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N v i ' t t i r  p e t i t s o r a  10  b r .

A osAfcpfriiyai ál tahin os ipar- 
Testület alapszabályai.

Csáktornyán folyó évi márczius 10 én 
alakult meg 129 taggal az általános ipar
testület. Sajnos, hogy most még nem öleli 
fel az uj egyesület városunk összes ipaio- 
sait, mert 43 iparos (csizmadia) a törvény 
világos rendelkezése ellenére, vonakodik a 
testület tagja lenni. Ugyanis a csizmadiák 
nak 1872 óta van egy társulatuk, melyet i 
továbbra is fenn akarnak taitani. Óhajtandó | 
volna, hogy mindazok, akik vonakodnak az 
általános ipartestület tagjai lenni a ezáltal 
nemcsak a törvény intézkedésének monda- 
nak ellen, hanem sa át érdekeik ellen is 
dolgoznak, mielőbb belépnének az általános 
ipartestületbe^ ahol az alapszabályok szavai 
szerint : „a testület becsületét és érdekeit" 
tehetségükhöz képest előmozdítanák. — A 
Csáktornyái iparosok tanult, értelmes és 
világlátott emberek, akik a korral haladni 
»karnak és tudnak is — és épen azért az 
általános egyesülés elé némely okoskodók 
által gördített akadályokat a ha'óság be
avatkozása nélkül is el fogják tudni háti 
tani Ezzel tartoznak saját, érdekeidnek, főleg 
pedig városunk jó nevének !

Az ipartesiületnek a minisztériumhoz 
jóváhagyás végett felterjesztett alapszabályait 
abb d a czélból közöljük, hogy városunk

azon ipa osai is megismerkedhessenek az 
ipartestület hasznos és üdvös czéljával, akik 
vonakodnak a testületbe belépni.

1, §, A testület czime : „Csáktornyái 
általános ipartestület". Székhelye: Csák
tornya.

2 §. A testület czélja : A testüsleti 
tagok I őzt a rendet és az egyetértést fen* 
taitani, az iparhatóságnak az iparosok közt 
fcntartandó rendre irányuló működését tá
mogatni és a testilleti tagok érdekeit elő
mozdítani s őket haladásra serkenteni

Ez okból gondoskodik arról :
a) hogy az iparosok és segédek közt 

rendezett viszonyok álljanak fenn.
b) hogy a tanonrzok ügye rendeztessék,
c) hogy az iparosok és a tanonczok 

*agy a segédek közt felmerülő sur'ódások 
és vitás kér Jések elintézésére békéltető mű
ködése biztosittassék.

d) hogy segélypéii/tárak létesüljenek.
e) hogy az iparosok anyagi érdekeit 

(szövetkezetek alakítás* ” ‘al) előmozdítsa.
3 § H tósági feladat; A testület az 

1884 XVII. t. ez. 127. §-a alapján a 
hozzá tartozó iparosokra és segédszemély
zetükre nézve mindazon teendőket végzi, 
melyeket az 1884 XVII. t. ez. 59 —110. 
§ ai értelmében az elsőfokú iparhatóságnak 
kel' végeznie, ez okból :

a) a hatóságokat az ip rügy tekinteté

ben tájékoztatja és figyelmét főleg_ kiter
jeszti arra, hogy :

b) tauoncznak csak a töFvényes kort 
elért gyermekek alkalmaztassanak szabály- 
szeiü Írásos szerződés mellett ; hogy az ipa
ros tanonezot párában oktassa, templomba 
és iskolába járassa, jó bánásmódban része
sítse.

A tan viszony befejeztével a tanoncz- 
nak bizonyítványt ad, miért is ellenőrzi a 
tanviszonyt, annak tartalmát, esetleg fel
bontását.

A területén alka'm zott tanonrzokról 
az 1884 XVII. t. rz. 77. §-a értelmében 
lajstromot vezet és kiküldöttei által meg
győződik arról, hogy ezek az iskolát miként 
’átogatják.

c) Tanonczisko’ákról esetleg tanfolya
mokról gondoskodik, megállapítja a tanítás 
napját 9 gyakorolja a tan tás felett a köz
vetlen felügyeletet.

d) A segédek szabályos szerződéses 
viszonyainak megtartására felügyel, kiá litja 
számukra a munkakönyvét, erről pontos 
jegyzéket vezetr valamint a területén alkal- 
mázott segédeket az 1884- XVII. t. ez 109. 
§ a által elő rt lajstromban nyivántartja.

4 § T a g o k .  Ezeu testület kötelé
kébe mindazon iparosok tartoznak, kik 
Csáktornya nagyközségben az 1884. X VII. 
t. ez 5. § a szerint képesítéshez kötött m es
terséget űznek.



Az illető iparos üzletének megkezdésé- bályok értelmében hozott határozatoknak fl 1 5  n  f ó  1 é  k .
vei egyszersmind a z ) ipartestület tagjává pontosan elegei tenni és általában a testű- ________
lesz annak minden jogával és kötelezett- let becsületét és érdekeit tehetségéhez ké . ... ~ xr * . .
.égével. pest előmozdítani. , iklii Dr. Krásovecz Ignécz tisz>

Nők és kiskorúak szintén tagjai az b) az alábbi kulcs szerint megállapított be 1 ®ory®8’ ^rdemteljes
ipartestületnek; ez utóbbiak azonban jogai- tagsági járulékot pontosan megüzeni. 16 t ?*j  ? * f  í* .* -*^08*
kát a testületi gyűléseken erre meghatalma c) a reá esett választást, megbízás ki- huszonötödik év fo rdu ló já t--
zott testületi .tagok által gyakorolhatják. küldetést elfogadni és abban legjobb tehet- a a ornból bar4tai 4s *>sztelöi kö-

5 §. A tagság véget ér a tag halála ig éh ez  képest eljárni. ZU' 3  *“ kor »
vagy elköltözése, illetőleg üzletének meg- 9 . §. D i j a k .  A beiratási dijon kívül, ub,^ nS ak >4n .fS ér,^kes aranyserleggel 
szünése által, ez utóbbi esetben azonban mely tagság tartamára egyszer s minden- !fP ék , “ eg aZ JfnnePelt®f f aká ®®n*\k 
az illető tag akarata szerint a testület tagja korra fizettetik, — minden tag évnegyed- u8yv4d *ííí ™?CS? í  \  4lnyujtó b '“
is maradhat énként 25 krt tartozik a testület pénztárába zo tság )ók.vána alt. A ,ub. ánst sokan má

6 §. Azon tagok, a kik még az ideig fizetni. so,k 18 .íê k®re8lék »üdvözölték. Mi is kíván-
semmiféle ipartársulatnak tagjai nem vol* A dijak a késedelmező tagoktól az juk a jubilánsnak, hogy a szenvedő embe- , 
tak, belépés alkalmával tartoznak a testület 1884. X V II t. ez 138. § a  alapján köz- nsé£ javára az Egek Ura sokáig éltessel 
pénztárába belépti díjul 2 irtot, akik pedig igazgatási utón és közadók módjába hajtat- “  r í^ í í^ *  "Usvét éjjelén 1 l óra 20
az alapszabályok megalakulása után lépnek nak be. perczkor Csáktornyán erős földrengés volt
a testületbe, azok 10 irtot, azon tagok pe 10. 8. A testület ügyeit a közgyűlés ^zlelhető, mely többször ismétlődött. A
dig, akik oly ipartársulatnak voltak tagjai, és az elöljáróság intézi földrengést íoldalatti dörgésszerü moraj előzte
a mely ipartársulat vagyonával együtt be- l l .  §. K ö z g y ű l é s  Minden évben ine& -épületekben nagyobb kárt nem oko- 
olvad az ipartestületbe 1 írt belépti dijat egyszer és pedig legkésőbb márczius hóig 7,0\[  7“  Az 1|®dség az ®gész v4rosban nagy 
tartoznak fizetni, mely alkalommal minden rendes közgyűlés tartandó * v° .A *ak(5sok az utczára szaladtak s nagy
tsg megkapja áz alapszabályok egy póldá Ezen kivül az elöljáróság bármikor ,48zdk a z ..^ ész ébren töltötte ■— A vi- 
nyát és egy nyugtakönyvet. hívhat össze, nemkülönben az iparhatósági dékrö1 a töprengésről a következő értesi-

7. § Tagok joga és kötelessége. biztos kívánatéra, vagy a testületi tagok 9 vesszo k : Folyó hó 14-én husvét este
Minden tagnak jogában áll részének Írásos követelésére tartozik rend .. ra perczkor katalmM földalatti m<>-
Minden tagnan jogaoan a u . közgyűlést egybehívni ra,Jal me8elözoleg 5 - 6  másodperczig tartó
a) a testület gyűlésein személyesen u ,eirft,4bb 8 földrengés verte fel a lakosságot első álmá-

szóval és szavazattal résztvenn., -  a sza- A a ^ 5 ? «  m n T e l ő ^  bóL A,i« lértüok magunkhoz, 8 — 10 perez
vazati jog másra át nem ruházható kieko* múlva, majd 25 perez múlva újabb, de
ruak jogukat testületi tag meghatalmazasa “ í* J Í ’ 1 kb naP,rend 14 ^ ai rövidebb ideig larló rázkódág ejtett bennün- 
áltat gyakorolhatják oly formáu, hogy egy Napirendre ki nem tűzött indítványok ket íéle,embe; negyed 6 ig még kétszer is-
» v .k o r ő lh f  “  8 ^  8Z“VaZat0' ssak az™ esetben vételnek a közgyűlésen Wdö.t, tehát S vagy ötször A
gyakorolhat. tanácskozás alá ha 10 tag aláírásával les rázkóll6s folytán az inga órák megálltak,

h) a munkaviszonyokból eredő sur ó - D /  YÜ|ég Dia ejö(t a vá_ falak nyíltak meg, kémények dőltek össze,
dások és peres kérdések esetében a testület .afl„,M* PkP UpadaHak P Az 6Pu,etek legnagyobb részt repedéseket

m a °‘  h . .  , . , 0 1  ( a .w ? , . p r .  , 2 .)
n . . . .  , . többsébe ielen v s n  ~  értesítenek bennünket,

c) a testület által vezetett munkásta* ® 1 . „ ' * ,  , ,  , hogy a nagyméllóságu m. klr. kereskedelmi
tisztiki adatokat megtekinteni és a testület Ha az első összehívásra a határozat- mjnjsterjumnak 1 4 5 9 0 9 5  sz engedélye foly- 
közvetítését a munkás esetleg munka szer- képes szára meg nem Jelennék az össze- tán Kotorban lolyő évi május 5-én a szent- '
zésben élvezni h.vás 8 nap. határidőn belől '*«>«*end«; kereszt napi búcsún iparvásár is tartatik,

d) a testület által kezdeményezett kö- mely esetben az első alkalommal kitűzött ,eh4| a kereskedők és iparosok is kirakéd-
zös vállalatokban, esetleg az általa létesi. árgyakra nézve a lelenlevők számára való hat|)ak és árulhatnak szHabadon, C3ak épe„ 
tett szövetkezetben az ezekre nézve szer- tekintet nélkül érvényes határozat hozható marhavásár nem lesz, mást mindent szabad 
kesztendő külön s z a b á l y o k  értelmében Személyes kérdésekben, választásoknál £ru]nj és venni.
résztvenni. s más ügyekben azon esetben, ha 10 (ag __ ^  viziszent-győrgyi körjegyzőséghez

8 §. Minden tag köteles : kívánja, titkos szavazásnak van helye. A tartozó V. hegykerület, Gyüraölcshegy, GyU-
a) az alapszabályoknak Bés az alapsza- szavazás rendszerint kézfeltartás által tör mölcsfalva, Mihályfalva és Nyiresfalva köz-

_____________ ___ _ _______  ténik.^ ............... t_ ségek képviselőtestülete Vizi-Szent-György
Ljr:- ^  " z e‘nök csak szavazat egyen.őség ese székhelylyel postahivatal felállítását kóréi -

Ellácska előre örült a jó tréfának, melyet lében szavazhat, midőn hozzájárulása által mH2te A pécsi posta-és távirda igazgatóság 
válaszával el fog érni a azért félig lesütött szem- az egY!k vagy másik indítványt határozatra aZon esetben hajlandó a postahivatalt fel• 
mel, félig pedig Jenőre sandítva adta meg a választ, emeli. állítani, ha nevezett község kötelezi magát,

— Valóban igazán nem hittem hittem volna, A közgyűlésen a testületbe tartozó hogy a |éte8itendö postahivatal jövedéki be-
— Kérek határozott választ báios Ella k,. a P° litikai iogok vételei által nem fedezett fentartási költsé-

nagysád. * ó felfüggesztve nincsen, szavazattal bír geknek kétharmadát vagyis gyalogküldöncz
— Nos igen, én határozott választ akarok A közgyűlésről jegyzőkönyv vezettetik, postajárlat berendezése esetében évi 120

adni, de ígérje meg, hogy nem fog neheztelni. a mely szabályosan kiállítva és hitelesítve, irtot, kocsiküldöncz posta esetén pedig 420
— Az igazságért sohasem szoktam haragudni, az jparteslület biztosa utján az iparhatóság- forintot fedez* -  Ilivel az elöljáróság nem

nA -  Tudj. meg” hát, hogy uén uiram már nak hajlandó a szóban forgó összeg fedezésére
nem szabad. **-•§• A közgyűlés ügyköréhez larloz s a mellett semmi közszolgálati ok nem

— Ön mást szeret, — kiálta a sápadt fiú, nak • 1 Az elöljáróság elnökének és tagjai- igényli a postahivatalnak a szóban forgó
miközben idegesen felszökkent a köreveiről. nak megválasztása. helyen való felállítását : a közigazgatási bt-

— A k k o íu .n i 'c T  mb' kare,nem ez élők „  J u i ' * 9' 01' 1 jÖ,°  éVÍ köll9é«velé^ e k  zoltság a kereskedelemügyi ministernek ezen
között, -  kiáltott Jenő, miközben hevesen ka- raega,IaP,ia9a* postahivatal felállítását nem javasolja.
pott belső zsebéhez, mint a ki legalább is forgó- ^ “  hozzájárulást kulcs megállapítása. (Szerencsétlenség E hó 16 án a cnáktor- 
pisztolyt rejtegeget kabátiában. 4. A számadások megvizsgálása. nyai temetőnél levő vasúti átjárónál M.

Ellaceka rémülten latla, hogy mi köveikéi 5 Szövetkezetek alakitá.a, M y bd i lakó, fi** egylova- szekérrel akart
M ,eynVnlt VJIITuhna.T  hilteí nisi.Óhi . 6 ' A lárSUlat' ,a«°k éS Se8édek kÖZtÍ áthajtani Rókus felé, amidőu az Alsó Lendva
vegyen elö,' eikollan, aletva dőlt végig a kereve- yisz?ny' ugy nemkülönben a tanonezok felől délelőtt 9 ónkor jövő vonat közeled tt. 
ten. Jenő egy ugrással mellette termett és heves ügyének rendezése végett javaslatba hozandó A ló megbokrosodott s nem akart a '»■* 
csókot nyomott Ellácska eperajkára, miközben a szabályzat tervezetének megállapítása utón átmenni, mire a kocsin ülők le-zél
zsebéből elővett arany nyaklánozot hódolattal 7 A testületi vagyon hovaforditására lottak « a lovat vissza felé tolták. A ló a
tűzte aa időközben (valószmüleg a csóktól) ma- vonatkozó határozat. kocsival a rálván megfordult de már nemgához tért Ellácska hattyú-nyakára. o A . . ... ... ác s iv a l a patyan megloniuit, ue mar nem

— Hogy megijesztett maga gonosz. A Je8Yzö fizetésének megállapítása, volt képes a robogó vonat elől kihúzni a
— Hóesésen meg legbájosabb Ella nagysád, számvevők választása. kocáit, melyet a gép teljesen szétzúzott —

én csak szavamnak állottam és betartottam a 10. Az alapszabályok megállapítása és Emberben, lóban baj nem történt Meg 
meglepetést.  ̂ módosítása; ez utóbbi határozatok azonban jegyzendő,’hogy a közönség kérésére erre a

a „u itó  . JJ • . , • i/c u a kereskedelemügyi ministeriumnak a bel- veszélyes helyre már Állítottak egy kis Őr*
eánynak cak^annyTt mondott EluJiska ” mint pĝly<"[l,n,Sle^^e, e8Yetérlöle8 jóváhagyás alá ház .t, de a sorompókat még nem helyezték 
Iszép Heléna az ö Ganimedjének: esn“K. e't Az ujvAri útnál levő őrház sorompóit

— Terka, hozzon csak egy pohár vizet. (Vége következik.) viszik a temetői átjáróhoz s ennek az őr*



nek lesz kötelessége a vonatok érkezése 
idején a temető melletti átjáróhoz menni s 
ott a sorompókat lezárni.

kis zendülésre adott okot a Csák
tornyái, legutóbbi vásáron a csizmadia sát
raknak újabb elhelyezése. Ugyanis a csiz
madiák között egy társulat áll fenn, a mely 
társulatba Való belépés ideje szerint foglalták 
el az illető iparosok a vásáron helyeiket. 
Ebbe a társulatba való belépés 50 írtjába 
került minden csizmadia iparosnak. A kik 
nem léptek be, azok csak leghátul foglal
hattak helyet s igy megtörtént az az igaz
ságtalanság, hogy a ma iparossá lett fiatal 
csizmadia az 50  frt lefizetése által a vásá
ron megelőzte azt az idősebb iparos-társát, 
aki 1 0 — 15 évvel előbb kezdette meg a 
mesterségét mint ő Ez a szokás sok sur- 
lódásra és panaszra adott okot. Mig végre 
a kereskedelmi minisztérium akként vetett 
véget a dolognak, hogy a kor (a czég ala 
pitásának ideje) határozzon a vásáron a sá
tor helyének elfoglalásánál s ne a társulati 
tagság. A ministeri rendeletnek nem akar
tak némelyek engedelmeskedni, azé t a 
múlt vásáron csendörök közbelépésével ál. 
lapitották meg a sátrak sorrendjét. Most 
már aztán békesség lesz-

cEljegyzések Vidovics Rókus muraközi 
születésű kereskedelemügyi minisztériumi 
tisztviselő eljegyezte Semsey Lujza k. a. 
Budapestről. -  Kayser Margit k. a. Kayser 
Lajos ujudvari kasznár leányát eljegyezte 
Egly Ernő puszta-vacsi gazdatiszt

V a d n a y  K a r o ly  é le t r a j z a  jelent meg 
épen most a dr, Körösy Lftezló országszerte el
terjedt „Korrajzok" czimü nagybecsű vállalatában. 
A hármas füzetet Vadnay arczképe és kézirataiéi
ban közölt elöljáró beszéde dimiti. A 266 oldalra 
terjedő könyv az első érdemszerint való Vadnay- 
életrajz irodalmunkban. Megismertet Vadnay ifjú
ságával, katonaéveivel, szabadiágharo/i szereplé
sével, külföldi kényizerszolgálatéval; bemutatja 
azután Vadnayban a novelláiról, a regényírót, a 
kritikust, a dramaturgot, a szerkesztőt • az em
bert. A rendkívül gazdag adatok leldolgosását és 
cioportositáaát ugyanaz az alaposság éa élénkség 
jellemzi, mint az eddig megjelent Korrajzokat: 
Ferencz József, XIII. Leó pápa. Koshuúi Lajos, 
Jókai Mór és Vaszary Kolos legújabb biográfiáit. 
Vadnay Károly életrajzának bolti ára 90 k r; de 
leleárban kapja, a ki harmincz füzetre (bolti ár
ban kilenoz forint) öt forintjával e őfizet. A ki 
két 6—5 forintos évi előfizetői gyűjt, az harminci 
füzetet kap ajándékul. A hézagpótló, sőt nélkülöz
hetetlen irodalmi vállalatot, melyből havonkint 
két szám jelenik meg, jó lélekkel ajánlhatjuk 
olvasóinknak. Bolti áron minden nagyobb könyv- 
kereskedé-ben kapható. Kedvezményes előfizetés
sel a .Korrajzok" kiadóhivatalában, Budapeet, 
Andrássy-ut 25. szám alatt rendelhető meg.

A z  e l s ő  m a g y a r  Á lta lá n o s  b iz to s ító  
társasá ig  múlt hó 28-án {tartotta közgyűlését 
Csekonics Endre gróf elnökiele alatt. Az igaiga- 
ság jelentése szerint a lefolyt Uzletév kedvező 
eredménynyel záródott s az Uzletév minden ágában 
haladás óh fejlődé* tapasztalható. A tűzoeztály 
díjbevétele 258.899 frt 80 krnyi dijezaporodást 
nau'ai, a Jégosztály díjbevétel* 203.861 frt 31 
krral több mint volt az előző évben. Az intézet 
tartalékai az előző éveikkel összehasonlítva, a 
következő emelkedést mutatják : Az életbiztosítási 
díjtartalék 24,187.183 frt 1 krról 25,9)0.035 frt 
66 krra; a tűz- és saállitmánybiítoaitási díjtarta
lék 1,918 415 írt 93 krról 2,020 000 írtra; a 
Lévay-a'ap 79.110 frt 63 krról 8 0 . 979 frt 39 
krra, a tisztviselők nyugdíjalapja 525.557 forint 
42 krról 531.490 frt 65 krra emelkedett. A nye
remény 1,110.587 frt 66 krt tesz ki, melyre nézve 
az igazgatóság azt indítványozza, hogy 50 százalék 
144.913 frt 56 kr. után az életbiitositottak nye- 
remónyréazeül, 72.457 frt 78 kr, 10 százalékot, 
J.110.537 frt 66 kr. után a külön tartalék részére 
111-063 írt 77 kr. 6 százalék az igazgatóiág 
uyereményosztalékára 66.632 frt 25 kr, 3 százalék
33.316 frt 13 kr a tisztviielök nyereményoezta- 
’ékára • 2  százalék 2 2 . 2 1 0  frt 7 4  kr a tisztviselői 
üyugdijalapra fordittassék, osztalékul egész rész. 
ványenkint 230 írtjával 6 9 0 . 0 0 0  frt fizettessék ki 
* *z ezután fenmaradó 114 8 6 6  forint 98 krból 
6 W0  frt 7 5  kFt az idei rendkívüli köshasznu 
adakozások tartalékába tétessék s az igy maradt 
108.946 írt 23 krt a külön tartalékhoz csatolják,

mely azzal 500.000 írtra emelkedik. A közgyűlés 
az indítványt elfogadta, a jelentést tudomásul 
vette. Az igazgatóságnak s a felügyelő bizottság
nak a fölmentést megadta s egy részvényes in
dítványára az igazgatóságnak köszönetét szavazott. 
Végül a felügyelő bizottságba megválása tolták 
Batthyány Géza grófot, Giczey Samut, Jekelfalussy 
Lajost, László Zsigraondot és Szitányi Izidort. Az 
intézet ez idén jótékonyaiéira 9035 irtot fordít.

HOFFMANN HENRIETTÉ 
HOFFMANN IGNÁTZ 

jegyesek
Kőrös. Csáktornya.

C S A R N O K .

Századok alkonyán.
Irta: B a lo g h  I s tv á n .

Szálljon az égig, zendüljön az ének i 
Napja lehunytén hosszú ezred évnek. 
Zengje a róna, orma a hegyeknek,
Hála imáját a magyar nemzetnek.

Hadd legyen a dal ezer év viszhangja, 
Búnak, örömnek hirdető harangja,
Búnak, örömnek nyíljék szóra szája 
Érezze újra magyarok hazája

Harsogjon a harcz harsány riadója, 
Lengjen a szélben Árpád lobogója ;
S győztes csatáknak!áidomását ülve, 
Búgjon a síkon Lehel hadi kűrije.

Hol annyi hősnek véreznie kellett: 
Szójon az ének Sajó^vize mellett;
S hol sirt az ármány egy nemzetnek ásott, 
Öntözze könynyel Világost, Mohácsot.

S vészbe, viharba im most is a régi, 
Élnek eiöben Arpád-ivadéki,
Döröghet az ágyú, harczok riadója, 
Hadúr a magyart megvédi, megóvja.

Szálljon az égig, zendüljön az ének! 
Napja lehunytén hosszú ezred évnek. 
Isten ! ki által hazát nyert e nemzet, 
Engedd megérnünk a második ezret.

A vétfreudelet
Szegény Arabella! Nyolcz éves volt s 

már árvaságra jutott* A jóemberek meg
szánva, hol egyik, hol másik fogadta ma
gához. Sokat szenvedett siegényke, kivált 
ha édes anyjára gondolt, kitől nem örökölt 
egyebet mint szépségét s jó tulajdonságait. 
Atyját nem régen vesztette el s a nagy csa 
pás alatt szinte azt hitte, hogy szive reped 
meg fájdalmában, — midőn atyja halálos 
Agyához vonva, e szavakat dadogta, hörögve 
a halállal :

— Gyermekem! Nem hagyok neked 
egyebet, csak szivemet, irántad való mély 
séges, nagy szerelmemet.

Ez volt Arabella öröksége ; ez volt a 
végrendelet.

*
ösmertem egy dúsgazdag olasz gyárost 

fösvénységéért mindenki kerülte. Gyermekeit 
ép úgy nevelte, mint bármely olasz munkás, 
azt mondotta mindég :

— Engem sem neveltek s mégis meg 
segitetett az Isten, — dolgozzanak ők is 
meg lesz érte a jutalom. Én is dolgoztam

Ez az olosz nem ismert különbséget 
idegen s rokon között; egyformán elmon
dotta és osztotta durva nézeteit s a helyett, 
hogy a sors üldözte volna, még övezte a

szerencse. Ha m&s gyárosok áruikat vesz
teségre adták, ö kitartó volt a rövid időre 
szép haszonnal adott túl azon.

De mint minden szívtelent és fösvényt 
elér a szenvedés, őt sem kímélte a sors 
Egy szép napon a gyér kéménye eldőlt és 
éppen szobájára esett a kémény, a szoba 
nagy robajjal bedőlt és a vén Harpagoot 
aranyai olvasásakor sújtotta halálra. De, 
hogy a pohár még ezzel se teljék be, egé
szen ágyban fekvő, nyomorék maradt, foly
ton aszal a gondolattal tépelődve, hogy ha
lála után rokonai sok fáradsággal gyűjtött 
vagyonát ellecsérlik. Midőn végső óráját 
érezte közeledni, orvost éa jegyzőt hivatott 
s sokáig tanácskozott vagyonáról. Végren
delkezett akként, hogy az utolsó akaratáról 
szóló okmányt halála után csak k é t  é v  
múlva szabad felbontani. Bizonynyat azt 
óhaitolta, hogy emlékét a reménybeli ö rö 
kösök kegyelettel ápolják és hogy legalább 
a halála után is boszanthassa őket fifikus 
elhatározásával.

A rokonok sötét gyászt öltöttek, a vi 
lág előtt híven mutatták nagy fájdalmukat, 
tulajdonképen ped g a szivük majd kiurott 
örömükben, hogy a tetemes vagyonban fog 
nak dúskálódni.

Az ilyen erőltetett gyász pedig nem 
szokott sokáig tartani, -  A vén Harpagont 
három hónapra már roccocóban gyászolták 
és Ittak a medve, akarom az örökség bő 
rére nagyokat és alig váriák az évforduló 
napot,

* **
A temetőben pedig minden [vasárnap 

egy kis szőke leányka jelent meg s gondo
san ápolt három sirhantot, kettőt, meri ab
ban aludták örök álmukat övéi, szeretett 
apja és anyja, egyet pedig jó szívből. A 
temetőőr is peczkesen ment el a szépen 
gondozott sírok előtt, mert még a temető 
csőszben is megvan az ambiczió, hogy ne 
a beomlott sírok hirdessék a múlandóság 
uradalmát A két sirt tudta a csősz, hogy 
miért ápolja, de ezt a harmadik sirt is miért 
részesíti gondozásban az árva leány, nem 
tudta fölfogni Nem is állhatta meg szó nélkül.

Válaszul a kis leány zokugásba tört ki, 
itt nyugszik apám és anyám, emitt senkim, 
úgy tudom apám halálos ellensége, én azt 
hiszem istennek és enyéimnek kedves dol
got teszek, ha ez elhagyott ellenségünk sír
ját gondozom. Kiegyenlítem az ellentéteket, 
mert a halálban békesség lehet és semmi 
gyűlölet.

* •  e
A gyáros halálának évforduló napja 

elérkezett, a család és rokonság újólag gyász- 
ezint öltött. Szivdobogva várták a végrende
let felolvasását, mely ekként hangzott:

»Összes ingó és ingatlan vagyonomat 
annak hagyom, ki nem feledkezett meg ró
lam és síromat legalább néha meglátogatta 
és ápolta«.

A rokonok le voltak forrázva, pört 
indítottak azon az alapon, hogy rokonuk 
örült volt. De a törvény az igazság ethikai 
alapján állt é9 igy a kis Arabellának ítélte 
a százezreket. Ha volna kedvem kis elbe
szélésemet folytatni, megírnám, hogy a kis 
Arabella kézéért, hogy esengnek most a 
parhie-vadászok.

Gz. D.

Felelős szerkesztő:

• H A R G I T A I  J Ó Z S E F .

Leplulejdonoe ée kiadd;

FISCHEL FÚLÖP (STRAUSZ SÁNDOR)



III. tečaj Vil Čakovcu, 1895 2 t  áprilisa. Broj Iti.

8 urednikom moči je svaki dan 
fovoriti med 11 i 18 varom. — 
Sve poftlljke tičuče se aadriaja no* 
viiak, naj se poiiljajn na ime 
M are I t a! urednika m

Čakovec.

XnAaUlJstro:
Cankar a Fisobel Filipova kam m  

predpis ta i obanane poiiljajn.

r m l | i  ' i t tn a  cen a  |« i
Na celo leto . . . é  fit
Na pol leta . . . S fvt
Na čet vert leta . . 1 tK

Pojedini brojl kolta)n 10 Iv.

Obanane se poleg zgodbo 1 fai 
računajo

n  a  h orvátiék or i i m  a  k j a ra k o m  je z ik u  i z l a z e é l  d r u ž tv r n i  z n a n s tv e n i i p o v u o lji vi ! l« l  z a  p u k . 
} X z la * z l a v a , lc l< ;»tlJedLazi Jed L erO cra /t i  t o :  v u .  mrrmJsro. nodLolj-o.

Službeni glasnik: „Medjimurskoga podpomagajučega činovničkoga družtva‘C„Čakovečke 5parkasse“, „Medjimurske sparkasse“. i t. d.

Kolerina hiža.
Čedni) kokandski Stanovniki dugo su 

blepili zi tim, kak bi naselili vu svoje 
mesto nekoliko ciganov, ko ji bi mogli tu 
ljepo živeti i né navék se klatariti. Oni su 
se dugo dogovarjali i na zadnje dokončali, 
da budu barem jedna cigansku fam liju 
ovdi nastanili i kak je tréba k redu privčili.

Na kraju sela bila je več nekoliko 
ljtt osamljena i zapuščena hiža. Niti pros- 
jak (bógec) niše hotel vu onoj hiži nastaniti, 
ar su ljudi pripovédali, da vu njoj stanuje 
kolera.

Mudro kokandsko občinsko poglavarstvo 
došlo je na misel, da bi ta hiža dobra bila 
za e gane.

Hižay pak da bi bila i kolerina hiža, 
bolša je ipak od Satora. Tak su oni mudi 
ruvali i deriali, budu o tom i cigan 
osvedočeni.

Selški no‘arjuš pohvalil je tu misel 
jednoga mudroga prisežnika, ter je jol 
dodal, da bude to nakanen|e o naseljevanju 
joS občini diku doneslo Stvar bu morti 
doSla vu novine ter za nju bu zeznal céli 
svét, a morti i sam kralj. Ako on sato 
zezna mogel bi morti i nadariti čim občinu, 
a najbolje bi bilo, da joj prikaže ognjogatnu 
ftpricalku, ar bi to bilo najbasnoviteSe ia 
občinu.'

Goapon notarju pogledal je čabesno 
slavno poglavarstvo, pak predata v ljajuč si 
vu duhu, kak bi ljepo bilo, da bi nanjeg- 
vom kaputu denes žutra zlati križ na čer e 
nom pantleku visel, kak je to videl pri 
gozponu vicekomuSu

Ognjogasna špricalka na;6la je na občf 
odobravanje, a kokandsko stanovičtvo po 
gledalo je, jeli nebi ipak odkud došli 
črni cigani

Njihova se želja na Hkorom izpunila. 
Zi četiri dane do>lo je vu se;o cigansko 
družtvo od trideset i pet kotrigov. Komaj 
kaj se je érni Sereg spustil na trate i po* 
Cel zdigati šatore — ov put prež ikakve 
préCke - eto občinskoga poglavarstva
pod Vodjenjem birova tamo, ter su zabub- 
njali, kad su se približili k stanu ciganskoga 
vojvode (vajde)

I sami cigani stari razkotačili su oči 
j od čuda, neznajuč, kaj ta parada znamenuje

Bi rov občinski raztolnačil je vezda vu 
Íjépem govoru, kak kokandska občina želi, 
da »naseli* prhtojnu i po tenu cigansku 
familiju, ter je odlučila dati toj famtliji 
hižu na kraj s*la sa zemljiščem, koje joj 
pripada.

Cigani su gledali vu čudu. O.uia su 
deržali dogovor vu svojem jez'ku, koga nigdo 
oijo rasmel Onda je ciganski vajda »lupil 
naprvo i počel se pogadjati s kokauds- 
klmi otci.

— Hvala Ijepa na dobroj volji, rekel 
6 on, naslanjaiuč se na batinu srebrom 
ikovanom, maménje njegove časti, ali o 
itvari potrébno je prvi,# dobro premisliti.

— Dobro premisliti ? Kaj tu tréba 
premišljevanja ? odgovorili su poglavari

— Anda, prvo, kaj bi plačala občina ? 
eapital je v*jda.

— Kaj je né do3ta da vam obči ia 
prikažuje bižu i veliki falat z 'mije ?

— letina, h ža je bi.va, ali od nje 
nemre č<>vek živeti. Pak jeli j t  vu hiži 
pohižtvo? zapital je vajda.

Občinski poglavari gdledali su se tu 
neprihki. Nato pak bogme nisu mislili. Kaj 
bu svét rekel, ako zasuje, da su konkandci 
hoteli razsvétUi cigane prež pohitiva Po 
kratkim dogovoru su odlučili, da budu na 
občinski strošek ̂ kupili pohištvo. Nu ovo 
pitanje bilo je neprilične-e, nego se je 
meglo i misliti. Vajda je polvebuval trideset 
i pet posteljah, isto toliko stolcov, nekoliko 
stolov i gkrinjah, ter i druge fele pobižtva. 
Po dug m pregovoru, sporaimeli su st, da 
se budu vu bižu nastanili samo muž i tena 
i njihova deca. Taj sakonski par bil je 
Balaton Feri i Kerekeš Mara, koja je znala 
i nekaj presti, ali i na konju veselo posko
čiti. Troje mali cigan ekov pripadalo je 
toj familiji.

Odebrani Feri zvustil je réé, da pové 
svoje posebne želje.

Z A B A V A .

Noti oovei.
Miška je bil jeden izmed najjačih gaz* 

dov u Hodošžanu, on je bil u petdesetih betih 
starosti, erven u obraza i jak za videti na 
tielu, pak ipak nije bil moguči, da u svojem 
gospodarstvu svikam sam dospe, a kam dospe, 
a kam gospodar svojini očmi nepolukue, zna 
se kakovo dielo od drntine i težakov biva. 
K  tomu jod i betežen, sedel je više pri žele- 
noj peči na velikem stolcu nego gde drugde.

To je bila stvar nepovoljna 1 Njegova 
kči Marica, bila je ravnič u svakom i sve m 
vie-ta, ali to pri gospodarstvu nije dosta, 
gde ima družine i težakov. Tu je treba veča 
okretnost i ozbiljnost, — tu je jednom nečju 
potrebna mužka raka.

Na jedan krat boleiljivomn Mišku kroz 
glavu pojde: jeli nebi bilo dobro da Marica 
zamuž ide. Ovak liepa pucka je več sigurno 
i sama na to misliia. Neje, em ženske sa 
sve jednske, pak makar i mužkaice onak 
tobtž iz visokng dole glede, em zato ipak 
se zna — se vemo kuker je !

Miška je tu Btvar odiuab hotel na čis 
tom imati, a bat mu se je liepa pii.ika prn- 
ži kad mu je Maiica enak  betežnomu pri

peči na stolcu sedečemu, sedalo popravljala. 
Ou ju po glavi pogladi i reče: „Je, je, si
rota se uviek mučiš s tvojim otcemu.

»Nikaj zato« — odgovori ona — »Simo 
Bog daj. da skoro ozdravite

„Neima mnogo uade* — veli opet ou 
— „Ali plača za tvoju dobrotu uebude manj
kala. Znaš Marica, gospodin Bog ti bu zato 
dal prav dobroga rauža“.

n M uta . . . hi# hi, hi, . . .  a tko bi na 
to mislil 1M — odgovori Marica, te se počr« 
leni kak paradajzl.

Je, več je vrieme, da se o tun sporni« 
namo- — veli otac, koj je zajedno i opazil, 
da joj 8pc;neuek nije ueugodau. — , Več sem 
si o tom više krat mislil. Kaj misliš, ako bi 
Tonček . . .  H a? — Jeli sem ti gustuša 
pogodil ? Ti mala coprnica, ha ?*

„Tonček . . .  no je, Bože moj — no je 
kad otac zapovieda moraju dieca poslušna 
biti* — odgovori oua.

»No, no, kčemu toliko liečih, draga 
k Cerka, ja mislim, da ti u ovoin slučaju nije 
baš težko poeluhuuti, samo mi je drago, da 
•em ti s Matičevem Tončekom žilicu pogodil.

»S- Matičevim Tončekom ?• — i Marica 
smiei(ča se pukne zrukami skupa, zalim veli; 
„Ali dragi Japa, ako se ja o Tončeku spo* 
minam, onda samo mislim Toučeka Bla/ek* 
iz öehovec, a ne Matičevog Toučeka iz Sv. 
Gjurgju.* —

Staromu Miški je bil i Tuuček iz Chovca 
jeduako po volji kak i on iz sv. Gjurgia, 
pak je zato Marici rekel, nek ga kojmn pri- 
likum k-ujemu sim po alje.

Marica je z-veseljem odgovorila, da 
njegova želja more odraah izpunjeua biti, jer 
čavski Tonček baž sad vam stoji, kak je 
uajme viže krat vani stal a bi z da je stari 
za to nutri znal, — Poslie jedne minute je 
č»v»ki Tonček stal u sobi pred hate ulin 
Miškom, oteom Marice, to je drhčučim srdceiu 
vrtel svojega škrlak* med rukaiui, kak se 
meliusko kolo vrti.

Govor, kojim je Tonč-*k stiromu M žki 
pr>povedal, kuk jako ima rad Mariču, nje 
dugo trpel, »pomenek je na skoro prežel na 
druge važne stvari. Tonček je pripovedal, 
koliko več ima svojega prižpaianoga imčUa 
i koliko bu jod dobil po smrti svoje stare 
teče te se je ponudil, da ako mu stari 
to sve nebi veruval, da more i hoče mu do
kazati, ali za tun odrnah i zapita, kij Marica 
dobi, jer u ovoin slu aju najbolje zvone go* 
tovi novci.

Sad se Mi ka po obla za vuhom te 
odgovori, ua s gotovčiuum uebude nikej, jer 
kaj je ima! to je prešlo na ujegovu bolest 
a stranom na pobolšauje gospodarstva, i ou 
sad uovac neima. P< slie ujegove smrti i onak 
dobi dosta. Ali za da bu Tonček videl, da 
se ou ucsali, tak mu sad izjavljuje, da M**



— Ponajprvlje ja trebam konja, rekel konja, ja m am  kud su lopovi obrnuli. sa sastavka. Obedve osnove došle budu pred
je on odlučnim glasom. jednu vuru bum ih doitigel, pák iá  dvč magnatsku liiža vu prvoj polovici m&jud*.

Občinski poglavari bili su čisto izne- vure imate obedva konje — p 0 f U2mu obderžavale se badu va
Dftdjeni. — Ta ti valja, beri, ja vidim, da si Beču znjedničke ministerske kouferencjn da

To je čisto naravsk t nastavil je Feri, ti mudra glava. ustanove zajedulčki proračun,
ja se moram poprijeti kakve god meštrije. Za nekoliko minut kesneie hiti se Feri Cuje se, da je N|. Veličanstvo osljed

— Pak kakvu mefitriju buš počel s na birovoga Ridjana i kad je doflel do atentate ua Hedtziev spomenik odgodilosvoj
konjem ? putnih vrata, viknul je : dolazak vu Budimpeštu.

— Hapil se budem trguvati s konji. — Hej, gospon birov? -  Vu Budimpešti, 8. aprila. Minister
Poglavarstvo nije moglo nikaj dodeti — Kaj je, F e ri?  prešel barun Bánffy povrnol so ja iz Beča ;

proti toj trgavini, zato je bilo » dlučeno, -  Jeli znate gdo je odjahal na Mačku ? čuje se, da je navel Nj. Veličanstvu one
da mu se dade konj, kojega bu izplatil na — Neinam, poveč mi. momente, kop bi mogli biti shodni za raz-
obroke. Birov je bil izebrani da mu da — Moja lena Mara s dacom- pust sabora. fíánffyu pošlo je za rukom/ da
konja iz svoje Stale. I 0n vbodne konja, ter je odjahal osvedoči kralja o neznatnosti atentata/ na

JoS isti dan počeli su vredjuvati hižu. kak da ga veter odnesel. Henciev spomenik.
Selo je bilo zadovoljno s novimi Stanovniki, Kolerina biža vu Kokandi još je i — Nuncij Agliardi doiel je 20. aprila
kojim su dali zvun konja joS i guske, ko- vezda pusta Vu selu néga niti novo og- vu Ostrog- n, da včča s primasum o pastirskom 
koSi, svinje, pohižtvo i drva. njogasne Iprica’ke, a od stanovničtva nigdo pismu, koje bi okolo trojakov imalo iziti vu

Onda je novi purgar prisegel, da b* nesme niti pomisliti na naselji vanje oiganov. Austriji i Magjarskoj. 
podtuval navade i zakone sela, ter da bude
živel kak posten purgar. Cigani su se G. F Papirnate forintače
plakftli od genjenosti, a i občinski b i r o v _______________________________________
prelfjal je nekoliko suzab, Do konca mescoa marc u a ovoga ljeta

Ostali cigani namestili au se onda K  A  J  J E N O V  O G  A. ?  »ni|lo je vu glavnu oriačku blsgaoju (kasu)
pred kolerinom hižom vu bližini svojega 82,562.202 for. papirnatih forintačah, kojo
„naseljenika*. Bud im peSta, 8- aprila. su uu^čene. Ostalo je jol vu prometu same

Vu jedan dan porinjeno je onda vu 6,321 159 for
Kokandi više kradje, nego drugač vu deset Vu zadnjoj sjednici* magjarske zastup
]jst. Kada je nazadnje vkradjena notarju u ničke hite od subote nastavljena je posije Trideeet i ieot Ijet VU reStH.
žaCka s duhanom iz topa, izdal je on za trečeg čitanja dau piijt pnhvačenih zakonskih
poved, da se družba nosi iz sela, razuméva osnovah, razprava zakonske osnove o nredje* Iz kazuione (reita) vu Havi odpuščen
ae zvun naseljenika, ar drugač ju bu dal uju ičke Raba. Minister poljodelstva grof je ovih duevnv neki J . B t k ji je oudi vu
na šilom odegnati. izjavil je, da se \ifi»k potrebe odnosi ua vsem sprevodil 86 Ijet.^Prvi pot doOal je

Okolo pol noči pokočil je negdo živo nove radnje, ua potežkoče kod izvlaStivanju, tam kakti 21 ljet star^dečko zaradi grabei-
na birovov oblok. ter ua kvare, kaj ih je načinila povoduja noga uinorstva ter jo odsedel 10 ljet vu

— Gdo je ?  zapital je ošter birov, i IDža je prijela ovaj zakon vu ob oj i po- refttu. Tri dni la tim kak su ga pustili iz
stal se je iz postelje sebnoj debati, ter je predsjeimk iza toga reéta na ’slobodu, napravil je novo,grabežno

— Ja  sam, Feri zaključil sjeduicu odgodiv zasjedauje hite umorstvo, pak |e bil obsudjen ua 20 ljet
— Kaj želiš, drag« c ? do 23 aprila. reSta. Vezda Je pretrpel i tu kaštigu ter se
— Moje je družtvo olišlo. »Bud. Corr.t javi;aju iz Beča, da je je povrnul vu svoje rodno mesto pri Budim-
— To je vu redu, tak je i tréba bilo magjarski minister preze^barun Bánffy pre peftti- Vu reštu uiJe mu bilo zlo, jer je
— Ali su mi odpeljali vio troje dece, devčerom vč* al sa grofom KHluokyem, mi ostavil reita sa 106 kilah tetiue. Pitanje

gospon birov j  niatrom-prezešom knezom Windisch-Graetzom je vezda,Jeli bu pak vezda s nova kaj pokulal ?
— Nikaj zato, ti si još mlad. pak bude, i grofom Wurmbraudtom. Rad^se^o’ostanov

ako Bog da, joS drče. Ijenju zajedničkoga povračuna 1 magjarskoga
— Ali, milostivni gospon birov, oni parobrodarskoga družtva. Nadaljo javlja »Bud. r i j tm  VOll.

su mi odpeljali i konja. Uorr.* da je vezda več posve stalno,)da'bude . ~ .. .. ,
— Dali su te vraži! zaviknul je birov. zastupnička hiši koucem aprila vzela vu J .  Z104 Ta ,a. ! | ? ^ ' ,  P>jam vo ov

Moiega Mačka su odpeljali. razpravu zakonsku osnovu o recepciji iidovah, P a*u ®0fIüe.8Je * V  0 ,u uajiite
r  N*Jte 88 8' diti’ dragi birov ja bi kak takaj, mod f i k o v a n i “a° i  niko

mogel tu pomoč.. Dajte m .;hitro drugoga véroizpovédanju, ter če se drftati prvob.tuoga mg)j . 8umn?iT0| # orHi 8U 8e
_______  IE______  , -------prebi ili po cesti, pak su se počeli valjati,

ter ih je ná bilo moguče natirati. da bi se
rica onda, još prek svojega diela dobi sva plotu, ua raztanku za vrat objel i skušuval, podigli. Odmah prizvan kurimit konfltatiral 
čttiri krave, dapače i „Sekicu*, koja je ču- da der je sve pucalo. — Har ba, koj je tak je# (jft gu vojj 8e — opili. Izpostavilo se ie
dačin u mlieka davanju. zaljubljen iliti zanorjen# on vzeme pucu i be* Jja su voli vn dvorilču pivovaruice (fabrike

Na to je Tonček postal malo zbunjen, krajcara novec. piva) stali poleg lagva p;ve, ter da iu odtud
te je očitoval, da mu je Bariča iz Preloga Tonček je doiel drugi dan — i tretji pj|j# Hvala Bogu, kad se nije obistiuila rčč,
takaj pozdrav puslala te mu odkrila, da u dan; ali mu je bilo badava staromu dokazi- da je ftiviua vu pijanstvu razboritija od roveka l
zamuž dobi gotovih pet sto forintih izvan vati# da preložčanks komaj na njegovo »Je* vuogi bujpivopivecji vinopivec uzklikoul. 
t««ga, kaj Jod po smrti rodi telj ah bu herbai a. rieči čeka. Stari Mi*ka je zamo poimehce od*

Ovak su se ovi dva joi nieko vrieme govaral, da on bi rad nekaj dal svojoj kčeri, . . » . a. -
f'Pominalif dok Marici nije trplj»vost zmenkala ali da niti neima ato forinti va gotovčiri pri nauvojveaa i\ario Meian.
i ona odpre vrata, pii kojib je vaui njihov ruki, kamo li pet sto, koje Tonček potrebuje. KT . .  v  . a . ,

, J t • v. T u i« t ... a\r I m o l n  a Nadvojda Karlo Stefan imenovan jespomenek Dnslužkiva a te stupi u sobu. la k  e ion ek jedno malo mučeči a j j
Maiicf uinai uije bilo žal, da sura nje. M aric, gl.anij. p itala, jer ipák jo t« atano- komandantom .o.tro-o..gj.rskoK r.tnog b rc  

z nu zdravu i okruglu oaobn na to rekuC rit. . t .a r  atiml m uik.rci; d.kako d. j. ko,e bude ..stopalo o r t .  mon.rki,a
trgovali. On. je dala otcu prav, da *e i .  preložk. Barič. ko.i«.*., .H. . .  . tkod , otT ,ri“!» ■ewe-.bodnog pomor.ko,
gotove novce óvak jun.íki br.ni, Jer kaj s, Je, d . bi ioviek ...no znal, kaj j .  u X  S iu b o U . p i  . c
ilovek trudom priskrbi, ueda rad od sebe: a to,n slučaju čineči. Ako bu dragog. Odgov.-
opet ju je TouCek vesel«! da svoium zaruč- r.la, da netraž« novce od staroga, to bu i n|oj J 0-5*' • Uir Vll,m »mvljeo je vesa. pnpr.

s,Mi bili. • j. .joi H - r

Ove posliednje rud. u,su Mariču uta nit misül. Je , d . bi Človek znal za koga. ^  obakrbu od m  ra,Qih
najm.uie i.zdratiti mogle, jer je dob,o znala, koj bi tolnada dal ladjah koj* 6e bor.vitl vu Kialn. Bude
da je to samo lončrkovo izna ašlje, kojim bi Drugi t konec ) blizu 5 0  000 moruarah.
mogel od tvrdokornoga Miške nekaj novac u
ženitvu dobiti, ali žaliboie vual je to i stari „  - . . . . .  - . . 1 , ,  .
Mirk. b.s tak dobro k«k i kie.ka mu, Jer Em Koll.y. Austrijski Brof teni Japanezkmiu.
J« kroz oblik videl kad je Tonček otišel, a ------  . . . . .
Merica ga sprov»d.:.la, kak ju je pr. vrtnem öro f Ueur,k Oe“denhofe, poslaoidk.
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tajnik kod aostro-magjarskog poslaniótva va 
Japanu, oženil se bade doskora sa mladom 
Japanezkinjom iz preétimane familije. Zaruč- 
niča pripada za sada jod budhizrnu, ali se 
je k vuzmu pokrstila. Grof Henrik, koj je 
vezda 36 Ijet otar, upravlja ovaj poslániökimi 
poslovi tu  Japanu. Ou je sin pokojoog grofa 
Ferenca Coudenbovea ter ja prije deset ili 
dvanajst Ijetak bil zapleten vu Beču vu jednu 
ljubavu aífairu • mladom nekom francezkinjom, 
koja se je onda strelila, kad ju je on ostavil 
na cedilu. Ovo nije prvi linčaj, da se evropski 
diplomat ženi s Azijatkinjom. Prije više 
Ijetak oženil je njemački poslanik vu Kini, 
Brandt, kiuezkinju s otoka Formose^s kojom 
i denes živi vu srečnnm zakonskom stalila 
vu Viesbadenu.

zabilježenu visinu ter raste jo8 uvjek za 
2 centimetra za jednu vuru. Na južnoj 
strani gradskih napisali voda je dostigla 
vrhunec tih napisah- Mnogobrojni težaki 
delaju, da uövrste nasipe i odstrane pogibelj 
Nasip izmed Segedina iCs ongrada probuSen 
(predret) je.

Vu okolici Arada narasla je rčka 
Maroá na 4 metra nad navadnu vodostaju 
Vu Pečki nahadja se 340 bižah pod vo 
dom. Vide hiiah se je zrudHo. Ob ina 
srbski Bok pri Bečkereku ("isto je poplav
ljena. Prék 200 hižab se porušilo, a 700 
ljudih nahadja se prež krova.

Izvoz jajcah.

Znamenit napredek*
Mirkóczi ; »Nu, gospodine Vihtler, kak 

Vam ide ?
Vahtler: »Hvala, nebudi vurokov iz 

vrstno. Pred četnimi Ijetmi, kad sam ovii 
bil* n sam imal ni prebitoga krajcara v n 
žepu, a aenes, hvala Bogu imam 50.000 
forintov doga."

Zlo poprijel.
Notarjuš : »Jakob, vi uebi smeli držuti 

svinje tak blizn hiže.w
Jakob : »A zakaj né, gospon uotarjud ?•
Notarjud ? »To nije zdravo.«
Jakob : „Kij. nije zdravo. Zlravele su 

bogme, nego Vi i ja !*

Selba vticah

Kustos prirodoslovnoga muzeja vu Beda, 
Nikola Wang. držal je neki dan vu Beču 
vrlo poučno predavanje o selbi vticah. Predavač 
je najprije odgovoril na pitanje, kaj nuka 
toliko vticah, da vsakoga lieta oitavljaju 
naše krajeve ? On razuméva; da tomu nije 
uzrok oštra zima, koju one morejo i podneeti, 
več prirodjeni nagon na selba i povraček vu 
stara domovina. Ovakova je selba jedan od 
najdivmj'h pojavah va prirodi. Dan i no6 
leti takovo jato pticah célom jednom itranom 
sveta, dok dojde na cilj. Helgolsnd je jeden 
od velikih punktumov, na kojoj se vtice-selice 
odmaraju (počivajo). Hitrina, kojim ae vtiče 
šele, upravo je zaöudjena vrödua. Imade 
malih vtiticab, koje vu jednoj 'noči prevale 
put od 400 geografičkih miljah iz figipta do 
Helgolanda, anda od prilike 45 geografičkih 
miljah za jedno vuru. Lastavice prevale vile 
od 4 kilometra vu jeduoj miuuti, Doklara 
dkvorci i fleve navadno letijo vu višini od 
500 mstrab, ima vticah, koji te zdigneju i 
do 20 000 stopah (dohov)f kak sa to ustanovili 
astronomi. Zanimivo je, da kod selbe, koja 
le večkrat proteže preko 1000 miljah, sudje 
iuju vtičice, koje ia komaj Sest do ozem 
tjednov stare. Glasovih ornitolog Getkes, koji 
je 55 Ijet motril vtiče na Helgolandn, 
potvrdil je to, da zračne stroje najodlučnije 
djeluju na selitbu vticah. Kakti stvoreuja, 
koja živeju va zraka, vtiče sa izvanredno 
oijetljive za atmosferičke utilke i pojave, ter 
je vu njih vunreduo razvito möstno iazpoz- 
navauje. Ovoj okolnosti ima da se pripiáe, 
da se iste vtiče, koje su na jesen ostavila 
svoj rodui zavičaj i zimu sprevodile vu ftarkoj 
Afriki, opet na protuljetje se povračaju vu 
stu staro dolinn ua sjeveru*

Potret.

Vu noveše vréme neizvažaju se viže 
jajca iz Italije Horvatske i Magjarske na 
sjever kak vezda vu Skrinjah (feršlogih), 
— več se jajca potereju vu plehnate posude, 
iz kojih se izsiSe zrak ter se hermetički 
zatvore. Vu trgovinah jajca se vezda 
točiju na pipu. Ovaj je način izvoza puno 
faloti i segurneSi, a poleg toga čuvaju se 
jajca od kvarenja.

Kratke novosti.

— Tapolcza, aprila 10. Pri votiziranju 
za buduče ablegate, bilo je votumov vsega 
skupa 2066. Za driavnoga tajnika Vörös 
László bilo je votumov 963, za Košut 
Ferenca 1103 votumov. I tak e Košut 
Ferenc izebran za orsačkoga spraviSče ab- 
legata sa 140 votumov večine.

— Vu Pari/u, aprila. Osnove i plani 
za svétsku izložbu ljeta 1900. definitivno 
8u odobreni Zakonska osnova o vjeresiji 
podneala se bude vu juliuSu orsačkomu 
spravišču, Strošek za izložbu Cčni se na 
milijunah franakah.

— Vu Beču. 10. aprila* Mrtvo télo 
nadvojvoda Albrechta preneslo se bude 20 
aprila vu novi dél kapucinske grobnice na 
definitivno mesto.

$ e k a j ga kratek čas.

Rumenilo s ama
Žena (svojemu mnžu, koj je pijan dimo 

do^e), i kojega je pred putuemi vrata doče- 
kaL) I „Ipak si Jo ta, kakti špundija došel 
pijan dimo. Kaj te né sram ?a

Sožtarski in&S (iduči poleg biže) : „Kaj 
nevidiju gospa, kak ga je sram, da mo je 
nos počerlenil 1*

Samo je faliuga.
Mati : „Puveč mi Franček, kak ti je 

! pri majstru ?■
luaš : »Z'o, da nemre biti gorie.

Majstrovica kuha samo one hraue, koje ja 
lajrajši jém.*

Mati: »Nu, pak — — — g
Inas : „Ali ja uedobim nigdar od toga,*

Znaméuje zdravja.
Doktor : „Vezda sam Vam prepisal novo 

vračtvo. Vsaki fertalj vure vzemite po jeduu 
veliku žlicu. Morete taka) popiti i krigiec pive“.

Betežnik : » 1 pivo vsaki fertalj vure ?*
Priredil t

G la d  F e r e n c e .

Ny i Ittér.
E rovat alatt közlőitekért sem alaki, sem 

artalmi tekintetben nem vállal felelősséget a
____  Sserk.

H e n n e b e rg -se ly e m  csakis akkor 
valódi, ha közvetlen gyáramból rendelik — 
fekete, fehér és színeseket 35 krtól 14 frt 
frt 65 krig méterként — sima, csikós, kocz- 
kázoit, mlntásottakai, damasztot sat. (mint
egy 240 különböző minőség és 2000 mintá
zatban) sat. póstabér és vámmentesen a 
házhoz szállítva és mintákat póstafordulóval 
küld : H e n n e b e i 'g  Q . (os. kir. udvari 
szállító) se ly em g y é tra  Z ü r ic h b e n . 
Svájczba czimzett levelekre 10 kros és leve
lező lapokra 6 kros bélyeg ragasztandó. 
Magyar nyelven irt megrendelések pontosan 
elintéztetnek._______________________1

LOTERTTA áprilisa 1896.
tiU lU U uA  5  5 6  21  2 5  i 4

G a b o n a  á r a k  — C i e n a  z i l k a .

1 m-.mázsa. 1 m.-cent. || frt kr.
Búza PSenica f, 8.80 --------
Zab Zob 5 .7 0 --------
Rozs Hri 6 6 0 -------
Kukoricza ó Kuruza stari

.  üj ,  novi 7 . -----------
Árpa Ječmen 6 50 —
Fehér b»b uj Grah beli 8 .—
Sárga # » > Suti 7.—
Vegyes » n » zméflan 6 .—
Lenmag Len 10. -
Bükköny Grahorka 6. —

O D G O V O R N I  U R E D N I K  

M A R Q I T A I  J Ó Z S E F  

Glavni surednik J 

G L A D  F E  R E N  CZ.

Na vuzmene dneve je potres bil ne 
samo pri nas, nego vu Stajerskoj, dalje vu 
Magjarskoj i vu Italiji* Osobito bil je potrei 
jaki vu Lálbacbu, gde ja vnogo kvara 
napravil.

Zima na Izlandiji.

Iz Reikjavika, glavnog grada Izlandija, 
javljaju, da je minula zima bila ondi 
nenavadno blaga i topla. Vu februaru i 
marciušu imali su pravo protuljetno vreme, 
nikad leda. Stopram 2 2 . márciusa počel 
je padati snég. Ribarenje na izbodnoj i 
zahodno] obali otoka bilo je vrlo usptSno. 
Za Seljake (muže) bila je zima tim povolj- 
neša, kaj nisu trebali držati blago vu Stalah.

Pred sudom
Sudec: »Kaj vi nemate nikakvoga 

srama ?*
Obtuteni: „Kaj nebi imel, im prizuajtm, 

dragi gospon sudec, da sem tat i lenjak ; ali 
snaju i takvih ljndih je tréba.*

Sudec: »Kak vi to mislite?«
Obtoženi: »Nu znaju gospon sudec, kad bi 
mi vsi tati i lopovi postali polteni, od česa 
bi oni vendar živeli ?•

Dober odgovor
G igerl: „Kaj vam vaša debehča nikaj 

je né neprilična ?<*
Muž: „Prav niti malo, samo me srdi, 

kaj me vsaki bedak za to pita “

Poplave vu Magjarskoj.

S raznih Stranah južne Magjarsae 
dolaze vésti o velikoj poplavi. Tisa pri 
Stgedinu prikoiačila je najvišešu do vezda

Gospa ; „Velim vam, draga suseda, da 
spametna deca rédko kad do starosti dojdu.* 

Mali Ivek ("koj je te rééi čul); »Tak? 
-  Onda ja o<l zutra počemii nejdem več 
vu ékoiu !*



Hirdetések.
1270 tk. 1895.

Árverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái ki', járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, h gy 
Toplek Jakab ízt. iiouai lakos végreliajt.atónak 
Szternád Józeef ugyanottani lakos végrehajtást 
szenvedett elleni 20 frt 6 kr. tőkekövetelés 
és járulékai iránti végrehajtási ügyében a nagy
kanizsai kir. törvényszék a Csáktornyái kir- 
járásniróság területén levő VI hegykerületi 
42tkv 137 brsz. a. ingatlan egérben 226 frt< 
149 hriz. a, egészben 7 frt, 122 brsz. a. in
gatlanok Szteruád Józsefet illető egyharraad 
lésze 86 frt 34 kr. 129 hriz. a. egészben 
52 fit, a VI. hegykerületi 1511 tkv. 150 
bis*. »• egészben 112 frt és VI. hogy kei ü'eti 
1512 tkv 218 brsz. a: egész ingatlan 80 frt 
kikiáltási árban az árverést elrendelte éi hogy 
a fentebb megjelelt egész ingatlanok a végre
hajtási törvény 156. §-a értelmében

ai 1895. éji juniüs ho 11 én d i. 10 órakor
a VI. hegykerületi községbiró házánál meg
tartandó nyilváuos árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az in- 
gitlau becsárának 10*|,-át készpénzben 
vagy az 1881 : LX. t. ez. 42. §-ában jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. évi 
november bó 1 -én 3333. sz. a kelt igazság 
ügyminiszteri rendelet 8. §.ában kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881 : LX. t. ez. 170, 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni. 718 1 — 1

K’r. jbiróság, mint tlkvi. hatóság.
Csáktornyán, 1895. április hó 3

BU TO R TIN C TU R A  (máz)
melylyel mindenki

fényezetlen (matt) bútorait
föslh.ti. — Kapható :

I I O R A W i m  A D  o L  F
H .tln lu «  ÓN k f t r p l lo .

B  TJ T  O  R  K  A  K  T  A  H  A B  A  N  
in V A B A Z S B O Š .  3 - 4

SPANYOLbornagy kereskedés (
V I N A D O R  j

B É  — \

— í s  UJ z á r r a l — — —  J
vörös nyomással az ólomtartón.—o— j

Kitűnő spanyol borok eredeti palackokban, úgyszintén | 
poharankénti kimérés i

Szeiverth Antal ur vendéglőjében j
C s á k to rn y á U t j

__________  676 6 - 6  !

A Vinador jegy, úgyszintén a bejegyzett bélyegző-jegy pontos O  
q  figyo’embe ajánltatik, mert valódiságáért csakis akkor vállaltatik teljes jótállás. O

« 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 #
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(Keil Alajos-félt

P a d l ó z a t - f é n y  m á z
(G lasar)

legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára, 1 nagy palaczk Ara 1 frt 35 kr. — 1 kis
palaczk Ara 68 kr.

Viasz-kenöcs Arany-fénymáz
legjobb és legegyszerűbb beeresatő szer képkeretek stb. bearanyozáaára. — 1 kié 
kemény padló számára, 1 köcsög Ara 60 kr. palaczk Ara 20 kr.

Mindenkor kapható :

708 Heinrich Miksánál Csáktornyán. 3- . 2

Asványfürdó D l i r O V Á I *  Slavoniában
a déli vasút társ. AllomAsa

vastartalmú hévvi 4 2 -5 0 ° <§■
Porczelán-, márvány-, kö-, tükör- és iszap fürdők, Híres gyógyhatAs minden női beteg
ségeknél. Terméketlenség, (ehér folyAs, sápkór, tovAbbá c»uz, csonttörés és idegbajok- 
nAl stb. stb.

Újonnan berendezett

„ h i d e g v i z g y  ógy  i n t é z e t 64
valamint f

hijiSitoyit-i V1ZGYÖGYINTEZET
mely föl. Kneipp Seb. pleb. őrutasításai folytán tökéletesen a W orishofeni’ . vizgyógy 
inté/etu mintájára épült. A fürdő orvosa huzamosabb ideig tartózkodott Worishoteuben 
tanulmányozás végett, a* igazgatóság pedig egy — Kneipp Seb. plébános ur által 
ajánlott s tanult — íürdömestert alkalmazott Worishofenből.

A lürdöigazgatósAg prospecius- és fölvilágositással postafordultával ingyen szolgál.

$ájus 1 töl janlas 15 ig valamint szeptember 1 töl október 15 ig 30 százalék 
engedmény szobák■ és fürdőkben•
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