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Mezőgazdaságunk ís gnlmnnke- 
reskedfllmHűk érdekében-

i.
Az utóbbi időben általánosak a pana

szok a hazai ipar és kereskedelem fejletlen
sége, pangása miatt. Ennek okát sokan 
abban vélik felfedezni, hogy az ipar és 
kereskedelmi pályától a társadalom közép 
osztálya még mindig annyira idegenkedik, 
hogy csak akkor adja gyermekét e pályákra, 
ha a középiskolák első osztályairól sem lúd 
már tovább haladni és igy sem az ipar, 
sem pedig a kereskedelem nem nyerhet 
képzett alkotó szellemmel biró, egészséges 
ilju növendéket és igy marad minden a régi 
tespedésben. Ez azonban csak egy okozat, 
melynek okát közgazdaságunk viszonyaiban 
kel! keresnünk, m; rl az emberek általános 
anyagi jólétének lőleltételét a közgazdaság 
minden iránybani fejlettsége képezi. A köz 
gazdaság lejletlensége megnehezíti az anyagi 
existentiát, de nőt veszélyezteti az emberek 
létérdekeit is, mivel a közvagyonosodást 
előmozdítani — az ipar és kereskedelemnek 
lápot adni, erejél növelni a közgazdaság 
van hivatva. -  Azért tehát e téren kell 
tennünk jól, ha jól akarunk élni, és terem
teni kell ujjal, ha rósz a régi. Szükséges 
tehát gondoskodni első sorban arról, hogy 
a gabonatermeléssel foglalkozó honpolgárok 
a legközvetlenebb utón juttathassák feles
legeiket a fogyasztók kezeihez. A föld termő
képességét illetőleg már szépen haladtunk 
ugyannyira, hogy a gabonatermésünk az 
utóbbi időben már annyira fokozódói!, hogy 
a nyomot gabonaárakat sokan a túlterme
lésnek tulajdonítják. Pedig nem ez, hanem 
a külföldi kivitel csökkenése idézte elő a 
gabonaárak hanyatlását; ennek oka pedig 
abban rejlik, hogy a magyar gabona iráni 
— mely minőségre nézve felelte áll a velünk 
veszélyes versenyre kell amerikai és orosz 
országi gabonának —■ a nyugoleurópai pia- 
c.zokon nagy a bizalmai lanság melynek káros 
következménye az. hogy idegen pénz nagyon 
gyéren jut hazánkba és mert a pénzünk 
kevés, a midennapi életszükségleteink fed * 
zése után nem marad feleslegünk az ipar 
számára s ha akadnak is hazánkban ilt-otl 
életrevaló ipar-vállalatok, nem igen tarthat 
ják fenn magukat, mert nincs a terméke
ikre fogyasztó pénzes közönség. Igy aztán 
az iparvállalatok vagy megszüntetik műkö
déseiket, vagy pedig szőkébb körre szorít
koznak iparczikkeik termelésével és mintegy 
aláhelyezik magukat a külföldi iparosok 
nagy tőkéje monopóliumának és bizományi 
i'r/lelbe veszik a külföldi ipar termékeit, 
vigasztalván magukat azzal, hogy nálunk 
hasonló árakért azokat előállítani nem lehet.

Ezen veszedelmes réven jut ál külföldre 
az a csekély pénzünk is, a melyet ez ipar
termékek megszerzésére fordíthatunk; igy 
p o. csak kellői említek meg hazánk ipar

agai közül — a gyapjúszövet és a bőrgyár
tást. Ezen, -  nagyobb tőkebefektetést igénylő 
iparágakkal hazánkban a Kárpátoktól — az 
Adriáig alig foglalkozik néhány magyar 
iparos ezek is leginkább idegen osztrák 
gyártmányokkal látják el készleteiket és ha! 
figyelembe vesszük azt, hogy a jól megmo
sott magyar gyapjúi métermázsánkint 200 
fiiért, a nyers illetve csak száritolt marha- 
bőrt pedig mázsánkint üf> forintért adjuk 
e l ; a szövetnek pedig megvesszük mraázaá J 
ját 400 írtért -  a készített bőrl pedig 125 
írtért, tehát az összehasonlítás eredménye 
az leiz, hogy a szövetgyártásért cca 20 > 
irtot, a bőrgyártásért pedig cca 00 frtot li- 
zettiink a külföldnek és e mellel! még csak 
igen alsó rendű árul kaptunk, mert a szi- 
nejavát megtartja a külföld önmagának. Te
hát odaadtuk a külföldnek nyersterményün
ket és még a pénzünket is és majdnem* * 1 
minden iparágra nézve áll ez a szomorú 
eset. cFolyi. köv.) Szalay Q ttö

/ a l a v á r m o g y e  »é r v é n y  hutósA yra  
május havi rendes közgyűlését Hvasfits Henó 
Ifi ispán ur Öméltóságának elnöklete alatt folyó 
hó !»-én tartotta. — Főispán ur ö méltósága 
üdvözölvén a bizottsági tagokat, a mély mégha 
lottság hangján emlékezett meg a nagy vesz
teségről mely a lefolyt időszakban az országot 
Andrássy Gyula gróf gyászos elhuny Iával érte : 
kiemelte a jeles férfiú kiinagisló érdemeit, jelezé, 
hogy a megboldogult jales hazafi gyászszertartá
sán a vármegye küldöttségileg volt képviselve s 
a megdicsőült ravatalára a vármegye nevében 
koszorú helyeztetett és lelki üdvéért gyászisteni 
tisztelet tartatott; inditványoiá, hogy a közgyük- 

í lés jegyzőkönyvileg örökítse meg hazánk e nagy 
fiának kiváló érdemeit és a gyászoló családhoz 
reszvétiratot intézzen. Főispán Öméltóságának ez 

! indítványa egyhangalng helyesléssel fogadtatott el.
I — Ohasfaiott Szapáry Gyula (írói leirata, mely- 
heu miniszterelnökké történt kineve/tetéséröl és 
Bethlen András gróf löldmivelésügyi miniszter 
leirata, melyben nevezett minisztérium vezetésének 
átvételéről értesíti a vármegyét. Halálon József 
zala egerszegi esperes plébánosnak általános he
lyesléssel fogadott indítványára a vármegye tör 
véuybalösága üdvözlő feliratban ad kifejezést: 
törhet len ragaszkodásának az uj miniszterelnök s 
az uj töldmi/elésügyi miniszter és az egész kor I 
mány irányában. — Fábiánios (Jyula az a'ispúni I 
jelentéshez szólva, beszédében méltatta közigaz 
gatásunk örvendetes állapoté', melyért az elisme
rés oroszlánrésze megyénk közszeretet ben álló! 
ügybuzgó alispánját il eii ; méltatta az egész tiszt
viselői karnak láradhallan tevékenységét. Az ér 1 
dem e/en elismerése melleit szomorúan tapasz* 
laija az alispánt jelentésből, hogy Íi7 l4íi tanköte
les gyermek kö>ül még Í 2.8tj.r» nem jár iskolába, 
mert gazda ember gyértinekét a leg'öbb esetben a 
magán őrzésre használja. Indítványozza, hogy a 
csendörségnek szolgálati uiasjtagban adassák ki, 
hogy a magán őrzőket a legnagyobb figyelemmel 
kísérjék s a magán őrzőket jegyezzék fel és az 
illetékes hatóságnak jelentsék fel. A közgyűlés 
utasít latja a csendörséget, hogy járlataik alkal 
mával a legszigorúbban ügyeljenek arra, hogy 
tanköteles gyermekek őrzésre ne használtassanak. 
A magán legeltetés eltiltását vagy bizonyos kor- 1 
látok közé szorítását ile'oleg a megyei gazdasági 
egyesület mcgkeresteiik, hogy ezen ügyet tüzetes 
megvitatás tárgyává tegye. — Ezen ügygyei kap-1 
eso’atban a közgyU!é« Örö nmei vette tudomásul

az alispán ama kijelentését, hogy bár még van
nak tankötelesek, kik iskolába nem járnak, azon
ban e téren is mint általában a népoktatás terén 
megyénkben rövid néhány év alatt jelentékeny és 
örvendetes haladás észlelhető, amit részben a 
megye tanfelügyelőjének fáradhatatlan tevékeny
sége és ügybuzgósága eredményezett. — A vár
megyei házipénztár, utlentartási, betegápolási sat. 
1889. évi számadásai megvizsgáltatván, helyesek
nek találtatlak. — Az adöfelszólamlás bizottság 
elnökévé Szigethy Antal, alelnökévé Skublics Ist
ván neveztetett ki, adóbizottsági tagokul a megy 
részéről Skublics István, Háczky Kálmán, Isoo 
Alajos és Ssily Dezső választatlak. — Vizi-Szent- 
Gyürgy, A.-Domború, Kraljeveo/., Kottori közsé
gek kö négi szervezési száhályrendeletéi jóváha
gyattak. — A közgyűlés az állandó választmány 
javaslata alapján hutározatilag kimondotta, hogy 
amint a többi helyiérdekű vasút, úgy a Keszthely- 
Halálon S/ont-Gyö'gyi helyi érdekű vasút is tar
tozik a megyei segélyösszegnek megfeleő névértékű 
törzsrészvényt adni ellenértékűi. — Olvastatott a 
vallás- és közoktatásögyi m. kir. miniszter leirata, 
melyben kijelenti, hogy a vármegye közönségének 
azon kérelmét, hogy Zala-Egerszegen egy fogyna - 
násium létesítését a maga részéről támogassa, 
nem találta teljesíthetőnek. Skublics Jenő bizott
sági tag felszólalásában kijolentó, hogy a várme
gye közönsége e miniszteri leiratot nem veheti 
egyszerűen tudomásul ; mert ezen ügy nem pusz
tán Zala Fgerezegé, hanem az égés/ megyéé, már 
1845 ben a megyének közóhajái képezte a megye 
szók helyén egy lögymnasium létesítése ; ugyan csak 
fögyninasiumot kért a megye a hatvanas években 
is s tekintve a legmesszebbre menő áldozatokat, 
melyeket Zala-Fgerszeg városa e ezélra legujab 
bán készseggel lelajánlott, indítványozta : mondja 
ki a közgyűlés, hogy ezen ügyet megyei ügynek 
tekinti s a miniszterhez újabban felirat öltöztes
sek a megye székhelyén lőgymnasium létesítése 
érdemében. A közgyü’és a tett iudilvényt egyhan
gúlag, általános helyesléssel íog.idta, a felirat in
tézését elhatározta. — Vashegy, f.égrád, Derzsi • 
more<*z sat. községnek községi kölcsönfelvételére 
vonatkozó képviselőtestületi határozatai jóváha
gyattak. — A Herlak község tulajdonát képező 
komp bérbeadására vonatkozó szerződés, Fédrád 
községnek a déli vasul társn ál ellen halárigazitás 
iránt indított perében létrejön egyesség, megerö- 
silteteti. — A domasineczi, czirkovlyáni sat. f. 
évben megtartott községi liszlujjitások megsemmi 
sillcttek s uj lisztujitások loganalosilása monda 
tott ki. — FégrAd község képviselő'estületének 
határozatát községi ingatlannak feleke/eii iskola 
czélokra teendő átengedése iránt, a közgyűlés jóvá
hagyta. — Vullári i, Derzsimorecz, Orehovioza 
községek képviselőtestületének a községet iilető 
ital mérési kártalanításból előleg felvételét rendelő 
határozatai törvényhatósági jóváhagyást nyertek.
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njega. Cnvái, (la se Turáni pri Nándor
fehérvárit skupljaju, odredil je i Serege er- 
deljnke i gornjomagjarake k sebi dojti ; ar 
budué hu Turóini na Savi most naprnvili, 
rinilo ne je, (Ja se pripravljflju na obsedanje 
Petrovaradina Nu nullán je vu njegovom 
táborit nalezereg hí* TökíMyja i mudroga 
Dnaíera temeakoga ba8e navuke posluhnul 
fér je «voju nameru premenil i nakanil je 
prenenti bojno polje od pokrajine savaké, 
gde su furáké vojske vu proílib lefah to- 
liko pretrpele, prók Ti se ; odovud pák na
kanil je vudriti polek okolnoHfih ili na 
Nagy-Várad i Erdelj, ili pák na gornju 
Magjargku. S ovom nameroin préséi je
19-ga augusluSa pri Panrovipr£k Dunává. 
Cuvfti Eugen gibanje nepri atelja. posla! je 
jed n odOl vojnke pod generálom Nehemom 
vu Titel, s drugóm vojskom odpuHf.il »e je 
v Szeged, da tam ili pri Kanizsi prejde 
prők Tise, i dojde vu Nagyvárad ili v 
Krdelj predi nego Turéini. Nu komaj je 
26-ga augusfa k Zenti doáel, zeznal je od 
generala Nehetna, da je turski logor prek 
Tise preáel fér se pripravlja na obsadu 
Titela, koj rebude mngel preveliku silu 
lursku uzdrZati. Eugen anda tlrZal je do- 
govor, po kojem Fe je najedenkrat nazad 
povrnul, nu dók je dőli doáel, ved ie Titel 
bil oHVojen a Nehem vu Petrovaradin iz- 
tiánjen. Vezda je i Eugen med áance pe- 
trovaradinske rezmestil svoju vo;Hku, kojoj 
au se véé i erdeljeki i gorujomagjarski Se
regi pridruzili. Turiinu, kada je pri Titelu 
piők Tise pre;eí, nije bi'o toliko Ie2eée na 
zadobljenju tóga neznatoga grada, nego je 
hotel magjarsku vojsku za lírbtom napa^ti ; 
nu potlamkam bi se bil Eugen vu Petro
varadin potegnul, videl se je vkanjenoga, 
ar nije dríal za dobro pograbiti naíe vu 
jakih petrovarad nakih áanrih, zato d gnul 
se je iz koviljskoga nvojega logora tér iflel 
pr» k Földvára uz Tisu gcn da prekoraéi 
pri Zenti Tisu i da po svojem prvaánjem 
planu delati more na onoj s| ani Tise. Nu 
ovoga plana mu véé Eugen hét cég nije 
dopustil spelati ; ar kak se je po izaslanib 
svojih d\őh odelov osvcdoéil o gihanju nji- 
bovtmu, po2uril se je i sam ll-gaseptem- 
bia iz svojega tábora proti njim

Putem vlovil je Köcsög Dzsafera ana- 
tolskoga beglerbega i vezira pos’ödnjih 
turskib á< regov, kojega prisilil je na odgo 
vor i po njtm zeznal, da bi turske Irupe 
ili pri Kani2i ili pri Szegedu prck Tise 
pre9ti bile morálé, nu potlam odlu ilo se 
je prejti pri Zenti i da véé po tam naprav 
Ijem moslu turska vojska prek prelazi. 
Vezda je Eugen od Zente samo pár vur 
daleko bil i odluéil je jód onaj dán sgra- 
biti neprijatelja. Za to po uril se je a se
regom Hvojim i veó prei zaáastjem sutira 
prispel jo (M ga aept.) pred tábor turski 
koj je v jednom zavoju Tine vodom i ve- 
likimi : anci obkoljen bil. Su'tan je vcé * 
konjanLtvom i s bojnimi sredstvi na 
drugoj obali Tise bil i baá He je peSaótVo 
pripravljalo na prelaz kada je Eugen zna- 
menje dal na navalu. Tüköly dal je véli 
komu veziru navuk, da bi moHf reztrgnuti 
dal, da nebi vu £ancih naluzo* i sereg vu 
njem iHkal OHlobodjenje, nego vn vlastitom 
junaékum borenju. Nu veliki vezir nije fp 
ufal navnka ovoga posluhnuti, a vojska 
turska mésto viteikoga odpora, rivala neje 
prama moflfu, ili ufajuc se oslobodih pli- 
vanjem poskakala je vu vodu. Nu niti 
most, nije mogel dati svim obranbe ; nezna 
se, jeli pod vnotinom narinuvsih áeregov 
turskib, ili pák od nasih stukov — pont* 
Sil se je a na njem stojeái naáli su Hmrt 
svoju vu silnoj vodi. Vezda je levő krilo 
na'e vojske farn, gde je obnla v<Ee nizka

Ibila, pregazilo prék male vode i do avái 
med desno krilo turske vojske i med potck, 
pograbilo je neprijalelja i odrezalo gs od 
mosta, doéim su peáaki i konjaniki nafe- 

,cajué se med sobom na nredini i na des 
■ nőm krilu popeli se na áance tér su za- 
poéeli strahovito mcsarenje vu prepanjenoj 
neprijateljskoj vojski. Soldati naái tak hu 
bili reijareni, da nikomu niti uz najveksa 
obeöanja, ni hu oprostili íz logora komaj 
jih se je jezero oslubodilo na drugu obalu, 
do 10 jezer na*Io je smrt vu valovih Tise 
a do 20 jezer opalo je od cesarskih tele/. 
nikov med áanei. Med ovimi bil je sam 
glavni vezir Elmasz Mohamed jós s Ceti ( 
rimi veziri ; 13-mi beglerbegi i s vnogo- 
brojnimi viájimi caHtniki, kője su stranom 
pobunjeni Janidiri sami posekli, kajti su je 
vu takovu pogiltelj zapeljali. Tököli skril 

lse je med mrtve i Cekul noó. tér v nőéi 
preplival Tisu i ovak se owlobodil. KráCe- 
nikov opalo je tu .samo 600 a ranjeno bilo 
jih jo do löOO. Hitka dokonéala se je sun- 
* anim zahodom, kak je Eugen ceaaru pisai 
kak da bi i sünre Cekalo bilo, da zadnjimi 
svojimi traki pozdravi najodiéeneSe slavo- 
dobitje oriDja cesarovoga. Plén, kojega 
su tu naái zadobili, stopram se drugi dán 
pokazal, kada je Eugen pr< k brzo pop av- 
Ijenoga mosta préséi FrestraSena turska 
vo ska tak j<‘ pobegla, da je ostavila svu ! 
svoju bojnu spravu. devet, jezer kóláit, jezero 
— jezer kon.ov, gamilab i volov, sveSul-| 
tanovo z'ato i srebro. njegovu kasait sa tri 
milijuua íorintili, dapaée istu sabliu Sul- 
tanovu. Pecatnjak turskoga cesarstva, koj 
je nsjdjen bil na vratu velikoga veziro, i 
danas se vidi vu cesarskoj b'agajni vu 
Becu.

K A J  J E  N O V O G A  ?  
Kraljevska tabla.

Do vezda imáií smo kak v áji sud za 
éetl naft orsag jednu kraljevsku tabin vu Bu-i 
dapeátu. Od vezda bude drugsé ; kraljevska 
tabla bude vu viáe znamenitcfith varoáih or- 
saga na viáe delov rezdeljeua i to prema po 
treboói pojediuih krajov orsaga. ,Joá se za 
staino nezua, koji városi budu dobili kra
ljevsku tablu, to se do vezda vu orsaékotn 
spraviáéu rezpravla, a ufauje je, da budu s 
tóm razpravom za kratko vreme gotovi.

Zelja kralja.

Njegovo veliéanstvo Ferenc Joief izrazil 
jc 2elju, da oblasti glavuih varos >v Buda- 
pcáta BeCa i Praga ncpripravljaju nikakove 
svecanosti prigodom vencanje Marije Valerie- 
nego da k tomu odluöene peneze na dobro- 
tvorne svrhe obrneju. Po totu anda moremo 
se nadjati, da budu ovi tri varoii nőve fűn 
darije napravili za podpomaganje siromakov.

Kai >*ele posleniki ?

Prvoda majuAa dt2di su posleniki po 
celi Eutopi kongicB ; svetkovali su ovaj 
dán kak dán svojega oslobodjeuje, ar su tu 
izrazili svo ono, kaj jih na arcú ti$öi. N|i- 
hova zihtcvanja zadtZavaju se vu sledeéih 
t.oCkah. 1.) D a vu nijednom orsaga posleniki 
nebudu morált na dau viáe delati kak 8 vur. 
2.) Da se prepove posleniéko sluíbovatje 
deci izpod 14 let; od 14 do 18 let pák 
samo f> vur na dau slobodno delaju. 3 ) Da 
se zabrani svako noCno delo izvan onib 
meátrov, kojib meáttija ver po uaravi mora 
se v nori obavljati n. p. peki. 4.) Da se 
□edopustí 2euskam te/.aéko delo osobito noéno, 
kője telcsuouiu razvitku 2ene ákodi. 5.) Da

se nocno delo nedopusti niti mu^kiiu niti 
áenskim poHleuikom izpod 18 let. 6.) Da bc 
odredi za svc poslenike svaki tjeden poéinek 
od punih 36 vur. Dók njim se óva njihova 
zabtevanja neizputie i zakonom neosiguraju, 
tak dugó budu strajke trpele, ar oni vele, 
da nebudu popustili niti za dlaku. Bormeá, 
bormeá su zahtevanja poslenikov ('.sto pra- 
viöna.!

Ginuée Fogasa.
Znano je, da vu Balatonu 2.ivi vu véli- 

kom broju fogaá zvaua riba, koja po svojem 
teCuom mesu ima osobitu vredoost, Na jezere 
trguju balatonski ribari s fogsáom, kojega 
sirovoga ili nasoljenoga po svetu poSiljaju. 
Vezda tu2e se ribari, da fogafl vu noveáe 
vreme giné i da ga je sve menje i menje. 
Zrok ovoga pomenjkanja je to, da ga vu me- 
seou aprilu, baá kada se mresli, lőve. Istina 
da ga od drngih ribah odbereju i vu vodu 
uazad hite, nu mre2a ga tak oslabi, da nije 
moguc potlam mrestiti se.

Nlrtvi zastupnik.
Nezdavnja zakopan je glaaoviti jeden 

naá zastupnik a ovth danah idei je opet za 
njim jeden isto tak znameuiti i zasla^ni ab- 
legat. To je 1 írvári Lajos urednik novinab 
* Pesti napló». Érv ári bil jc znameniti pis- 
moznanec i marljivi kotrig pismoznanskog 
drufctva 1887*ga leta pák bil je s velikom 
vröinom zebrán za ablegata vn éakovskom 
kotaru. Zivel je 48 let a zrok smrti n;egove 
bil je tak vu zubih.

Ven anje Marije Valerije.
Pisali smo, da je vcucanje nase kra- 

Ijevske kéeri Marije Valarije za staino od- 
redjeno na menec augustuá. Táj glas moramo 
opozvati, ar se je stvar premenila. Visoke 
záruké budu najme na Zelju kraljice matere 
ne vu augustuáu, nego 31-ga juliuáa ob 11. 
vuri predpoldan vu Ischel. Na ovaj dán öine 
se vezda najvek c priprave vu Beéu od 
strani roditrlov kak takaj rodbino domafte i 
Htrajnske. Zálimo steóu i boiji blagoslov vi 
sokomu mladomu paru !

Zene na sve' uiliStu.
Po vekáih varoáih svetskih nije véé nö

vi ta, da ámske pobadjaju universitete i tam 
posludajo predavan ja visoko vuCenih profé- 
sorov. I berke ftenskc dalé su molbenicu na 
vnogobrojnim podpiHom, da jim se zakonom 
dopusti, da pohadjaju predavanja na íilozo- 
fiékom i mcdicinskom fakultetu. I joá su 
prosile i to, da se vtemeli jedüa velika gim- 
nazija samo za ieuski spol. Zelni smo znati, 
kakov odgo vor budu dobile na ovu proSnju.

Pretrgnjeni obiak.
Íz Reg-llutta piőu nam, da je vu onoj 

okolicl na poC t̂ku ovoga meseca bil straho- 
viti viher i pucanjc strelah, kője hu veliki 
broj visokoga drevja vu bliíojoj áumi do 
korenja poöehale. K. tomu reztrgnul se jc 
obiak uad okolicom a voda setve tak na nikaj 
spravila, da siromaAni onde^nji gospodari letos 
nebudu imali nikakovu í-^tvu tér su izvr2eni 
najvekioj oskudici.

Pasterov infttitut vu Budape^tu.
Vu Buchp^átu vtemeljcn je Pasterov 

inátitut t. j. takov pital, vu kojem se be- 
jU2*jiki od stekloga psa ogri2ujeni vrace. Joá 
niti nije inititut svccano odprt, ver je 18 
neHreCnikov nutri na vrarenju. 9 jih je Cisto 
zvraéeno i doma odpuádeno a drugi cstali 
su jós nutri ar vraéenje trajc viáe tjednov. 
BeteáSnik bude viáe krat na Btanoviti uaéin 
zacepljeu a za dva tri tjcdna svaki ozdravi 
iz ovoga Rtraánoga betega.
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SmeAna pozablivost. i

Vu Jászberényu vlovili su nezdavnja 
gospona varoékoga kasira na raaloj deírau- 
daciji. Nije mu viée íalelo iz kasse, kak 6000 
forlntih, pák kada bi ga bili zbok ovoga de- 
ticifta na raC.au pobrali, oiinil se je t&k ne
dűién, kak malo dete tér se je izjavil, da 
ma je ta malenkost samo polek njegove ve- 
like pozablivosti iz raéunov izpala. Ufamo 
se, da bude oblast veliku njegovu neduZnost 
ua ozbilni nádin nagradila, tér ga na to nav- 
t ila, da nebode véé tak pozabtiv.

Kuliko dijakov imamo ?
Vu naáoj VHrmegjiji ima 67,140 vu- 

érmikov vu piékoj ökoi*. Iz med ovih a 
1418 viáe devojkab kak deéakali. Magjar- 
nkih vuéenikov im a : 50,846, horvatskih 
12,145, slovenov 3416, nemákih 730 — 
Skol imamo 415. Ókole i navuéitelji potre- 
buju na leto 388,547 frtov ; k tomu da e 
vlada 92,428 írt. Navuéiteljah imamo 618, 
izmed ovih 70 ienskih.

Kuliko se jih je narodilo ?
Od leta 1889. meseca septembra, I ga, 

do 1890. meseca marciuáa, 31-ga, tojest pol 
leta dugó, kak sa gospoda phbanufli izkazali, 
narodilo se je vu Medjimurju 1837 decah 
vumrlo je 1234 duS ; pomnoiak je 603. 1 
to tu éakoveékim kotaru narodilo se je 963, 
vumrlo 619, vu priloékim kotaru narodilo se 
je 874 vumrlo 615.

Prodaja.
Jedue Irpe gorice budu se 23-ga o. m. 

vu Zssadu pri obéinskih bi/ah prodale. Koj 
je kupiti hoée, naj se potrudi vu Zasad 23-ga 
o, m. ob 8 vuri.

Licitacija.
Vu Podturnu proti Léváéi# Iinbri i | 

Uegini «e liritacija nebude 8-ga juuiuáa ob- I 
drlala, kak je to vu proálim brnju naáih no- 
vin stalo, nego 3-ga (uoiusa.

Horvatsko-mapjnrski razgovori. 

Horvflt-miigyar beszélgetések.
Odeca. —  Az öltözet

(Oalje — Tovább.)

— Ja imám pruslek.
Nekem van mellényem.
— Pruslek ima goler, zaduju i pred- 

uju strau.
A mellénynek van gallérja,  hátsó és 

éllé  része.
--  Na prednjoj strani su gombi i luknje. 
Az elórészén vannak a gombok és a 

lyukak.
— Piunlek ima dva ftepe.
A mellénynek van két Z9ebje.
— Prualek napravljen je ol sukna ; 

ssüil ga je sabol.
A mellény posztóból van csinálva ; varrta

a szabó.
— Pruslek noeimo pod kaputom.
A mellényt, a kabát alatt viseljük.

— Na glavi mi je ftkrljak.
A fejemen van a kalap.
— SkiÍjak iina gornji de), oblavak i krila. 
á  kalapnak van teteje, oldala és karimája
— Gornji dél je raveu ili taobljen.
A teteje egyenes vagy kerekes.
— Oblavak je okrugel.
Az oldala gömhnlyü.

— Na oblavku je pántiek.
Az oldalán pántlika van.
— Krila au veksa i sirfla kak oblavak, 
A karimája nagyobn és szélesebb mint

az oldala.
— Jesu érne, zelene i druge faibe 

ákrljaki.
Vannak fekete, zöld és más szinü kalapok.
— Akrljak napravljen je od svile ili 

diake.
A kalap készítve van selyemből vagy 

azórből.
— Ökrljak dela kloburar.
A kalapot a kalapos csinálja.

Jesu i slamnati ákrljaki.
Vannak szalmakalapok is.
— Slamnate őkrjake pleteju od slame. 
A szalmakalapokat szalmából fonjak.
— Jesu i Senki ákrljaki.
Vannak női kalapok is.
— Zenski ákrljaki nakinésnf hu  perjem i  

cvetjom.
A nö| kalapok fel vannak díszítve tollal 

én virággal.
— Skrljakom pokrivamo si glavu.
A kalappal befedjük fejünket.
— Skrljak s kefom zkefati treba.
A kalapot kefével ki kell kefélni.

Nekaj zakratek cas.

7.
Kri'mtr : No, kak njim se dopada teli, 

gospodin sudec ?
Sudec: Teli je onobito bal, ali voda 

jako smrdi.
8 .

A : Ja sam si misül, da ste vi vege- 
tarianec, a vi jéite zajea.

B : .le, znaju, ja sam njim indirekter 
vegetarianec ; ja samo jém meso od onih Zi- 
vinah, kője se s travom braniju.

9.
Veseli F. Tomafl

Litriéek je moj striéek.
Á vinéek moj mejaö,
Gda balost mene peée,
Litrek mi onda reée :
Napij se ga Tomaá !

Ako bratec k mej dojde,
Mu Hrce ialostno,
Litrek u natoéim,
Da srce mu razmoéim,
Onda s peva radostno !

Kad zaduja vura dojde,
1 smrt mi stisne vrat.
Litrek naj mi svétit 
Da lege bu mi vmreti,
Naj svéti zadnji k ra t!

1
IT< itelj: Zakaj si ti Karlek zakesnil vu 

ákolu ?
Dijak : Vuni pri goricaj hu lovili tata, 

h moja mama su me poslali tani gledat,
jeli je ne morti moj otee.

2.
S romasen ali vesel pisar nasiwjal se je 

glasno, gda je doáel dimo na veéer, kak je 
opazil da tat vu njegroj h'gi preiskava vu 
kmic.i.

Tat ga zaéudjeno zapiti, da zakaj se 
smeje.

Kak se nebi sinejal, rekel je pisa**, kad 
bi vi radi vu mojoj higi naj ti ono po nőéi, 
<esa ja nemrcm po bclom dnevu najti.

3
Sudec : Vi ste pitvorjeni, da ste svo 

jemu gospouu vkrali liláié iz ormára. Kaj 
veliste ve na svoje opravdanje ?

Sluga : Ziradi tili hlaé bilo je veó puno 
greha méi gosponom i milostivnom gospom, 
— i milostivna gospa sa rekli, da vu óva- 
kovih hlaéali aemreju gospona videti. — A 
vidiju gospodin sudec, meni pák jako dobro 
paáeju.

4
Mu2 : Prosim pouizuo gospona plebanofla, i 

jeli bi iné átéli taki zutra zapisati, da sam í 
se zaruéil a dovicom Magdom ?

Plebanoá: Ali éovek — tak naglo, lm 
hoio stoprsm pred pol vure vaáu pokojnu 
2enu zakopali.

Mű t : Prav zato, gospon plebanoá, ar 
ako ne vczda privéim ua mir pri bili, onda 
mi se bude te?.ko pátiam privéiti na novo zlo.

5 ..

Gospon : Kaj prosite ? lm ste vi éovek 
straflno debeli.

Vandravec: „Pák to iin je prav i ne- 
sreéa moja, da mi nigdo tuliko penez neíc 
prikazati, kaj bi se mogel vraé ti od de- 
beloée*.

6.
Plebanoá; Pák opet tu prosite, bolje 

bi bilo, da bi si vi ovo prirréje k srcu vzeli : 
,Delo £ini ivljenje sladkim •“

Vandravec: Prosim pouizno gospona 
plebancái, ja sam ne prijatelj aladkoée.

NYÍLTTÉRI)

Ganz seid. bedruckte Foulards fl 1.20
b ia  f l .  3.90 per Meter (ca. 450 versch. Desains) 
— vera. roben- und HtUckweise porlo- und 
/ollfrei in'* Haus (iaa Seidenfabrik- Dépot 

í H .f*n neb er^  (K. u. K. Hoflieierant) 
; Z ürich , Musfer umgeliend. Hrieíe koaten 

10 kr. Porlo.

*) E roval alatt krtzimiekért felelösaeget nem 
vállal a szerkeszU*.

H i r d e t m é n y .
Egy majdnem uj s z é n a  és g a b o n a  

k a s z á l ó  m a s i n a  eladandó a legjutá- 
nyosabh árban.

FRANGESCH FERENCZ
vaskereskedünél Márburg, 

F>0r) 2 —3 Stájerország.



Öltözetekre -való szövetek.
Peruvien és Doszking h magas H o r n  

részére, előszaboll szövetek ca. és. kir. 1 inast- 
v in e lö i  u n i f o r m is o k r a ,  továbbá h a d á n -  
ty & n o k  t ű z o l t ó k ,  tou i* in t:ik  és l ih e r i-  
ál<ra. Poszlószövelek to lco  és jfr tn zö a n z-  
t a lo k r a ;  L ó d é n  (vizáthatlan) vadiVaz*  
k a b f t to k r a ,  m o s ö s z ö v e t e k ,  utazéplaidek 
írt 4— 12 ig. E felsorollak sokkal olcsóbbak 
nainl bárhol és e melleit a le jr job b  és lom
tá r t  ó s a b b  minőségnek.

JOH. STIK AROFSKY
BRUNNBEN.

Legnagyobb p o n z tó -r a k lí' ir  az os?trák 
magyar birodalomban. Mi n t h k  hérmentesen 
küldetnek. A szabók részéie a legszebb és leg
tartalmasabb m in t a k ö n y v e k .  10 Irton felül 
utánvételek bénnenlve küldetnek. 200 000 irtot 
képviselő állandó raktáram és v ilh ^  ü z le t e m  
folytán természetesen, sok m a r a d é k o m  van. 
és miután lehetetlen ezekből mintákat küldeni, 
az ilyen megrendelt m a r a d é k o k a t  vissza
veszem. kicserélem, vagy a pénzt visszaküldöm 
A maradékok megrendelésénél, szükséges, hogy 
azok színe, hosszasága és ára jelentessék.

L e v e l e z é s  német, magyar, cseh, lengyel, 
olasz és íranczia nyelven.
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*  A N D E L  J .-F E L E  *
ö  UJ FEI.FEI lEZETT ffl

|  TENGERTÚLI POR g
)K IIOMlit X
^  poloskát, bolhát, svábot, molyt, orosz- ^  
q  bogárt, legyet, hangyát, pincebogart, £
Q  madarmolyi,egyátalíib\n mindennemű Q  
m  rovart — majdnem természet fölüli i M 
7* gyorsasággal és biztossággal, — oly 
M formán, hogy a létező rovarköltésből M 
X  még csak nyoma sem marad annak Va Iá 
X  lódi minőségben és olcsó áron kapható: )K

\  Prága A ft 'D E E jJ .- fr le  $
X  gyógy ííí kereskedésében
%Á  a fekete kutyához, Huss-utcza 13Csáktornyán %
h  TÖDOIt .I4t/>i:i jj
Q  vegyesáru kereskedésében

V :X * X * Í X X X |X X 3 * X 3 » Í X * X 9

Azon tárgyak iránt melyekből ezeu vizsga leteendő, a zalamegyei ni. kir. államépitészeti hivatalnál tájékozás szerezhető 
Zala-Fge/szegen, 1890 évi május hó 9*én. t r

C S K R T A N  K A R O L Y  s. k.
Zilsvármegye alispánja.

Nyomatott Fiochel Fülüp laplulajdonosnál Csáktornyán.
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