, Castilia titkára volt az. ki 
egy tankönyvbe gyüjté össze ezen csodála
tos észleleteket és kiadta a főelvek összes 
részleteit, melyeken ezen oktatás alapult. Ez 
volt tehát az első módszertanilag teljes mü; 
megjelent 1620-ban. Az irodalmi világban 
nagy feltűnést keltett és sokat lendített a 
spanyol módszer általánossátételén, melyet 
!' Epéé abbé is, mint önmaga bevallja, for
rásul használt.
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