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Azért tartom fontosnak és legczélszelítson hát a kormány gyárakat, telepítsen
be szőllővel homok területeket stb. Könnyű rübbnek az említett három házi iparágat,
Sok mindent olvashattunk és hallhat— azt igy papíron elmondani, csakhogy a va mert ezekre nálunk a talajviszonyok is fö
már a munkáskérdésröl Pár évvel ez- lóságban ehez több is kell, mit nem czélom löttébb kedvezők.
még csak híréből ismertük, nem sokára fejtegetni.
A kosárfonásnak azonban sok válfaja
azonban felütötte fejét a fővárosban, majd
Nekem sokkal egyszerűbb és kjvihetőbb van s tény. hogy a finomabb kézi kosara
a vidéken.
eszmém van, minek keresztülviteléhez nem kat kereskedésekből méreg drágán vesszük ;
Annyi bizonyos, hogy a munkásmozga kell nagy alaptőke, mégis b:ztos munkához igy vagyunk a gyékény munkákkal is, ho
lom még nem oly veszedelmes s nincs oly juthatni általa s egy munkás család meg lott, ha csak háziiparszerüleg állíttatnának
mélyen meggyökerezve, hogy azt kellő ta élhetésénél figyelembe veendő tényezőt elő, felényibe kerülnének s pénzünk sem
pintattal el ne lehetne intézni.
vándorolna a messze idegenbe.
képez.
V dékünkön munkáskérdésről még nin»
Mint fentebb is mondám ezek keresz
És ez nem egyéb, mint a háziipar
csen szó, de lehet. S mivel lehet, már előre el megkedveltetése. E tekintetben különösen tülviteléhez nem kell nagy befektetés, csak
kell azt csirájában fojtani. Szerintem, a vidékünk helyzetére utalok Mert hogy is egy kis jóakarat az állam és a társadalom
munkáskérdést télen legalkalmasabb meg állunk mi a háziiparral? Sehogy.
részéről; nevezetesen ingyen háziipar tan
oldani, mert az tulajdonkép télen csírázik,
Á fonó rokkák világa immáron nálunk folyam nyitása két három éven át vagy
a mikor nincs munka, s nyáron üti tel fe is megszűnt. Nagyon vékony lett az uj nem tovább s a munkák értékesítésének könyjét, a mikor a télre valót is meg kell ke zedék bőre a rokkán iont s szót vászonhoz. nyebbé tétele hatósági és állami támogatás
resni. Nem tagadjuk, hogy vidékünkén a Szóval, ami kis háziiparunk volt, abból is mellett
városhoz és vasúthoz közel eső falvak mun kiszoktunk. Azt mondják erre sokan, hogy
Ilyenformán csupa kíváncsiságból is főb
kás népe télen is talál foglalkozást és ke* olcsó a vászonnemü, hogy nem érdemes ben felkeresnék a tanfo'yamot s ha annak
nyékresethez jut a kereskedők telepein, a érte a kendert «nyáozni.» V *n benne va üdvös voltát is belátnák : csekély díj fize
gabonakereskedők raktáraiban, a vasútvona lami, de nem egészen igaz.
tése mellett lehetne fotytatni tovább. Ez ál
lak javításánál, a pályaudvarnál, de a várostal elvonatnék népünk téli tétlenségéből s
Van
még
azonban
nálunk
háziipar
tói. telepektől és vasúttól távol cső falvak
hasznos téren foglalkoztathatná pihent el
földmivelő népe s különösen a hegyi nép másféle is, csak nézzünk jól széllyel. Ilyen: méjét.
télen nem talál munkát s ha még hozzá a a seprükötés, kosárfonás és a gyékénymun
Nem lehet czélom e rövid csikk kere
termése is rósz: akkor ne csodálkozzék kák Csakhogyha még meg is figyeljük a tében egész programmol adni s igy egy
három
házi
iparágat,
bizony
belátjuk,
hogy
senki, ha az éhes gyomor és a sok nélkü
előre megelégedném az es'me felvetésével,
lözés folytán kitör és kenyeret kér. Pedig mindhárom nagyon kezdetleges állapotban mert tapasztalatból merített meggyőződésem,
előbb, ulóbb bekövetkezik a baj, ha más van. Még ezt sem tartanám oly nagy baj hogy csak azon vidékek lakói emelkedhet
ként nem, kivándorlás alakjában főleg hegy nak, ha általánosan el volna terjedve.
nek erkölcsileg, (mert a munka nemesit I)
A kosárfonást, seprükötést és gyékény 9 anyagilag egyaránt, kik a mezőgazdaság
vidékünkön, ebben a fillokszerás időben.
Ezen kell segíteni társadalmi utón is. Deho munkát tartom azon munkáknak, melyeket mellett valamely háziiparral is foglalkoznak.
a szegény népnek megtanítva: őket alkal
gyan ?
Népy,
Erre a kérdésre lapokban és különböző mas mellékfoglalkozáshoz és keresethez
röpiratokban megadták a feleletet, hogy ál lehetne juttatni.
A h ázi

ipar.

t

A Jm kirtím iji.
Mirou és kecskéje.
Nyomorult határszéli falu a Vihorlat mentén.
Közönséges gondolko/ásu ember ki nem ta
lálná, hogy e rongyos puszták lakóitól mit lehetne
ellopni, pedig egész sor falu lopásból él.
íme például Miron, a kinek eszméi köréből
határozottan ki van zárra a*, a mit mások muukának neveznek.
Miron testi táplálékát a lopá«, a lelkit pe
dig a babona és gyűlölet szolgáltatja.
Jobb és bal felé t ud tekinteni a nélkül,
hogy tejét megmozdítaná.
Az ilyen szemforgató emberekben különös
gonoszság lakik.
Miron csendes átkot mond fogai közt a kö
rülötte mozgó világra s nagyot rúg a mellette
szimatoló kecskén.
Egyedül él. Egv macska aincs a házánál
A kutyára különösen haragszik, mert abban em
beri érzés lakik. Egy kecskéje van csupán. Ennek
sem adott soha melegen kivöl egyebet. A kec«ke
azonban megél a jég hátán is.
A gonosz sötét sziklák közt, meiyek tövében
a talu van, — morédén ut visz a közeli hely
ségbe.

A volt bírónak halálát is egy kecske okozta.
A kanyargós ösvényeken éjen át gyanús ár
A mint a konyhában pattogó tűz mellett ebédelt,
nyak mozognak.
E közeli falvak lakói e g y m á s t l o p j á k . a kéményen át egy kecske esett a fejére s nyaka
megroppant.
Mironnak a kecskéje íj tolvaj.
A felesége mindjárt lebontatta a kéményt,
Vele együtt jár lopni.
nehogy a másik urának is bajt okozzon ; de meg
Akárhányszor nyomában voltak már s az igy a házuk is jobban hasonlított a többihez.
utolsó peresben menekült meg.
Mironnak nem volt felesége.
A kecske ilyenkor teljes erővel rontott azon
Az asszonyt tartotta a leggonoszabb állatnak
üldözőnek » a meglepetés hatása alatt gazdájával
Ha egy leány ingerkedve ránevetett; a fo
tova Iram odott!
De azért uem volt jó viszony ö köztük sem. gait csikorgatta feléje.
— Ördög van benned ! Miron babonás volt,
Talán csak a gonoszság tűzte őket össze.
Míg Miron a ház körül szimatolt lopnivalót, mint azon a vidéken mindenki.
Egyes házak szegletén görbe alakú fák, nagy
addig kecskéje a konyhakertet tette tönkre kiváló
kiálló kövek, az ut szélén sőt kapufélfák és álla
rafinériával.
tok is rossz hírben állottak.
Elválhatlanok voltak.
Miron kecskéje határozottan ilyen volt.
Miron olykor megkötötte, de mire a cselek
Egyszer (?) Miron bepálinkázva, réssegen
vés színhelyére ért : a kecske is megjelent.
feküdt
a ház előtt.
Miron olykor határtalan dühre gerjedve
A
kecske megtaposta és úgy kinyali* a nya
dobta rá baltáját! a kecske megrázta szarvait s
kát, hogy tályog lelt rajta.
nagyot lökött gazdáján
Miron megkötötte a kecskét s tüzes paraazaal
A lopásból aztán együtt tértek haza. Miron
sokszor üres kézzel, de a kecske mindig jóllakva. rakott a körmére, mint a hogy az elfogott tolt
Miron nappal megfejte s elboc*ájtotta dol vajjal a lakók szoktak.
Mironnak hol egyik, hol másik szomsszédja
gára.
I
A faluban alig lehetett egyéb állatot látni, biczegett.
Az ilyen mánipuláosió után a lábujjak kör
mint kecskét. Az ólak, kerítések tetején, az árkok j
széleit fedő bokrok kost két lábra ágaskodva, a mei leesnek s a deliquens nagyobb kint áll ki,
mintha
lábújáét egyenkint vagdosták volna la.
leégett viskók romjai közt a patakon átvivő pal
A nyomor és tudatlanság e táj lakóit va
lón, a kémények mellett, olykor ama lyukakban i
is, melyet a lakók ablaknak neveznek ; egy ravasz dakká változtatja. Vadságuknál csak babonássá jságuk nagyobb.
kccskefej jelent meg.

tárgyát a sétatér sa neki való telek m*g küldték ki. — Az építendő központi iskola
vétele képazné. 3. A Jalsa beket itése s? tervének megsürgesse tárgyában s a terve
választmány zett polgári leányiskola felállításának ügyé
g l n t v n i s . A vallás- és közoktatásügyi rendezésére vonatkozólag a
miniszter ur Dékány Mihály nagy-becskereki tagjai szombaton d u 2 órakor helyszíni ben ál ratot intéz az iskolaszék a kir. tanállami polgári iskolai segédtanítót a Csák szemlére mennek ki s megállapított terve felügyelőhöz, hogy az ügyek raegsürgettesseegyéb íolyóügyek tárgyalását az
tornyái állami tanitókápezdéhez segédtanárrá zettel lép a közgyűlés — esetleg a választ nek. —
iskolaszék a jövő gyűlésre halasztotta
mány elé.
■evezte ki.
— g á n c z v ix s g á lá t Coronelli zágrábi
— K ö sz ö n e t n y ilv á n ítá s . Gróf Festetics
fia lá lo z á s . Jakobsits István Csáktornyái
Jenő ő méltósága ismét fényes jelét adta tánezmester ma egy hete tartotta a Hattyú • derék, köztiszteletnek örvendő iparos és vá
mély vallásosságának, midőn a Csáktornyái vendéglő nagytermében tánezvizzgálatát, rosi képviselőé hó 17-én 42 éves korában
plébánia templomban legújabban felállítandó melyet a tánczolni tanuló keresk. ifjúság és elhunyt. A megboldogultat e hó 19 én he
egy Jézus szentséges szive — és egy Má a képezdei növendékek által közösen ren lyezték örök nyugalomra- Temetésén nagy
ria szeplőtelen szive szobrának beszerezbe dezett tánczkoszoru követett A tanítványok számú közönség jelent meg, ezzel adván
téséhez 100, az az : egyszáz 0. é. forinttal és a közönség teljesen megtöltötték a nagy kifejezést az elhunyt érdemei iránt érzett
nagylelkűen hozzájárulni méltóztatott. F e termet^ mely ezúttal is kicsinynek bizo elismerésének. Nyugodjék békében !
lette kedves kötelességet teljesítek, midőn e nyult. A tánczviz8gálatot a kezdők cső
< §ucsuibs Mind azon jó barátaimnak, jó
nagy jótéteményért ő méltóságának vala portja nyitotta meg, a kik szép ügyesség
mint mindazoknak, a kik e magasztos czél gel mutatták be a különféle tánczelemeket, akaróimnak és ismerőseimnek, kiktől iga
elérhetéséhez hozzájárulni szívesek voltak, majd e g y e s tánezokat, köztük a franczia zán az utolsó perczig való rendkívüli elfog
egyházam és híveim nevében a nyilvános négyest. A haladók csoportja főleg a vizs laltságom mialt — legnagyobb sajnálatomra
ság terén is legbensőbb hálámnak adok ki gálatot követő tánczmulatságon tüntette ki személyesen el nem búcsúzhattam ; itt mon
fejezést. Deus retribuat ! Csáktornya, 1894. magát, tánczolván a műkedvelőkkel együtt dók szivből fakadó, őszinte «Isten hozzád*ot!
oktober 12. Weber Vincze záidafőnök és h. reggeli 4 óráig. Altaljában Coronelli táncz Tartsanak meg emlékökben jó indulattal,
mester helyes módszere által most is teljes mint a hogy én mindig csak a legszivesebplébános
i ben gondolok önökre ! Isten velők ! Gaal
<£ polg. isko lá b a n fönnálló Zrínyi-önkép eredményt ért el A táneznemek megtanul
zőkör f. hó 13-án alakult meg. Elnöknek az tatásán felül a testtartás és a lépések köny- Imre.
alapszabályok értelmében Pálya Mihály igaz nyedségére fektetett súlyt, a mit a tanit£ d i/te r itis i g yó g yítá sa . Az egész czivilizált
gatót, jegyzőnek Németh János VI., titkár vánok legtöbbjénél sikerült is elérnie. A világ ujongva üdvözölte Behring tanár talál
nak Kosz Károly V**, pénztárosnak Heinrich tánczkoszorun Sárközy zenekara játszott. mányát, melynek segélyével a gyermekek
is k o la s z ik m e g a la ku lá sa . A tisztujilás ezrei ragadtatnak ki a biztos halál torkábót.
Oszkár V., gazdának Pintács Ferencz VI.,
2-od jegyzőnek Rechnitzer Alfréd IV., 2 od ból kifolyólag megválasztott uj iskolaszék f Vidékünkön tudtunkkal eddig egy irányban
titkárnak Hadrovics József V osztályú tanu hó 16-án alakult meg a iővő három évre sem történt intézkedés, de Perlaknak már
lót választották meg. A kör minden máso Deák József iskolaszéki tag korelnöksége van gyógyszeruma. Ugyanis dr. Vizteleki
dik szombaton ülésez. Vezetője Zrínyi Ká alatt. A megalakulás legnagyobb nehézségét Frigyes körorvos nemcsak, hogy beszerezte
az elnöki tiszt betöltése képezte, mert az magának a szérumot és a műszereket, de
roly tanár.
—
szé p ítő -eg yesü let választmánya f. eddigi elnök, Z’egler Kálmán kir. közjegyző felutazott Budapestre és a Stefánia gyermek
hó 18-án ülést tartott, melynek tárgyai semmi áron sem akarta az elnökséget el gyógyintézetben tanulmányozva az eljárást és
voltak: 1. A sétatér, melyre nézve abban vállalni Csak hosszas rábeszélés után volt kezelést, megfigyelte a kór lefolyását.
történt megállapodás, hogy a választmány hajlandó azt újból elfogadni. Habár — sze
— G y á s z tó l. Eitner Sándor a maga,
a közgyűlésnek a Wagner-féle és a perlaki rinte — csak ideiglenesen vette is át az
valamint
gyermekei Eitner Zsigmond. ennek
iskolaszék
vezetését,
nyugodtan
nézhetünk
utczában a Hirschmann , Kaczun , Petricsféle telkeket fogja ajánlani megvételre, mint az iskolaszék működése elé. mert a tárgya neje Fülöp Erzsébet, Ettner Sándor, Eitner
a melyeket a választmány legalkalmasabb lás alatt álló ügyek, minő a központi iskola Jenő és Eitner Anna férjezett dr. Bárdió
nak talál e czélra. Hirschmann Leó indít épületének építési ügye, valamint a polgári György né, ennek férje dr. Bárdió György,
ványára megkerestetik mindkét takarékpénz leányiskolának fölállítása bizonyára mihama — napa özv. Rotter Jánosné szül. Polczer
tár a czélból, hogy az egyesületnek o'c«ió rább megoldást nyernek. Garancziát nyújt Mária, — sógornői Rotter Karolin özv. Fe
kamatra 2000—2000 frtot kölcsönözzön erre nézve az elnök energiája, ki meg fogja hér Sándorné, Rotter Ida, özv. Hubinszky
Egyúttal azon reményben van az egyesület, találni módját annak, hogy az égető kérdé Adói iné, Rotter Vilma ‘érj- dr. Mangin Káhogy a takarékpénztárak némi évi segélyt sek megfelelően, a leggyorsabban megoldas rolyné, ennek férje dr Mangin Károly, •—
is fognak az egyesületnek adományozn:, sanak. — Alelnök Krasovecz Ignácz dr. testvérei Eitner József neje Gfilming Emília,
melyekkel egyúttal a fennemlitett tőkék ka jegyző Zrínyi Károly, a polg isk. tantestü Eitner Anna, férj Darnay Kajetánné, férje
matai fizethetők volnának, a igy csak a let képviselője, II jegyző Wollák Rezső ügy Darnay Kajetán, Eitner Mária férj. Vollntőkét kellene lassankint törleszteni. 2. El véd, gondnok Deák József városi pénztáros hoter Ferenczné, ennek férje Vollnhofer
határoztunk, hogy vasárnap azaz okt. 21 én lett A tavalyi számadások átvizsgálására Ferencz, — unokái E tner Emília éa Eitner
d. u. 3 órakor közgyűlés tartatik, melynek Wollák Rezsőt, Zakál Henr ket s a jegyzőt Margit, úgy az összes rokonság nevében
megtört szivvel s mély fájdalommal jelenti
a forrón szeretett s örökké felejthetlen hit
A kis kecske élettelenül csüngött előtte a vestárs, a legjobb anya, nagyanya
gyer
Az asszonyok ki nem fogynak a rém plety
mek. testvér és sógornő szül. Rotter Júlia
kákból; A csepü telegráí itt hajmeresztő hirekei gerendán.
beszél.
Nagy robajjal szaladt elő nemsokára az úrnőnek folyó hó 7 én reggel 8 órakor
Miron kecskéje egyszer csak boldog álla anyja, mely talán meghallotta az utolsó hangokat. agyszélhüdés következtében életének 44-ik
potba jutott. A furfangos állat kóborlásában vala
Kimeredt szemeivel Mironra tekintett s csak és boldog házasságának 26. évében ai Ur
hol megfeledkezett magáról.
hamar föltalálta fiát.
ban történt gyászos elhunytát. Áldás lengMiron fogait csikorgatta dühében s oldalba
Mintha ösztönszerüleg eltalálta votoa a tör ien hantjai feletti
vágta egy darab kővel.

Kül önf él ék.

Az állat ösztönszerüleg kerülte az emberte
len gazdát s Miron dühe napról napra növekedett.
Végre a kecske minden baj nélkül megellett
• egy ezép kis fekete állatnak adott életet.
Mironon erőt vett a babona kábulata.
Hiszen a nőstény kecskék általában elleni
szoktak, de miért ellik éppen az ö kecskéje f ?
Neki nem kell egynél több kecske ' A háznál
most is sokan vannak. Egy ember és egy állat :
vagy vegyük úgy, hogy két állat a most egy har
madik tolakodik ide.
Miron elhatározta, hogy a kis kecskét megöli.
Megöli, de nem úgy, mint vágó állatot ölni
szoktak, hanem mint egy varázsló, egy bűbájos
ellenséget, a ki a házhoz tolakodik. Az ilyennek
vére átok.
Miront a babonásdüh ingerelte.
Egy nnp sikerült elfogni. Azonnal gúzst csa
vart s a kamarában felakasztotta.
Aztán mintha gyilkosságot követett volna
el : rettenetes érzés vett rajta erőt.
Leült a fák tövébe.

ténteket.

Két lábra állva, első lábaival megfogni igye«
kezeit, mintha le akarná venni a veszélyes hely
zetből, csodálatos emberi hangokat hallatva.
Miron Uvegesedft szemekkel bámult egy da
rabig s aztán erős kötelet vett elő.
A kecske még mindig két lábon állott, —
aztán lihegve mintha Miron felé indulna.
Miron hurkot vetett a nyakába s felhúzta
a fia mellé a gerendára.
Aztán még egy kötelet vett elő s belülről
magukra zárta a kaliba ajtaját.
Nemsokai a miud a hárman ott függőitek :
a gida. a vén kecske és a Miron.
A szomszédok másnap rájok lőrék az ajtót
s nagy röhögéssel üdvözölték a három felakasz
tóttal.
Aztán megdöbbenve kirejezhetet!en babonás
aggodalom és (élelem vett rajtuk erőt s keresztetvetve futottak sé/t.

V a d a y Jó z sef.

g o já e k e tts k e d é s . Tannenbaum E. híres
hamburgi ezég, mely Londonban, Berlin
ben. Bécsben és hazánk több nagyobb vá
rosában bi kiviteli czikkek számára üzlet
tel, Csáktornyán is állított fel bevásárlási
telepet tojás kivitelre. Ez által Muraközben
a már lendületnek indult tojáskereskedés és
lojáslermelés még nagyobb lendületet nyer.
Figyelmeztetjük vidékünk gazdaszonyait erre
a körülményre, s ajánljuk a tyúkok ápolá
sát figyelmükbe! Szép pénz vándorolhat
Muraköz és vidéke szorgalmas és élelmes
gazdaasszonyainak a zsebébe abból a szép
összegből, a mit Tannenbaumék erre az
üzletre szántak. Úgy halljuk, hogy a csák
tornyai üzletet ötvenezer írt. alaptőkével
kezdték meg s e tőkét megnagyobbítják, ha
szükséges lesz Pénz tehát van elég, csak
tojás is legyen elég !
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helyről, egyszer cuk ráüt egyik vagy má va, — tegyen őszinte, igaz vallomást i beszélje
sik törzsre és annak méhét elkezdi rabolni. el újra a történteket !
A sokat szenvedett rab melléből felszakad
A törzs nem akarja hagyni a mézet, a mi
egy nehéz sóhaj s megkezdi a vallomását :
ből gyilkos verekedés támad a a méhek
Hideg zivataros éj volt. A fagyos szól zi
— (g ifteritisi gyógyszerum. Dr. Neuu.ark I százával, ezrével öldösik egymást, mignem mankót keverő szárnyával csapkodta a fellegvár
Béla kezdeményezésére Keszthelyen gyűjtés végre a megtámadott kason végleg erőt rácsos ablakait, s végig sepert az ágyús sánczokon,
folyik a difteritisz elleni védoltáshoz szük- vesznek s azt teljesen elpusztítják. Ha észre a havas fergeteg, Heteu voltunk a vártán a i 3 ik
ges gyógyszerum beszerzésére. Ezen czélra vesszük ezt a bajt, úgy segíthetünk rajta századtól.
És ki volt a várna parancsnoka, Solymosi ?
a keszthelyi takarékpénztár 25 irtot, többen hogy a kas minden nyílását sárral vagy — kérdezte az ezredes a rabtól.
5. 2, 1 irtot, összesen ICO írtnál többet egyébbei eltömjük hogy ott idegen méh
A legény arczán végig borong egy sötét árny
adakoztak eddig A gyűjtés még folyik. A be ne férkőzhessék s a röplyukat is elszü- s a szeme megvillan, mikor kinyögi a Kovács
begyliit összegen a városi hatóság beszerezi *it uk annyira, hogy ott 1 - 2 méhnél több káplár nevét.
Maga haragszik Solyom a káplárra, pe
• gyógyszerumot s az orvosok rendelkezé ne mehessen be- Sőt legjobb a röplyukba dig jó—barátok
voltak, egy falubeliek ?
sére bocsátja. A szegények ingyen része egy ujjnyi hosszú szűk csővet betapasztani,
A halvány katona kezein megcsőrren a bi
hogy csak azon járhassanak a méhek ki lincs s szép, fekete fürtös, fejét saomoruan rázza.
sülnek gyógyszerben.
— Nem, sohasem voltunk Egy leányt sze
— cS g é s i s í g ü g r . A belügyminiszter a s be. Az ilyen szűk nyilást aztán jól meg
napokban terjesztette a képv selőház elé az tudják a méhek a betolakodók ellen védel rettünk mindaketten s azért vagyok most rab...
Hogyan ?
ország múlt évi egészségügyi viszonyairól!mezni mire azok belátván, hogy nem győz
Mert azon a csúnya viharos éjjelen együtt
szóló nagyérdekü jelentését, melyből ismer-1 hetnek, 1 2 nap múlva békében hagyják vóltam vártán a káplárral.
tétjük a kővetkezőket: 1) 1893-ban 40550 a megtámadott 'kaptárt Küiönben ha még
Volt pénz bőven, hozatta a bort s itunk,
egyénnel kevesebben haltak el, mint az előző a rablás ki nem tört is, nagyon jó már annak a leánynak az egészségére...
S aztán.
évben 2) Hólyagos b mlő tavaly 1224, az ilyenkor a kasok nyílásait eltömni s a röp
— Mikor aztán a bor a fejembe szállt, a
előző évben 3426 embert pusztított el. 3) lyukat megszükiteni.
N a g y s z a b á s ú e m l é k m ű v é nötle ki káplár nevetve küldött ki silbaknak a vár észak,
Difteritisz és a kroup áldozatainak száma |
a „ M a g y a r T a n f é r f i a k és T a n í  sarkárn.
tavaly 34,183, mig 1892-ben 49 481. 4) magát
A rab katona nagyot sóhajtott, még a had
t ó n ő k E z r e d é v e s A l b u m a,u melynek
Vörheny 1893 bán 6253 — 1892 ben 8237 szerkesztésére a Békésen megjelenő „T a n ü g y “ bíróság tagjai sajnálkozva tekintettek rá.
áldozatot követelt 5) A kanyaró 1893-ban czirnü közlöny (elhívására egy bizottság alakult a
— Czudar egv hely az á sarok. A kavargó
6263 — 1892 ben 7380 ember halálát hazai tanügyi lapok szerkesztőségeiből. Az Album fergeteg oda csapkodta a havat mámoros arezomba
Okozta 6) Pzamárburutban 1893-ban 4424 (énynyoma’u lapjai Díváid Lajos műtermében s mikor leginkább fáztam, dideregtem, hallotlam
készülnek s a művészi kivitelű vastag fedélbori- a káplár gúnyos, rikácsoló hangját, a mint a
mig 1892 ben 6474 gyeimek balt el 7) A tékokat
az előfizetők az első küldemóuynyel már várta legénységének esküdözött, hogy megfagyaszt
tifus 1893 ban 5696, mig 1892 ben 9150 november hó fo yamán megkapják A további a hidegben, rabbá tesz, elpusztít, de az a leány
áldozatot követelt. 8.) A vérhas 1893 bán küldemények havi részletekben fognak szétktil-' mégis az övé lesz. Nem látom meg soha a falu
2728, — 1892-ben pedig 4466 embert pusz detni. A vállalat kivitele igen praktikus, a meny mat !...
A sápadt vonásokon végig csurgott két kőny*
tított el Tehát az 1893-ik év határozóban nyiben lehetővé teszi, hogy az arczkópek és élet
rajzok a mü megjelenése folyamán is elfogadha- csepp a vásott kopott mundérra.
sokkal jobb volt m intáz 1892-ik év, egész hatók a igy azok sem kes»ek el, a kik eddig arczOda szorítottam tegyveremet erősen a váll
ségügy tekintetében. — A Pasteur-intézetet képeiket nem lúd ák beküldeni. A mű árában je hoz s ingadozó léptekkel jártam a mohot falak
1893 bán 701 gyanús állat marta ember lentkezésnél 3 fit; jövő év január folyamán 3 me lett, a szél rémiiően süvített a várfok rései
kereste fel, hogy védő oltásban részesüljön frt és szeptemberig a harmadik 3 írt részlet tize között, a hó is elkezdett apró pelyhekben esni s
A 701 megmart és beoltott egyén közül 7 tendö. Bővebb tájékozat nynjt Vaday József a nékem úgy fetszett, mintha a vihar sikongásába
„Tanügyu szerkesztője Békésén, kihez minden
bűbájos leánydal vegyüli volna belé ..
halt el. — A hazai fürdőket 131,698 ven küldemény intézendő. A mü bolti ára 12 'rt lesz valamiA édes,
tisztek összenéztek.
dég kereste fel, köztük 20 232 kül ö!di. — s igy előfizetők 3 írttal olcsóbban kapják.
Mindensi érezte, hogy ez a legény nem ha
H e r c z ,jg F e r e n c z la p ja . A Dolovai zudik, hanem egy igaz szomorú történetet beszél el.
Az orvosok száma 1893 bán 4174 gyógy
Nábob
Lánya,
a
Matamur,
a
Gyurkovics
lányok,
Ne tovább ! — biztatta az ezredes.
szerészeké 1846, az oki bábáké 7357 volt
Összehúztam fagyos tagjaimon a köpenyt
Az oiVOStk száma 1893 bánj 127 el szapo a Simon Z uzia szerzője szépirodalmi heti apót
indít. Termószeies, hogy ez a lap is oly tünerné, s e*y piilanatra megállva, oda támaszkodtam az
rodott. — Himlőoltásra az állam tavaly nyes les/, mint a milyen Herc'.eg Ferencz írói ágyú párkányához. Tudtam, hogy hibázom, de
70,388 irtot adott ki.
munkássága. A hírneves szerző nem experimen-! az a fájó zsibbadság, melyet a hid.g, a süvöltő
— A lm a b o r t k é s z itn i legalkalmasabb iáit. nem készülődött, egyszerre meghódította íerge cg okozott, erőt vett rajtam s leroskadtam
idő az október hónapja ’ mert ekkor az Magyarországot. Lyon s/erep vár lapjára í s , a s földre
S a fegyver ?
mely hetenként, nagy terjedelemben, gyönyörű
alma legtöbb levet, vegye« almából (15 ki és
gondos kivitelű képekkel teli, jelenik meg Az,
Miért nem adta meg a vészjelt ?
l gramm) 12 sőt 13 litert, novemberbeu ellő számot november elsejére várjuk. Herczeg
Kieseit a kezemből .. Csak a szállíagáló hó
már csak 9 - 1 0 litert, deczemberben alig lapja, mondani se n kell, az élő Magyarország pelyhek lágy terhét érettem arezomon s behunyt
7— 81 itert ád jennek oka résziut az elpárol közlönye lesz ; az élő társadalomé és irodalomé, szemekkel is láttam annak a leánynak arczát, a
g ó , részint az almának tűié ettsége, meg művészeteké. Frissesség, változatosság és egy ki eljött a várfokára, fölóm hajolt, fülembe sú
ezek a jelszavai. Nem egy francziás- gott s lecsókolla fáradt szempilláimat....
kásásodása. A gyümölcsök érését azzal leh t szerűség;
— É s ? Mi történt akkor ?
kod) lulmüvelt kis közönségnek, de a nagy, jó
megakadályozni, ha azokat lehető'eg bűvös izló ü társaságnak csinálják Magyarország leg
A rab katona összeremegett, a szeme vil
helyen, 2 —3° meleg helyen tartják.
jobb Írói és első festői llerczeg Ferencz szer látokat szórt.
— & s z e g e i n k paprika termelése. Nem- kesztő a család Írója és uj vállalkozása is a ma
— Akkor, vagy aznián egy erős lökést érez
csak szappanja, hanem m^g inkább p*pri gyar családnak lesz konveniionális, szinte szűk tem a fejemen s mikor föiébredtem, előttem ne
köz őnye. Az ő friss dolgozatait kitűnő képekkel velve, kaczagva a káplár. Húsz esztendei várfog
kája is világhírre vergődött már Szegednek illusztrálva rövidesen meginduló uj hetilapja hozza ság pajtás, a miért elaludt a silbak ! — szóllotf
A paprikát rendesen 200 h^ldnyi területen legelsöbb. Singer és Wolíner előnyösen ismert kárörvendve s szuronyok között kísértetett haza.
termelik és k ö r ü liü l 15 —20 ezer méter ki»dó c/.ége (Budapest. Andrássy-ut 10.) gondos
Tehát beismeri hogy elaludt az Orállásoo ?
mázsát szokott az évi termés adni Két év kodik arról, fiogy a Herczeg lapján olcsó áron kérdezte a hadbíró meghatottam
A fogoly legény feje ajáhanyatlott mellére
óta a paprikaőrléssel foglalkozó vizi- és juttassa az Olvasók kezébe. A képes hetilap ára
vonagló ajkáról elszállt az utolsó sóhaj,
szárazmalmok mellett már gőzmalmok is egy évnegyedre 2 frt.
— Igaz, beismerem ! ..
foglalkoznak a növekvő paprika termés meg
Nemsokára a vallomás befejezte után meg
ölésével. Megjegyzendő, hogy körülbeül
zördült a czigány tambur dobja s a szomorú perC S A R N O K .
gés elnémultával elhangzott a nehéz ítélet.
3000 család foglalkozik a mezőgazdaság ez
Tiz évi súlyos vái fogság — egy álomért.
ágának művelésével, egy-egy családra renA rab katona bilincsbe vert kezeivel tisztel
desen 5 - 8 métermáza jut, mely után 100
gett a szuronyok közzé állt s rövid perczek
A silbak.
forinttól 240 forintig szerezhet, a mml vagy
múlva csikorogva zárult be utána a brigád kapuja.
csöves alakban, vagy őrlőit állapotban ér
A fehér hópelyhek pedig szállingáltak tovább,
— Hadbíróság előtt. —
mintha semmi sem történt volna.
tékesíti.
,, .
B ib ó L a jo s .
Négy fegyveres katona, csillogó szuronyai
— A tá b lá s m eggátolása a méheknél
Ilyen Iá on, kivált mézszük időben nagyon között lép a hadbíróság termébe a mikor megáll
a kérlelhetetlen törvényszék előtt aiczának hal
gyakori jelenség a méhek közt a rablás, a ványsága eltűnik. A fegyveres kiséret egyik tagja
Felelős szerkesztő ;
mi oly sok kaptár veszedelmét szokta okozni három kemény lépéssel az ezredes elé megy s
Hogy rablás folyik valameliyk kaptárban, tiszteleg.
M A R 6 IT A I JÓZSEF.
Sólyom Imre iofanteriszt a brigádból.
azt arról ismerjük meg hogy az illető kap
Laptulajdonos és kiadó;
A
rab
katona,
mikor
nevét
említeni
hallja,
tárba felette sok méh repked ki és be, a
bilincsbe vert kezét szokásból a sapkához emeli,
FISCHEL FŰLÖP (STRAUSZ SÁNDOR)
kas körül pedig összekapaszkodva öldösik s megtelik a szeme könynyel.
könyvkereskedése.
egymást a méhek. A rablás magyarázata
Nem ügyel rá senki.
az, hogy valamely idegen törzs, sokszor a
Inti nfariszt Sólyom, — töri meg a komor,
magunk noéhébŐ), sokszor idtgen, távoli vészteljes ctérdét az őrnagy hadbíró azigoru sza
nap a «Hattyu» szálloda éttermében fog
hangversenyezni. A n. é közönség pártfogá
sát e helyen is kérik a zenekar tagjai.

XI. tečaj

V if Čakovcu, 1894 14-ga oktobra,

Broj 41.
P rc d p la tu a v e iu |e :

8 nr«dnikwo moči j« svaki dan
govorit' med 11 i 18 varom. —
poliljk« tičuče »e aadriajano*
V in a h , naj ae poiiljajn na ima
M arg ittal J a f te fa uradnika v i
Čakovec.

Na celo leto . . .
Na pol leta
. . .
Na četvert leta . .

Iid a ta lja tv o :
(aliftara Kiacbal Filipova kam aa
pred pl ata i obanana poiiljajn.

Obraane aa poleg pogodb« I h I
račnnaju.

Bve

4 Irt
2 frt

1 frt

fojedini brojl koitajg 10 kr.

u a h o r v a t s k o r i i m a u ja r s k o m j e z i k u iz la z c é i d r u ž t v e u i z n a iiN tv e u i i p o v u č lj i v i l i s t z a p u k .
^ I z l a z l s "vslle i tl^ ed -o n j e d e n l e r a t i t o :
sTralsru. n © d le lj\i.
Službeni glasnik : „Medjimurskoga podpomagajučega činovničkoga družtva41'' „Čakovečke

Sparkasse“ , „Medjimurske sparkasse*4. i t. d.

stvo najhitreje diže. Centralni statistički Vu razmeru bilo je pripadnikah po
ured sumnja, da bu tak ostalo, ar se ov
rodjenju
7 3 50 /#
prirast osniva na višku poroda, a opaža se, iz iste varmegjije po
rodjenju
15 6 ,
zadnjeg pučkog popisa vu Magrarskoj Hor- da broj poroda od 1886. ljeta ovamo vse iz drugih varmegjijah po rodjenju
85 ,
vatskoj i Slavoniji.
više nazaduje. Uz to se vide ljudih izselilo, iz drugih zemljah Štefanove krune
nego kaj se doselilo, ar je faktično prirast
po redjenju
08 ,
Prvi pučki popis obavljal se vu zem izmedju 1880 —1890 od naravnoga za iz Austrije po rodjenju
18 „
ljah krune mag arske još Ijeta 1785— 1787 , 227 817 dudah premali. Samo vu 15 ma- iz drugih deržavah po rodjenju
02 n
ter nam je anda moguče, da sto Ijetah gjarskib varmegjijah nije tak, a od ovih je nepoznatib po iodjenju
0 1»
nazad sprevadjamo razvitek iiteljstva
samo deset, vu kojib vidék faktičnoga pri Vu razmeru bilo je ptipadnikah po
rasta više nego li jeden procent iznosi.
zavičajnosti
375°/0
Ljeta 1787 ntbrojeno je gradjanskog
64 „
iiteljstva 9,394 105 ; ljeta 1850.13,191.553 Nasuprot ima Horvatska za 19.909 du;ah iz iste varmegjije po zavičajnoati
vide, nego kaj bi po višku poroda imati iz drugih varmegjijah po zav čajnosti 4 5 n
(srednji godišnji prirast 0 64°j0) ; ljeta 1857.
iz drugih zemljah Štefanove krune
13,768.563 (0 62); ljeta 1869. 15,417 327: mogla Zrok se bu kesnede povedal.
po zavičajnosti
05 ,
Žiteljstvo (ljudstvo) se vu varadih
(0 99); ljeta 1880. 15,642.102 (0.13) i ljeta
0*9 ,
1890. 17,349 398 (1 09)
(gradovih) vnogo brže diže, nego li vu iz Austrije po zavičajnosti
iz drugih deržavah po zavičajn ati 0*1 w
Vudira vu oči stagnacija izmedju selima. Ljeta 1850. —1890, bil je prirast nepoznatih po zavičajnosti
0*1 ,
2869.—1880 Zrok joj je bil vsakojački vu varadih 73°/0, a yu selima samo 25°i,.
Ako ova dva stupca izporedimo, to
epidemečni betegi, zatim financijalne i gos- Manjak pokazuje samo 13 varadov, vsaki burno videli, da se velik dél stranjskih stalno
podarstvene krize, kakve skorom vsi mladi od njih ima menje nego li 10.000 žiteljah. vu svojoj domovini nastani i da tu zavijačorsagi preterpeti moraju. Onda je broj Vu Budapesti naraslo je žiteljstvo od Ijeto nost stiče. Najstalneáe je žiteljstvo vu Erdélyu
iiteljstva opal vu 32 varmegjije magjarnke
(93*3*|. prvih kategorijah), a najneatalnede
(od 63), a vu 3 borvatske varmegjije (od 1850, za 214°/# Ovo naglo razvijanje de vu Potisju (82 9*/#)f i to zaradi Budimpešte,
8). Vu Zatišju i vu gornjoj Magjarskoj luje nepovoljna na druge varafle vu Podu kam se vnogi šele. Selsko se žiteljstvo donestalo je žiteljstva skorom zevsema. Od navlju. Požuuu je na neprüiki još i bližuji duše nerado seli, ali se ipak od uekog
ljeta 1880. pako premenile su se prilike Beč. Još jakfie od Budimpedte naraslo je vremena opaža, da se žiteljstvo seli sa Tise
sasvim : vezda se povsud broj iiteljstva žiteljstvo vu Szombathelyu (Sabariji). Ve* i Köröáa na dolnji Dunaj vu Tisu. Vu
diže, samo jod dve varmegjije (modonjska i liki varaši vu Alfőldu slabo rastu doselji* ostalona vrédi ovo pravilo. narod se seli iz
szepedka) pokazuju manjak. Nadalje se vu
govoritib krajov nu ravnicu i sa severa
najnovede vréme opaža jod i ovo Pred vanjem tu jod uvék domače žiteljstvo glavni proti jugu.
ljetom 1880. bila je zahodna Magjarska kontigent.
Iz severn h i nekojih zahodnih varme
najbolje nastavana, a vezda se vidi, da se
Vezda, da vid mo, kak je sastavljeno gjijah šele vnogi vu Ameriku. Zrok selbi je
razmerno vu Alfőldu i vu Slavoniji iite’j - j selsko žiteljstvo
gospodarstvene naravi. Ta je selba počela

Najznameniteši rezultati

ZABAVA.
Dvie kratke pripoviesti u formi
opisa.
I. Redovniki kakti branitelji potiačnih.
Vrhu ove theme držal je gospodio plebanuá Wassermann predle godine u Maincu
pred ,Mužkim družtvom* (Máuner Véréin)
predavanje, koje je vrlo dobro izpalo i svestrano ugodno primljeno bilo.

Dobra diela krščanska i napredovanje
kulture medjutim nisu mogla preko noči bar
barske okolnosti poganstva iztriebiti k tomu
bi bilo potreboo diela od stotine godinah.
Velikaši onih vriemeuab nisu bad najpravednije sa podčinjeuimi si p)dstupali te su se
uviek čule tužbe potlačenih, a osobito poljo*
deljavcev i meštrov. Gde medjutim nije b lo
javbib braniteljev za nje, oni jpak nisu smeli
bez obrambe ostati; jer redovniki su se za
n;e zavzeli, negda i pogibelju lastovitoga ži
vota. Oai su stupili pred mogučue velikage,
tam su im nj;hove nepraveinosti predbacivali
i za pobuljšanje prosili. Govornik je tu
nebrojoue dokaze uabrojil to k tomu jod i sa
starinskimi spisi podkriepil, da nisu samo
Benedektinci ovak činili, nego takaj i potladnji
red», Frančiškani, Kapucini, Jezuiti i t, d
osobiti žagovorilelj 1 seljačtva i meštrov bili

Poklamkam bi bil iz Culturno historlčkih
podatakah jasno predočil potreboču imučnog
stanja meštrov i poljodeUvcov, jer se s vi
•tališi od ovih hrane, te kak je krivo, tko
Oai su puk tak proti krivičnim porezom
bi ova dva stališa hotel tlačiti ili odvide iz(porcijam) kak proti odurnemu užuradtvu u
cekavati, predel je na njihov začetek i njihove
zaštitu vzeli, liiljadam je bilo življenje oslodt tnike (branitelje).
bodjeno kroz pravo azjla (utečidče-vtekališče)
Ou reče: Mi vidimo kak su redovniki! kojem su kloštri svakoga branili, koj je u
n Europn zajedno sa sv. Evangéliumom i j pogibejli k njim dobežal.
poljoddstvo donesli a to su naročilo bili
Govornik zatim j<.š napomeoe zasluge
Benediktinci, a kad je seljak poljodelavec več redovnikah prigodom kužnih beteg e , gde oni
čvrstvo stal, pričele su i raznovrstne raeštrije bez svakog straha iz kidčanske ljubavi od
po klodtrib cvesti, jer gde god je klošter stal, jednog okuženog do drugog hode to im vlatu je bila sigurno i me^triloica (W erkstatt/j stitorn pogibeljom za život, utiebe sv, vi ere

diele i konačno njihovu krščanska ljubav i
požrUovanje prigodom gladnih betah i t d .
Govornik zaključi svoj govor riečmi ;
»Ovo je izvauredui i veličan stveni kip bla*
goslovljenog diela kloštrov, pak kakovu hvala
imada za to ? “
H. Kinezki cesar pri plugu.

Ol prastari vrleraen navada u Kini,
da kinezki cesar jedan krat na godinu n svojoj
08 obi vlastitom rukom orje i plaži, za da stim
zuamenitost puljodelavskog stališa Javno pred
svietom pokaže obstoji i danas,
Kiuezke novine .Hupao* pišu o letoš
njem cesarskem oranju sliedeče o kinezkom
leziku, a bil je tako dobar g. professor dr.
Jablonzvky, pak mi je taj članak vierno na
hrvatski resp. niemački prevel. Oje pdu
ovak 1 C m je zora zabiilila, iz del je cesar
sa mnogobrojnom pratujom velikaflab iz svoje
palače. Oru processiju gledati, bilo je nekaj
veličanstvenoga, kaj se je još tim veličanstveoije kazalo, pošto su ulice, kojimi je processia
išla, osobito očiščene i nakinčene bile* O q
komad zemlje, koje bil za cesarski plug od
ločen, bil je sa n zemljo zabitimi odčeki
ograničeu, iz kdjih sa nebrojene zastave,
razne fele i razne farbe leprhale. Na svakom
vuglu rečene zemlje bil je ditor podignjen,

1880, bila je 1889. i 1899. na vrhuncu,
a prestala je 1891. Ijeta. Vsega se je izselilo jedno 80 000 du-ah večinom težaki i
sel.aci, koji su se opet vékáim délom dimo
povrnuli. To je selenje preprččeno tak, da
se je pofela podup»ran,em vlade (kormanja)
tekstilna indrustrija *iriti# ter je narod imaj uči zaslužbe, ostal domaj. Vnogi šele vu
vu Austriju naročito vu Beč, zatim vu
Horvatsku, osobito iz južnih varmegjijuh
(na pose iz Ncdelišča, Strahoninec i Puščine),
dapokon vuRumunjsku i to vnogi Székelyi
iz Érdé’ja, koji se više nevračaju

Novi predplatniki morejo vsaki dan pri
stopiti. Oéna naših knoviuah je : Za jeden
fertalj 1 for, za pol Ijeta 2 for„ a za cčlo
Ijeto 4 for.
Za pošiljanje predplate podtom, molimo
da se npotrebljuja samo poštanske napotnice.

Vu Budimpešti, 9 oktobra.
Vu denešnjoj sjedoici zastupničke hiie
predložil je minister prezeš dr. Wekerie
kakti minister financijah proračun za Ijeto
1895 Redovita potreba iznosi 421,053.098
for , transitorna 20,046.853 for., za investicije
20 095.195 for , izvanredna 6,597.662 for.,
skupa vsa potreba 457,792.748 for.

Najgusteše je ljudstvo (žiteljstvo) izu
zevái glavni grad Budapest, vu zahodnoj
Magjarskoj, vu Alíöldu i vu srédnjem Erdelju, i to preko 60 du'ah na éetvornom
kilometru- Najgusteše je na seljena zapadna
(zahodna) magjarska nižina (59), a od var*
megjijah čanadska (81) Karakteristična su
vu magjarskoj ravnici velika sela : 105 njih,
a vsako ima više od 10.000 dušah. Po
prečno iznosil je broj dušah vu jednoj sel«
koj občini občini I;eta 1890. vu zapadnoj
magjarskoj nižini 925, vu severo zapadnoj
mag arskoj 745, vu severo izhodnoj Magjars
koj 614 vu Erdelju 864, vu sevnom Bolisju
pako 1250, vu jutnom Potisju 1615 a vu
ravnici med Tisom i Dunavom tUpače 3164*
Prvi podatki o razdelbi žiteljstva po
narodnosti vu Magjarskoj i Horvatskoj
poleču od l;eta 1840., ali se osni vaju samo
na privatnimi informacijami statistiéara Fényeáa- Službeno se je prvi put notirala
(bijježil.) narodnost žiteljah, kad je Ijeta
1850 obavljen popis pučanstva. Jednako je
bilo i Ijeta 1880. Sedeča skrižaljka poka
zuje raidelbu gradjanskog šiteljstva po na
rodnosti

Redoviti prihod iznosi 445,375.831
for., transitorni 22,435 226 for., ukupni
prihod 447^811.057 for., suvišak 18 309.
Redovita potreba je vekša prema ljetu
1894. za 26,470.263 for., pa kad se pris
podobi sa redovitirai dohodki, pokazuie
proračun zvun toga suvišek od 24,322.723
for., koji se budu mogli upotrebüi i sljedečega
Ijeta za pokriča izvanrelnih potrebah i za
investicijePotreba Ilorvatske — Slavonije preli«
m nirana je za 683*938 for. više prema
ljetu 1894.

KAJ JE NOVOGA?
Poziv na predpl&tu
Prvim dnevom meseca oktobra odprla
se je predplata na novine „Medjirourje* za
četrti fertalj, dotičoo za konec ovoga Ijeta.
Prosimo stoga poš«uvane naše predplatnike, da nam na početkn zadnjega fertály
predplatne zaostatke po p »šti pošljeju, a
predplate za četerti fertalj ponoviju.

pod kojem je pšenica, liri, jačmeo i o tal o
klasno žito na ceremonju čekalo. U sredini
polja sn stali o bogatu odeveui Dvoru spadajuči
veliki dostojanstveniki, svaki sa zastavom u
roki, a po strani i vuz pute sn stali veliki
broj po tovanih i siedoglavih poljodelavcev,
opet svaki si niekim poljo ieljskim orudjem
n roki.

Wekerie je popratil zakonsku osnovu
o proračunu govorom, vu kojem je dokazal
reeloost njegova proračuna, spomenul je
da se čuva orsag od dalnj h izdatkov, ar
bi se mogle pokazati posljedica zloga stanja
poljodelstva. Vu ostalom budu predstoječe
reforme uprave zahtévale znatne izdatke.
Minister namerava izdati obveznice sa
kamatnikom izpod 4°|„ za stroške uredjenja
željeznih vratah na Dunavu. Nastojal bude
povisiti prihod neizravnih porezali a najprvlje gledati, da osegura prihode za potrošno
področje kod pive i cukora, zevsema včiniti
slobodnim fabrikaciju piritusa za izvoz,
odkup ti po orsagu ves špiritu*, koji se
proizvodi za domačo potr bu, ter ga onda
prodavati. Ministrov eksposé včinil je jako
douer utisah na vse stranke.

bolje rekoč o pogad;anjn. jer pošto je
a lov bo lil, ni je niti dobro znal pogadjat te
se je divjačina segurno mogla po polju ig ati,
ako je on o lov išel, — Hajde anda na
šljuke! Na leteéki se čoviek najbolje izvieiba
u pogadjanjn.

»Je moj dragi« — odgovori mjjstor —
»To ti odtod dobadja; pri nas dejde na
stol toliko jesti, da roviek mora pošteno
dobar apetit imati, ako hoče sve pojesti i
zato mn ga tel ji mo ; pri vas pak mora bla
goslov odzgor dialovati, ako hočete siti biti
„Gospodič doktor I« — zavikne mo ja
polag onoga maloga, kaj na stol dojde*.
gar, kad je opet po svojoj staroj navadi
šljukn fulal — »Kara sn k-biesn gledali, da
ovn sad nisn pogodili, em njim je tak izraven
došla, da bolje nije moguöe. — I sliepec bi
N arav sk i.
ja bil zgodil,"

Sada cesar prime lievom rukom za kvaku
pluga a desnom digae bič te pričme orati
Pred plugom predpreieui bik, bil je ftutimi
rubci i pantleki (žuU farba je cesarska farba
u Kioi), nakinčen te so ga dva rauža iz ce
Dvie služkinje stoje pred izraelistskom
„Je« — odgovori doktor— , ona je tak
sarske garde vodila. Nekoje prisotne osobe Hetno letela o cik cak, da dok sem ja na cik
crkvom u Peštu, koja ima dva torne i na
vršile sn iza toga svaka svoju ologu u toj streljal, več je ona sa cak bila gotova."
svakéra tarna ara.
ceremoniji, obd»ltvali su raznim orudjem na
razni način polje i posejali sieme.
„Cajei Trezika* — veli jedna — „zakal
an
ovde na svakom turna po jedaa vora
Kad je cesar jedan krat okolo s plugom
RazHčite navade.
do?,el# dojdo za njim tri princi, a za ovemi
— kčemu dvie vare?*
opet devet velikaiev na red. U to vrieme,
Došol je jedan dietič iz nemike n Čtko.
„Znašmoja draga*_— odgovori joj droga :
dok sa jog ovi svoje ceremonije obavljali, vec k-meštru R, o dielo, te kad so seli
— „To ti je zato, ako ja sad n. pr. gledim
potegnul se je cesar n svoj grad.
k-obedu, zaželi majstor svim po navadi „dobar na jedna vara, a i ti a isti hip hotela zoati,
apetit." Poslie nekoliko danab, Teli nemec
koliko je var, kam bi onda iza toga gledala,
majstrn: „To je godna navada ovde n ma ako nebi i na drugem tarna opet vara bila,
Čudnovato izpričavanje.
gjarskoj, da se pred obedom dobar apetit
želi. Pri na n niemačkoj, tam toga neima —
Em. Kollay
Jeden jagar i jedan doktor sn išli n lov
onde
se öviek pred obedom veli „Bog bla
na šljoke, a to za da se doktor, kak je sam
rekel, jedno malo zviižba u itrieljanjn, ili goslovi.*

Castelar i Leo Xlll.
Iz Rima javljaju, da je papa 10.
oktobra prijel glasovitoga špaujolskog knji
ževnika i političara Emília Castelara vu
audienciju, koja je potrajala célú vuru. Papa
je Castelaru razložil papinaku politiku na
prema Spapjolskoj i Francezkoj ter mo
priobčil, da pripravlja d<é ene klike za
severnu i južnu Ameriku, takaj je živo
poželel, da doprinese medjunarodnom miru.
Castelar se je vu audienciji esvedočil, da je
papa podpuno zdrav i duševno frižek. Iza
povratka vu hotel prijel je Castelar pohod
ministra prezeša Crispia.

Dvor vu Gödöllu.
Iz Budimpešte javljajo : Carsko poganstvo
vo Gödöllő nije vezda vi e tak sjajuo i raz
košno, kak je bilo pred par ljetmi.
To seo več mre za zaključiti po prispo
dobi dnevnih stroškov za kučanstvo. Doklam
je najmre pred 5 i 6 ljetmi dnevni troflek 800
for., denes iznosi strošek komaj jedno tretinu
Carski dvor troši auda od prilike kak kakva
bogata aristokratska familija. I caričin stan
nije vnogo razkošneši. Carica stanuje vu
Ijevora krilu dvo a, gde ima četiri sobe s
pehižtvom od čerlenoga baršana. Isto toliko
sobah ima i kralj. Vu sredini izmedjo obedveh
stanov nahadja se salon za prijemanje
Poleg kraljice staooje samo čitalica, frajlica
Ida Ferenczy. Kralj i kraljica idu rano spat.
ob 10. vari na večer več je vu dvoru vse
tiho, ali z \ to je več ob 5. vuri vo jutro
vse na nogah.
Kralj zajtrekoje vrlo ia io, za tim prma
prijave i ide na vadasiju. Na vadasiji ostaje
gustokrat 7 —8 vure pak su vrlo veseli, ako
je vadasija dobra. Ako pak kralj nejde na
vadasiju. onda hodi vu purgarskoj opravi vu
gorice, gde se več krat spomina s ljudmi. I
vu dvoru razgovarja se kralj večkrat zevsemi
perš »nami, kuje se ondi nahadjaju.
Kraljica živi samotno. Ona se stane ob
6. vari i ide šetat se. Ob 8. vuri zajtrekoje,
a zatim se opet Seče. Kad kad ju sprevadja
vrhovoi dvorski meStar, barun Nopssa. Za
stare ljudi i inalu dčcu kraljica se osubito za
nima. Kraljica je vrlo uztrajna ter gusto krat
deóe po 4 vure prež prestauka.

Castelar o papi.
Više rimskih listovali priobčuje izjave
Emilija Castelara o njegovoj audienciji kod
pape. Castelar povéla, da je papa najzname
niteši, najkritičneAe i najmudreSi pulitičar, koga
je ikada upoznal. Audiencija se je silno dojmila Castelara. O izjavah papinih o goručih
dnevnih pitanjih Castelar noče nikaj povedati,

Dugi sen.
Novine „Petit Journal* pripovčdaju, da
vu Thenellesu, malom selu kod Saint £uentina
jedoa žena več 12 Ijet neprestauce spi. Ova
imenom Margarita Bouyenval rodila je déte,
kője je drugi dan vnmrlo: Sud je hotel po-1
stopati proti d| oj, nn kak je Margita opazila
/andare, ona je skočila i zaspala (vnsnula)
od straha, pak nju vezda nikaj nemre iz sna
prebuditi. Četiri put na den davaju njoj
mljeko. Mati spavajuče žene, koja ju dvori,
suprotstavila se je prenosu vu ápitsí, gde su
hoteli doktori
da promatraju tu rédku
pojavu, -• a nije ju niti hotela izlužiti niti
na izložbi vu Cikagu, za koju joj je neki (
,Barnumu ponudil vnogo penez.

Povodnja vu DalmacijiIz Kmina javljaju, da je róka Krka za-,
ra d i dugotrajnrga oeždja porasla t:i métára

Dobro žepne i stene vure za fal cene

4873 tk. 1894.

moči dobiti pri Pollak Bernatu vuraru vu

Árverési hirdetményi kivonat.

Čakovcu (Pijač, Šparkassa). Pri njem »e

A Csáktornyái kir. járásbíróság mint
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy
Zakál Henrik Csáktornyái lakos végrehajtatóuak, — Vurugic8 József és neje Plincsecz
Katalin bükösdi lakosok végrehajtást szenve
dők elleni 50 frt — kr. tőkekövetelés és
járulékai iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. törvényszék — (a Csáktornyái kir.
járásbíróság) területén lévé VI. hfgykerület
578, tk. 2385, hrsz. a. ingatlan 480 frt és
2310 hrsz. ingatlan 32 frt az árverést ezenuel megállapított kikiáltási árban elrendelte
és hogy a fentebb megjelöl ingatlan az

uzimljeju vure takaj za popravek za fal
cénu.

$ ekaj

za kratek čas.

Prosto sredstvo.
j
Gospa : „Gospon doktor, oni imája veliko
doktorsko znanje, p&k mi naj povéju, kaj
délsjo, kad dobijo hunjavicu
Doktor: „KiSem, milostivna gospa!"
Pozna ga.
Tóváriig * „Drago, milo moje srčece —,a
Tovarnica : „Zabadavo ti je, ključ od
velikih vratab, nebuS dobil, denes buš doma].*
Dobro sačovana tajna.
Sloga : „Moj milosti vi gospodar, mom
još denes Odpntovsti, pak Njim eto pošilja
kakti 8v<>;oj zaručnici ov poklon, ali je rekel,
da omot nesmeju prejdi odprét’, nego istom
zotra na Njihov rodjen dan.tt
F ra jb ci: „Dobro. A nije Vam itikaj
više rekel ?“
Sluga : „Niti réói, jedino kaj mi je na
log dar da omot jako pazljivo bi nosil, da s**
nebi vu njem Ijepa svilna oprava zgaftvala."
Na zdravje.
Doktor: „Nije mogoče, da ste ves onaj
teb potrošili, kojega sam Vam včera donesel ?«
Možača : „Je verek potrošen, moj mož
gs je v pipi spušil !•

1894

Ezen rovat alatt közlőitekért nem vállal fe
lelősséget a
Szerk.
O D G O V O R N I U R E D N IK

M A R G I T A I

Priredil :

novem ber

h ö 13 ik

n a p iá n

d élelő tt

a VI* hegykerületi községbiró házánál meg
tartandó nyilvános árvei ésen a megállapított
kikiáltási áron alól is eladafni fog.
Árverezni szándékozók tartoznak az ing.
becsárának 10® „-át készpénzben vagy as
1881 LX. t- ez; 42. §-ában jelzett árfolyammal
számított és az 1881. évi nov. hó 1-én 3333 sz.
a. kelt igazságűgymiaisteri rendelet 8. §-ában
kije'ölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött
kezéhez letenni, avagy az 1881: L X . t. ez.
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál elOleges elhelyezéséről kiállított sza
bály szeiü elismervényt átszolgáltatni.
Kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság.
Csáktornyán 1894. aug. 13. 560 1 — 1.

É r le si (és*
Van szerencsém a n. é közönség becses tudom áára hozni, hogy
C s á k to r n y á n , P a ta k -u lc z a , M o r a n d tn tfé te h á z b a n

Bkopec : „Vidijo, gospon doktor, ja bi
više pot bil betežen, da bi oni feledi bili lu
G l& d F e r e n e z .

J Ó Z S E F

évi

10 ó rakor.

H e n n e b e v g G . (cs. kir. udvariszállitó) sel y e m g y á r a Z ü r i c h b e n , a privátmegrendelök lakására közvetlenül szállít fekete, teliér
és színes selyemszöveteket, méterenbint 45
krtól 1 1 írt 65 krig postubér és vámmen
tesen, sima, csikós, koczkázott és mintázottakat, damasztot stb. (mintegy 240 különböző
minőség és 2 0 0 0 különböző szín és árnya
latban.) Minták postafordultával küldetnek.
8 vájczba c/imzett
leve'ekre 1 0 kros és
levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó.

M E & V S Z S E lK S m
nyitottam. — Elvállalok minden e szakba vágó munkálatokat és főtörekvésem
oda fog irányulni, hogy p ontos, gyors és szolid készítményeim által — jutányos
árak mellett a n. ó. közönség bizalmát és megelégedését kiérdemeljem.
A n. é. közönség szives rendeléseit kérve maradtam
kiváló tisztelettel

Klabucsár József
899 2

2

______ lakatos-mester.__________

Siirgönyczim : Gottschlig Budapest.

Telefon 57

8«

GOTTSCHLIG ÁGOSTON
tea-, rum- és c o g n a c - n a g y k e r e k s e d ő

BUDAPEST.
Központi iroda: IV. Váczi-utcza 4. sz
IV.

RAKTÁRAK:
váczi- utcza 6 sz.
VI. Andráss’ ut 23.
A „M a n d a r in b ó lu

„ H o n g -C o n g vároakhoa"

a városház tér mellett.

a kir. opera átellenében

K i v i t e l i p i n e z é k : X . K ő b á n y a , f ü z é r u t o z a 0 . ez.

Kizárólagos bizományi-raktár Csáktornya és vidéke
részére

S tra h ia te s tv é r u ra k n á l*
Közvetlen behozatalit valódi chinai és orosz karaván
teák, Jamaica-, Brazíliai é9 Cuba-rumok, franczia cognacok,
likőrök a legfinomabb minőségben, eredeti csomagok és palaczkokbsn, ere
deti árak mellett.
^ c jig y ú k

k ív á n a tr a in g y e n t s

b é rm e n tv e.

fejestől
perez alat teljes
b izton sággal a g y o 
m orb ó l
feltétlenül
kihajtatik a p áfrán y
tokocakák által. E re 
deti m inőségben egyed u l csakis
6

SCtiNEIIlER JÓZSEF
gyógyszerésznél kap
ható R esiczán (D é lV é d je g y .
m a g y a ro rsz á g ). E
J
kitűnő
gy ó gy sz e r
biztos hatásáért jót állu n k . É le tk o r
m egadása szükséges ; utánzástól tör
vényesen védve van
E g y eredeti doboz ára

3 frt 50 kr.

P o sta u tán v ít mellett az egész v ilágo n
692 4 — 5
szétküldetik.

Nyomatott Fiachel Fülöp (Slrautx Sándor) könytnyemdájéban Csáktornyán.

