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l,|e küldendők az előfizetési dijak,

A »Csáktornyái Takarékpénztár«, »Muraközi Takarékpénztár«, a »Csáktornya Vidéki Takarékpénztár« sut. hivatalos közlönye.
június hó 8 -án. mint a legalkotmányosabb, időktől fogva felkarolták és megvalósításuk
legbölcsebl) és legjobb Király koronázási év hoz szivük egész melegével mindenkor hoz
Zalavármegye törvényhatósági bizottsága fordulóján tartandó magasztos ünnepélyen, ős zájárullak: a vármegye lelkes h ö lg y e ih e z
i'. hó 10 -én tartott rendkívüli közgyűlésében idők hagyományos szokásához képes! bandé fordul és felkéri őket. hogy a vármegye lo
tárgyalás alá vevőn a nagyméltóságu in. kir. riumával képviselteti, hogy a midőn az egész bogóját. azt a lobogót, mely a vármegyei
belügyminiszter ur azon leiratát, melyben ér nemzet bemutatja az üunnpélyes felvonulás bandérium élén. a vármegye ősi czimerével
tesítette a vármegye közönségét, hogy a ma ban alattvalói hódolatát. Zalavármegye lobo és színeivel, Zalavármegye közönségének a
gyar állam ezeréves fennállásának emlékére gója is jelen legyen és hódolattcljesen meg közérzületet, a magyar hagyományos alatt
a folyó évben tartandó ünnepélyek során, a hajoljon a társtörvényhatóságok lobogóival valói hűséget fogja kifejezni akkor, a midőn
koronázás évfordulóján, 0 Felsége előtt, a együtt szeretett koronás királyunk előtt, hogy a legelső magyar ember, a Felséges Apostoli
legmagasabb uralkodóház fenséges tagjai je a vármegye ősi czimere se hiányozzék a disz- Király előtt hódolatteljesen meghajol és a
lenlétében, a budai királyi váriakban elvonuló kiséretböl. a mely a nemzet legdrágább pal mely lobogóval fogunk, annak tettekre, ki
hódoló menetet a törvényhatósági bandériu ládiumát. Szent István koronáját, az ország- tüntetésre és álhatalosságra buzdító varázs
mok fogják megnyitani s ennélfogva a me házba vezető emlékezetes útjában környe- erejével bevonulni állami életünk második
gyei bandérium megalakítandó, — a követ zendi és. hogy azon emberöltőkre kiható évezredébe, a jobb jövővel kecsegtető Ígéret
magasztos mozzanatnál, nedvben az első ez korszakába, azon tö rh e tle n elhatározással,
kező határozatot hozta:
>A magas miniszteri leirat fenkölt haza redév alkonya a második ezredév hajnalával hogy hőn szeretett drága hazánk és nemze
fias szelleme és iránya élénk visszhangot kell ölelkezve összeforr, hozzájáruljon azon párat tünk boldogulását, üdvét és föl virágzását, a
Zalavármegye közönsége keblében, mely a lan összhang kifejezéséhez és megtestesítésé népek versenyében és minden viszontagsá
Felséges Királya iránt érzett törhetlen hűség hez, a mely az Isteni Gondviselés határtalan gok közt is kikiizdjük. az országos ünne
és alattvalói hódolat s a hazaszeretet ma k ‘gyeiméből az apostoli Király és hű népe. pélyre. a vármegyei bandérium számára el
gasztos erényeit mindenkor a leggondosab a magyar nemzet közt drága hazánk javára készíteni szíveskedjenek«.
Zalavármegye törvényhatósági bizottsági
és minden népek és nemzetek örök példájára
ban ápolta.
Örömtelt szívvel ragadja meg tehát Zala .változatlanul létezik és '^inzeli életünk má közgyűlése, midőn e határozathozatalánál
vármegye közönsége az alkalmat, hogy ha sodik évezredének s a magyar nemzeti állam szóba kerüli a vármegye lobogójáneak elő
zánk ezredéves múltjának a Felséges Király eszme fejlődésének és megvalósításának első állítása. visszapillantva a régi idők hagyomá
és a nemzet együttes közreműködésével ter és minden intézménynél biztosabb és szilár nyos világába, melyben a honszerető anyák,
hitvesek és leányok szokták fiaikat, hitesvezett megünneplésében, a milyen ünnepet dabb alapját képezi.........................................
ülhetni kevés nemzetnek adta meg az Isteni . . A törvényhatósági bízolIsági közgyűlés hirsukat. jegyesüket és fivéreiket, midőn azok
Gondviselés, résztvegyen és ennélfogva elha áthatva azon lelkesedéstől, melylyel hon országos gyűlésekbe, ünnepélyekre és harezba
tározza. hogy törvényhatóságát a folyó évi leányai a hazafias eszméket és czélokal ős vonultak, feldíszíteni, lobogókkal és talismá-
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Xe fú jjo n a válás, a m ely lényeinknek
Csak véges részein ülhet diadahnat,
Á t r opiti lelkem, érjen égig a g á t .
Melyet kö zd dénk em elt a sors válaszfalnak.
Ott leszek te veled, ha puha szárnyain
Az üditii álom telkem et rin g a tja :
Ott leszek, ha nyílé) selyem pilláidra
.1 pirkadó h a jn a l első csókjá t adja
Ott leszek te veled, ha ú ja it erövid
Xaj>i teendőid vig kedélylyel végzed:
Támogatni foglak, ha a gondok terhét
Gyönge vadaidra nehezed ni érned.

Ott leszek letörlöm, ha a nyári hőség
Verejték-gyöngyöket c s a l arczod havára
Melengetni fogtak, ha hullám tagjaid

.1

télnek derm esztő hidege, átjárja.

Teveled dalolok, ha öröm m el túltelt
Kehied a dalban keres könnyebbülést
Vigasztalni foglak, ha bánatod árja
Könnyekben sze m e id pilláin át tör rést

Ott leszek te veled, bár merre visz sorsom.
Örömöd enyém is. részt vésnék könnyedben.
Válasszon el tőled bár egész világiész

1Hág

végéig is elkísér szerelm em .

K ö ln in y / R ó b e r t .

A kérő.

töpivnkedett, vájjon nem csalódott-e s nem-e fog
bekövetkezni a kiábrándulás órája.
Vágyainak húrjait előrelátókig megeresztette, ne
Fényesre mázolt hintó várta, a vasút vonal hogy a lulkövetelésben való megerőltetés élsz ikitsa.
Az udvarban már elébe jöttek jövendőbeli
kis állomásán. Önkéntelen mosoly játszadozott
ajakán, midőn megpillantá az r/okeló-t játszó jének szülei, kik a falusiaknál megszokott túlzó
kocsist, ki magára erőltetett méltósággal lengette vendégszeretettel fogadták. Azonnal a társalgóba
ostorát. A kocsi lova röhögött a gödrös falusi vezették, a hol már Krikél, a hímző kerettel ke
utón s a parádés lovakká ütött igasokon meglát zében feszült várakozásban találta.
Leányunk, monda a mama és egyben gyorsan
szott. hogy iparkodnak kölcsönzött rangúkhoz mél
tók lenni, mert legjobb tehetségük szerint iramod végig lekinte leányán, vájjon öltözékén nincs-e
tak. nem várva erősebb intést az öntudatos kocsis valami igazítani való.
A táísalgás. mint ilyenkor rendesen, az utazás
ostorától. Ily módon aztán, lianuu beértek a fa
luba s midőn czélukhoz közeledének, a kocsis és annak kellemes, vagy kevésbé kellemes oldala
meglassitá a futamot, mintegy időt engedendő a iról és a falusi unalmas életről folyt, a melyben
jövevénynek, a tapasztaltak felett elmélkedhetni. ;i fiatal Doktor oly ügyesen tartotta magát, hogy
A dereses kocsis abból a fajából volt a regi a sz ü lö k kopott megjegyzéseire nem tett észrevételt,
jó idők cselédségének, a mely egy emberöltőt töl sőt iparkodott azokat megerősíteni.
Midőn már a falusi élet gyönyörei kimerítve,
tött el gazdája kenyerén s sokszor egész nemze
déken át egybe voltak forrva; azon fajból valók, árnyoldalai kellőleg megvilágositva voltak, a ke
kiket a gazda maga is. inkább családtagnak, mint dély hangulatot alább szállító szünet bekövetkezte
sem cselédnek tekint, megszokott dolog volt, hogy kéz«lé fenyegetni, a legalkalmasabb pillanatban ér
gazdájuk tulajdonáról akként szóltak, mintha az kezeti meg a nemtő az étkezéshez való előkészüle
tek alakjában és gátat vetett a fenyegető veszélynek.
közös lett volna.
Az asztal fehérítésével foglalkozó két cseléd
>Kz a mi házunk, monda büszkén a ko
csis, a kertje igen nagy, kiterjed egész a patakig folytonos suttogó beszélgetést vitt a ház asszonyá
val az uj terítékek és az ezüst nsztalkészliítek
és a temetőig.
Az elegáns fiatal ember, ki a kocsiban íill. !felhasználása mikéntje fölött, miközben időnként
tekintetét a hírneves kertre függesztő. A fák kö ügyetlen tekintetűkkel kisérték a vendég mozdula
zött egy világos nyári ruhát pillant meg s a nélkül, tát és Krike viselkedését.
Kbéd alatt a társalgást a Doktor vezette, be
hogy viselőjét meglátnia sikerült volna, hallá hangját.
Ida
itt jön az én vőlegényein s már szélt a nagyváros és annak szórakozásairól. Anya következő pillanatban zerge módra szökdécsel nyira felmelegedett, hogy nem hagyott szünetet
tek a cserjék és lombok között előre az udvarházba. fenn, mindazonáltal szellemességét korlátolta hall
A hang után Ítélve iparkodott fiatal emberünk az gatóinak értelmiségi fokáig. A jövendőbeli anyós
ismeretlen lényről egy képet maga elé varázsolni. folyton kínált i. majdnem halálra tömte eledeleivel.
De igazán mit sem eszik Doktor ur, salátából
Tova haladtában, de a nélkül, hogy képzelete al
kotta ábrándképének hátrányára vált volna, azon oly keveset vett, pedig azt Krike egymaga készité.
Korraj/.: Rétiéi Lajostól.

Már közel az a nagy nap, mikor egész
Magyarország szine-java előtt ő felsége, az
apostoli király, a kiállítás fövédöje. királyi
szóval megnyitja a magyar nemzet ezredéves
kiállítását. Ágyú dörgés és harangzúgás hir
deti majd messzire, hogy a világraszóló ese
mény megtörtént, s előttünk megnyitnak a
kapui annak a mesés világnak, amely esz
tendők óta buzgó, nagyratörö anibiczióval
készül, amelynek a munkájában osztályos a
fél ország, s a mely büszkén lógja hirdetni
országnak-világnak ezeréves múltúnkat, meg
megnyugtató jelenünket és sokat Ígérő jö
vőnket.
Az egész ország érzi a május másodiki
nagy ünnep emelő hatását: az egész ország
tudja, hogy nagyot és szépet, az ünnepi al
kalomhoz és a nemzethez méltó müvet al
kotott. s minden magyar büszkén néz ama
pillanat elé. amikor egész pompájában látni

fogja a nagy alkotást. Aki csak vidéki em
ber az utóbbi időkben Hudapesten járt, s
kiment csudáim a földből kinőtt meseorszá
got, mindmegannyi egy-egy buzgó apostola
lett a kiállításnak, aki viszi báról-házra. taluról-falura a hírét annak, hogy Magyaror
szág nagy ünnepe olyan fényesnek, olyan
szépnek készül, aminül még nem értünk
meg soha.
Biztosan elmondhatjuk, ma már min
denki hiszi és vallja is. hogy magyar ember
erről a nagy ünnepélyről nem lóg hiányozni
egy se. Itt lesz mindenki, eljön mindenki,
hogy tanúja legyen ezeréves múltunk leiives
ünnepének. Öreg, fiatal, gazdag, szegény, térti,
asszony, gyerek, ne maradjon otthon senki.
S hogy szegény ember kényszerűségből ne
maradjon el. gondoskodás történi róla min
den módon. Nincs olyan szegénye az or
szágnak. aki in* jöhetne el, annyira gondos
kodtak az intéző körök, hogy a budapesti
ut jóformán semmibe se kerüljön.
Elmondtuk már. minő kedvezményeket
biztosítanak a földmives népnek, a szegé
nyebb iparosoknak és munkásoknak. Olyan
olcsóvá tették az útját és életét, hogy va
lósággal kevesebbet költ majd a millennium
ünnepén, mint dologtevő napon odahaza.
Még fontosabbak azok az intézkedések, melye
ket a tanuló-iljuság és a tanítók érdekében
tesznek. A kereskedelemügyi miniszter és a
vallás- és közoktatásügyi miniszter együt
tesen indították meg e nagyszabású akcziót.
hogy Magyarország minden tanítója és min
den tanulója, szegény és gazdag egyaránt,
a felsőbb iskolák hallgatói és professzorai
épugy mint a tanyai iskolák paraszlgyerekei
és tanítói részesei lehessenek a nemzeti ün
nepnek s legalább egy pár napig megnéz
hessék az ezredéves kiállítást.
Olyan ked
vezményeket biztosítanak, olyan könnyebb
ségeket szereznek s olyan messzenynló ap
parátussal szervezik az egész akcziót. hogy
Magyarországon bizonyára nem marad egyed
ien tanító és tanuló, ki föl ne kerülne a tial
hónapon belül a fővárosba.
A tanulók felrándulásainak szervezése

Ebéd végeztével, midőn már a meghatároz
hatatlan szinü fekete kávé is eltűnt az eledelek után,
a papa bocsánatot kért, hogy kénytelen üzlete után
nézni, mert hát azok az alkalmazottak teljesen
megbízhat!; nők s csak akkor nyugodt az ember,
ha személyesen jelen lehet a dolgok elintézésénél;
Ígéretet tett azonban, hogy távollétét lehetőleg
megröviditendi.
Kevés perczek múltával a mama is távozott
a szobából a nélkül, hogy távozását legkevésbé is
indokolni megkísérelte volna.
— A mama megszokott ebéd után kissé le
nyugodni és ettől nem bir megválni, mondá Krike
bocsánatkérőleg.
Pedig ez csak a szükség parancsolta füllen
tés volt. a mi a kis Erinek nem okozott lelkiis
mereti furdalást, amennyiben a mama távozása
egyéb okokra volt visszavezethető.
Már is egyedül hagytak bennünket gondolá a
Doktor, de rögtön hangosan folytaié.
Egyedül hagytak bennünket, mert tudják, hogy
nekünk egymással megbeszélni valónk van. Sza
vai nyugodtak és oly kimértek voltak, mintha csak
valami betegség fölötti értekezletén beszélt volna.
»Kedves kisasszony ! folytatá : nekem nyilat
koznom kell, habár ez felette nehezemre esik.«
Kíváncsian és tündöklő arcczal nézett reá a leány.
»Oly gyötrelmes állapotban vagyok, hogy ki
sem mondhatom, pedig hát nekünk őszintén és
becsületesen meg kell a dolgot fontolni. Hisz kegyed
be van avatva, a mi különben magától értetődik.
Ezen magasztos pillanatban nem tudnék hazudni
nem volnék képes kegyedet félre vezetni, be kell
őszintén vallanom, hogy szegény vagyok, a ki ezen
álláshoz fáradság és nélkülözések árán jÉtoltam.
Egyedül állok a világban, sem szülőim, sem gaz
dag rokonaim nincsenek, kiktől csak a legcsekélyebb
segélyt is reményélhetném.

Én kényszerülve vagyok egy olyan leányt
feleségül venni, ki hozományával a háztartás költ
ségeit fedezni képes, mert hát nekem semmim
sincs és lelketlenségnek tartanám, hogy szegény
ségemben osztályosul egy kedves teremtést legyek,
ki azt elviselni képtelen volna.
Habár ajtómon ott csüng a figyelmeztető tábla,
hogy reggel frs ll-ig. délután :> ti a betegek ren
delkezésére állok, az emberiség következetesen ignoral. nincsenek betegeim, éppenséggel nim senek.
A viszonyok ilyetén állapotában kegyed is
be fogja látni kedves kisasszony, hogy én ."><> ezer
forint hozomány nélkül nem nősülhetek. Bocsásson
meg, hogy számokban is kifejezést adtam érzel
meimnek. de sürgősen szükségleti a hozóméin I.
Nem! nem én szükségleti, mi szükségétjük, mert
liát végtére egy orvos önmagában kevés paczicnsck
mellett is megél.«
Egy futó tekintettel érintette a kislány arczát.
ki •pirulva sülé le szemeit.
»De hisz ez csak árnyoldala az én állapo
tomnak. a fuczél, melyet magam elé tűztem, az
volt: egy nőt, ki iránt nem érdeklődöm s ki ben
nem érzelmeket felkölteni nem képes, ha még
annyira is megvolnának az előbb hangsúlyozott
feliételek
oltárhoz nem vezetnék soha !
Minek előtte uta keltem volna Önökhöz
föltettem inasamban, hogy ha az a leány, mélyebb
és maradandó benyomást nem tesz read. az eset
ben egy ügyes fordulattal, örökre távozol körükből.
Erike föltekinte és ekkor a Doktor meggyő
ződött arczából, hogy szavai a kellő hatást aratták.
»ÉA lássa kedves kisasszony, kegyed oly ér
zelmet Kelteti fel alvó Keblemben, a melynek kellő
kifejezést nem adhatok, kegyed oly szép. s ami
fő. szivnemességének ritka jelét adá. Hullája ki
váló ízlésről, hallgatagsága gondos nevelésről és
szerénysége nemes leikéről lesz tanúságot.

nokkal-ellátni: egy szívvel és lélekkel a vár
megye honszerető hölgyeire gondolt és a
midőn felkérte őket, — hogy a várme
gye zászlóját elkészíteni s azzal a vár
megyei bandériumot feldíszíteni sziveskedje-j
nek: csak e hagyományokhoz akart hű ma
radni azon erős meggyőződésben, hogy a
honszeretet lángja nem aludt ki, hanem
Vesta-tüzeként folyton ég és mindaddig ma
gasan fog fellobogni honleányai keblében,
mig magyar szó zeng áldott hazánk, e szép
haza hegységein, völgyein és rónáin.
A megyeszerte élénk visszhangra talált
eszme kivitele a vármegye mélyen tisztelt
hölgyei körébe tartozván: részemről csupán
arra szoritkozhatom. hogy megyém lelkes
hölgyeit a czél eléréséhez szükséges anyagi
eszközök nyújtására, vagyis arra kérjem föl.
hogy a lobogó költségeihez adományokat
gyűjteni és a megyei főpénztárnok úrhoz
küldeni kegyeskedjenek.
Hazafias üdvözlettel
C s e r ián Miároiy s. A.,
Zulu vármegye alispánja.

A kiállítás megnyitása előtt.

a következőképen történik : A vallás- és
közoktatásügyi miniszter elrendeli, hogy a
fővárosban az iskolai szünet junius lo-ikén
kezdődjék és szeptember lő-éig tartson.
A főváros nagyobb iskoláit erre az időre
kizárólag a tauulö-ifjuság számára lakások
nak rendezik he. még pedig berendeznek
ilyen lakásokat: az V. kerületi gimnáziumban,
az V. kei*, reáliskolában, a VI. kér. reálisko
lában. a VII és Vili. kerületi gimnáziumban
és a református gimnásiumban. A tanulók
nak ott semmi egyebet nem kell űzetniük,
csak a takarításért egy csekélységet és ti
bútorok kopásáért valamit, Az ellátást a tö
megesen felránduló tanulók, a kiket mindig
a tanáraik
vezetnek, a kiállítás területén
kapják a reggelit, ebédet és vacsorát. Hozzá
értő vezetőkről az országos tanáregyesület
gondoskodik. A vasutak is tetemes kedvez
ményeket
nyújtanak. A tanulók második
osztályon Hí. osztályú jegygyei jöhetnek, a
harmadikon féláru jegyekkel. A kedvezmé
nyeket mind egybevetve egy tízesztendősnél
korosabb tanulónak, aki tehát mindenütt
felnőtt számba megy. három napi budapesti
tartózkodása, beletudva az utazást, a lakást,
élelmet, a belépő jegyeket, kerül :
a XIV. zóna-távolságból . . . . 1 0 - Irt.
a Vili.
. . . .
7.Ö0 »
a
I.
. . . .
4.3«
Még olcsóid) a népiskolai tanulók, a ta
nyai iskolák tanulóinak ellátása. Ezek ba
rakkokban laknak s olt kapnak ellátást. Az
üljük pedig két napi tarlózkodással a XIV.
zónába eső helyekről se kerül többe, csak
■\ forintba. Száz tamiléinak a felhozása a
legtávolabb vidékekről se jár több költség
gel. mint 300 forint.
\ legnagyobb kedvezményt pedig csak
a tanítók
élvezik, a kik csekély fizetésért
dolgoznak évszámra, s a kik talán egyálta
lán nem jöhetnének fel a millenniumi ki
állításra. A kereskedelemügyi s a vallás- és
közoktatásügyi miniszter együttesen intéz
kedtek. hogy a tanítók, a kik 400 forintnál
nagyobb fizetést nem kapnak (pedig a vi
déki kisebb iskolák tanítói ezerszámra mind
Egész telkemből megvagyok győződve s arra
elég vala e csekély idő. melyet kegyeddel eltöltenem megengedtetett, hogy bennünket egymásnak
teremtett a mindenség ura.
Éu oly kellemesen vagyok meglepetve, hogy
a képzelet ."/ülte vagyaim teljes egészében a meg
valósulás küszöbén állanak, hisz kegyed az erények
alapkövét rejti magiban, amely teljes biztosítékot
nyújt a zavartalan végnélkül! családi boldogsá
gunkhoz és e szívből jövő őszinte nyilatkozatomra
mily választ óvórendek V
Itt elhallgatott a Doktor, mert annyira meg
győzte öt a leányka zavara erről, hogy még többet
is beszélni fölösleges.
A hetedik egekbe ragadott tapasztalatlan leány
arczát pedig gyenge pir borítja cl és hálás mosoly
hagyta oi p iro s ajkát. Ez a tanult ember, kinek
teste kék szemekkel megajándékozott szép tót
viselt, oly annyira megtetszett neki. annyira ural
kodott idegein, hogy nem volt képes gondolatait
összevo m i. csak annyit tudott, hogy ezen szép
testállási':, linóm modorú fiatal ember az eddig is
méi lekhez — semmiben sem volt. hasonló közöl
tük o lv a n nagy ur volt, melyet azok vulamennyen
együttesen sem volt képes betölteni.
Ks ezen lelket emelő gondolatok közepette,
mintegy öntudatlanul a rendkívüli helyzet által
elragadtatva vőlegényét átölelte.
Megfogástafinn módon, ép ezen kritikus
pillanatban jelentek meg a szülők és sietve ál
dották meg a boldog pár szent irigyét.
A papa azután a kocsihoz kisérte a kedves
vöt és fülébe sugá :
»Már holnap délelőtt fogom a bankba helyezni
a V) ezer forintot.«
Kérem válaszold a vő ne lessék tévedni. •>**
ezerct mondtunk!« Au rovoir!

ebbe a csoportba tartoznak) teljesen ingyen
jöhessenek fel a kiállításra. A tanítók öszszeÍrásával, a kirándulások szervezésével és
beosztásával a tanfelügyelők vannak megbízva.
A vidéki embernek, mielőtt fővárosi
utra szánná magát, különösen ilyen nagy
ünnepi alkalomkor, még egy nehéz sora van :
^ ez a lakáskerdés. Erre nezve nagyon meg
nyugtathatunk mindenkit. Budapesten lesz
lakás elég s nem lesz módjában senkinek,
hogy a felrándulókat megzsarolják, kizsák
mányolják. Az erre vonatkozó intézkedések
közül bizonyára mindenkit érdekel a keres
kedelemügyi miniszternek egy igen fontos
rendeletete. melyet a budapesti szállók és
fogadok szobaárainak árszabálvszerii meg
állapítása dolgában intézett a főváros taná
csához. mint másodfokú iparhatósághoz. A
rendelet czélja az, hogy minden szálló és
fogadó szobaárait a kiállítás idejére már
most előre megállapítsák, s hogy a nagy
közönség a szobaárakat, amelyeknél bizo
nyos mérsékelt emelést mindenki természe
tesnek tart, előre megtudhassa. Ezért az
iparhatóságok utasitandók. hogy a szálloda
tulajdonosokat rövid záros határidő kiköté
sével felhívják az árszabályok bemutatására.
Ezeken az árszabályokon minden szoba ára.
valamint minden mellékszolgálatért lizelendö
ár pontosan kiírandó, az árszabály az ipar
hatóság állal megvizsgálandó és lállamozandó.
s minden szobában feltűnő helyen kifüg
gesztendő. Az iparhatóság alkalmas módon
a helyszínén is tartozik megvizsgálni, vájjon
a fogadós kifüggesztette-e összes szobáiban
ezt az árszabályt s amennyiben szabályta
lanság fordul elő, a fogadós öt ven forintig
terjedő pénzbüntetéssel sújtandó. Az iparha
tóság az uj árszabály megállapításánál arról
is tartozik gondoskodni, hogy az árszabály
a közönségnek már előzetesen minden két
séget kizáró teljes tájékozást nyújtson. Az
ellenőrzés megkönnyítésére úgy intézkedik a
rendelet, hogy iparhatóság által láltamozotl
minden árszabály másolata ;;z iparhatóság
nál megőrzendő, úgy hogy minden feljelen
tett kihágás vagy áthágás azonnal konstatál
ható legyen. Még fontosabb a rendelet ama
része, amely elrendeli, hogy az egyes szál
lodák és fogadók megállapított árszabályai a
kiállítás igazgatóságával közliirrélétel ezéljából közlendők. A rendelet végrehatásáról a
miniszter április 10 -ére kért jelentést.
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Zalavármegye millenáris bandériuma hangulatban hétfőn reggel a kaszárnya területére,
gróf Ballhány .Izsóét' elnöklete alatt megala
kult. A bandériumban 1 í-en vesznek részt
és pedig gróf Balt hány József, gróf Battyány
Ernő. Bezerédy László, Bezerédy Lajos. Bogyai Elemér. Dervarics Ákos. Eahianics Ká
roly. Hajós Kálmán dr.. IhTtelendy Eerenez.
Malalinszky Eerenez. Oltay Guidó. Somogyi
(iynla. Szentmihályi Dezső, ilj. Tarányi Ee
renez. A résztvevők saját diszmagyar ruhá
jukban lovagolnak A nyeregfelszereiésl. vala
mint a hat csatlós felszereléséi a várme
gye és a nemesi pénztár fedezik.
A millennium a vidéken. Hazánk ezer
éves fennállásának kedves emlékét minél
élénkebben megörökítendő, e bő I 1 -én
mint
M.-Csányhól Írják — otl is hazafias ünneppel
kapcsolták egybe a millenniumi fák ültetését.
A község középületeit di>zilö szép nemzeti
lobogók voltak első hirdetői a készülő
ünnepségnek. Az ünnepélyen részi véli a
lauuló-ifjuság. a kiskörű, de leljesszámu inlelIigentia. s a község polgársága az elöljá
róság képviseletében. Midőn a közel 800
tanuló s a jeleim ül többi közönség által
énekelve a llymnus elhangzott, főtisztelendő
Kengyelics János plébános lelkes szavakkal
ecs(*lelte a nap jelentőségét, illetve a faül
tetés magasztos voltát. Az ültetésben tevé
keny részt veitek a növendékek is. Az ün
nepélyt az igazi lelkesedéssel énekeli »Szózat
fejezte be. De a véletlen is emelni segítette
az ünnep fényéi, meri a jól szervezel! lelenyei ezigánybanda állított be. mely termé
szetesen jobb társas-összejövetelt leromlóit,
hol egész sorozata keletkezett a hazafias
daloknak s ugyan milyen felköszöntöknek.
A május 9-én tartandó iskolai üiuu ppel
kapcsolatban népünnepélyt is terveznek,
melynek kereszlülvitelél a község képviselöleslülele jelentékeny pénzáldozattal kész elő
segíteni.
Uj anyakönyv-vezetök. A bel ügy-mi
niszter Zala-vármegyéhen lielyelles anyakön\ v-vezetökké a lól-sz Mil-máiloni kerü
letbe Hozjan Györgyöt, a perlakiba Mráz
Nándort, a mma-esán\iba Haris Károlyt, a
szenl-máriáiba Gazdag Adámol.az alsó-doniborúiba Kmelzkó Gyulái, a mura-királyiba
Itassakkéi Miklósi. a liodosániba Ilédéi Alajost,
a draskoveczibe Szokolovszky Jánost, a koloriha Klasils Jeromost nevezte ki és vala
mennyit a házassági anyakönyvvezelésével
és a házasságikötésnél valéi közreműködés
sel is meghízta.

— Sztrájk tört ki mull hétfőn

re ie je l.

;i hely-

hen épülő lovassági kaszárnyánál. A 2ŐO fő; e rugó
Kinevezés. Az igazságügy-miniszter Le- munkások
legnagyobb része beszüntette a munkai

lovies Imrét az alsó-lendvai járásbírósághoz
írnokká nevezte ki.
Esküvő. Kornfeind Nándor dráva-vásárhelyi körjegyző és anyakönyvvezetö ked
ves leányával f. hó 1 1 -én kötött házasságot
Honfi Lörincz zrinyifalvi áll. isk. tanító. A
polgári házasságkötés után. mely a drávacsánvi anyakönyvvezető elölt folyt le. az
egyházi áldást Kornfeind József jánosházai
plébános, a menyasszony nagybátyja, adta a
boldog fiatal párra.
Milleniuuti középiskola. I)r. Wlassics
Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter
intézkedett, hogy a zala-egerszegi állatni
főgyninasium alapítása és épületének alap
kőletétele, mint a tnilleniumhoz fűzött kö
zépiskolai alkotás, külön ünneppel örök it
tessék meg. — Mint értesülünk.a miniszter
szülővárosának ez örömünnepén személyestín íog tnegjelenni. Bárha mi is annyira
'olnánk már. hogy a mi államosítandó polgan iskoláink részére emelendő épületnek
ls lililleniáris ünnepségét rendezhetnénk!

s megakadályozta erőszakos föllépésével s fenyegelődzésével a dolgozni akarókat is. hogy megkez
dett munkájukat fol\ta>sák. Úgy. hogy a főszolga
bíró intézkedésére a rsend'»rségi és rendőri kar
hatalom is kivonult a sztrájk színhelyére, hogy a
zavargásukat megszüntesse. illetőleg a rend fentarlásáról gondoskodjék. Be erre a beavatkozásra
szükség nem volt, mert a rend csakhamar helyreállott s hozzál lelieleit lógni a vizsgálathoz legott,
melyet Kolheiisrhlag Béla főszolgabíró maga ve
zetett. ki személyesen jelent meg a zavargók
között. A kihallgatásokból kitűnt, hogy a zendü
lésnek alapja az volt, hogy a munkásosztály já
randóságát szombaton nem fizették ki : jóllehet a
vezetőség szerint újabb különös megállapodások
értelmében 2 hetenként jár nekik a munkabér,
mely terminus pedig még csak tegnap járt volna
le. Ezzel szemben a munkások meg azt állítják,
hogy ily megegyezés az idén, az építkezés meg
kezdésével közöttük nem jött létre, s hogy most
is csak úgy követelik járandóságukat hetenként, a
a hogy az tavaly minden szombaton kijárt. Miután
szombaton a vállalkozó kün járt a telepen, a
munkások abban a hitben voltak, hogy a munkaföliigyélőknek az ő dijaikat átadta. De mert a
kilizetés vasárnap sem történt meg. megállapod
tak a sztrájkban s vonultak ebben a harezias

a hol a kalapácsot, vakolót tényleg le is tették.
Kiemelendő, hogy az izgatok a stájer kőművesek
közöl kerültek ki. s hogy a magyar munkásoknak,
pedig nagyszámmal vannak köztük képviselve,
jobbára passiv szerep jutott csak. A főszolga
bíró által megindított tárgyalások dél felé már
annyira vezettek, hogy a munka a délután folya
mán az egész vonalon megindulhatott. A sztrájk
eredménye, hogy a munkások egyelőre azonnal
ión Irt előleget kaptak, inig tegnap egészen kielé
gítenék őket. s ki iett bíróikig mondva, hogy bérök
ezentúl minden héten kifizettessék. A notoriusabl»ak ; Lali János, (íregorics Márton, Kukul Lajos
pedig a járásbíróságnak adattak át, a hol a bűn
ügyi eljárást izgatásaikért ellenük megindítják.
Sarközy Sándor jőhirü helybeli zenekara ma
kedden, hangversenyt rendez a Baumhack-féle
vendéglőben, melyre a n. é. közönség figyelmét
ez utón is felhívjuk.
Nagy-Kanizsa r. t. város f. hó 9-én
tarlói la meg első közgyűlését a restauráczió
óla. mely alkalommal Vecsey Zsigm ond első
ízben jelent meg a város képviselö-testülete
előtt, mint újonnan megválasztott polgármes
ter. kinek remlörkapjtányi ténykedéséért
jegyzőkönyvi köszönetét szavaztak. Helyettes
polgármesterré a szabályzat értelmében Len
gyel Lajos városi főjegyzőt jelölték ki. A
város szabályainak revideálására 7 tagot
küldtek ki. majd a város területén rende
zendő millenuiárisünnepélyek rendezésére80
tagú bizottságot választottak, mely a társa
dalom különböző rétegeiből még további 10
taggal lógja magát kiegészíteni. Ezek után a
város közigazgatását teljesítő különböző bi
zottságok megválasztásához fogtak, mely
szavazás utján történt meg, többnyire egy
hangúlag. Az építészeti-, pénzügyi-, legelő-,
erdő és közegészségügyi bizottságokba 2 5 — 25,
a sziiiházügyi-. a villamellenörzési bizottsá
gokba 15
15, a kórházi-bizottságba 12,
a szegényiigyi, jogügyi és szám vizsgáló-bi
zottságokba 10
10 . a nyugdíj-kezelő vá
lasztmányba L a lögimnáziiimi bizottságba
8 tagot, az iskolaszékbe 82-öt. árvaszéki ül
nökül 10 -et választottak.
Tűz volt f. hó 9-én Szelenczén. Turk
korcsmárosnak a templom mellett levő telkén
támadt, állítólag ellenőrzés alatt nem ál
lolt a gyermekek vigyázatlansága folytán. A
korcsmáros összes épületei leégtek egész a
pinrzéig. magával ragadva még két szom
szédnak házál is. melyek egyikében egy kis
kereskedés is odaégett. A tűz lokalizálásá
ban nagy része van a mura-szerdahelyi
tűzoltóságnak, mely Kaezun Ignácz alparancsnokkal élén, nagy erőt fejtett ki, hogy
a Bizet továbbterjedésében meggátolja.

Állatkiviteli engedély. Az osztrák bel

ügyminiszter távirata szerint a Zala várme
gye és Sopron város területéről származó
kérődző állatoknak Ausztriába való bevitele
ellen ragadós száj- és körömfájás miatt ed
dig fenlartott tilalma, április hó 1 1 -töl kezdödoleg hatályon kívül helyezte. Tellát a
szarvasmarhák, juhok és kecskék Zala vár
megyéből és Sopron városából Ausztriába, az
általános állalegészségrendőri szabályok meglarlása mellett, ismét szabadon bevihetők.
Népesedési statisztika. iMárcz. 30. ápril. 19.) SzüIrttrk Kcnrzo Frrencz, Orbán Kr/, só hét, Csrcp Mária, Haj<1in\ák Felem /. Zs^m eez ihalva), (irahovecz Ilona, Tkalcaecx
(ö iiry y , Horváth Frivnez. Sárit > Ferenc/., Xovák <»\.. Standor
.Mária. Szivow sák (ív., kralies, .Ilona. Stingl Ilona, Kihics C*y.,
. / Mária, Fodor Korom/.. Mrgh&tt&k: (íácsár A n 
talul'1 4U ív. ö/v. Magyarosi Islvánnó 80 e.. Mihalič/, ('.zeczilia
4 It.. Zsganooz. Okresa Imre .">4 ó., Hibic? Antal 10 h.,
Iteneze Tamás .18 «•.. Jendl Antal 17 é., Petrán Ferenci 2 é.,
Fricz R&lint 2<* napos.
__

SZERKESZTŐI ÜZENET.
Sz. I. A.-Bomboni. Türelmet kérünk, mert érdekes tu
dósítása heh szűke miatt a jö v ő hétre maradt.
Hódosán. R. litereiét köszönettel fogadjuk. A régibbek
ből is Miriien fogunk közölni valót«
Felelős szerkesztő:

Segéd-szerkesztő:

M A R G IT A l J Ó Z S E F .

Z R ÍN Y I K A R O L Y .

r

Broj Ifi.

Vu Čakovcu. 1896. 1.9-ga áprilisa

XIII. tečaj.

Predplatna cena je :

Sve pošiljki' tiőuése zadržaja
novinali, naj so pošiljajo na

Na celo leto . . . .

4 frt.

ime Margitai Jožefa urednika

Na pol lela . . . .

2 frt.

vu Čakovec.

Na ref vert leta . . .

1 frt.

Pojedini broji koštaje 10 kr.

Izdateljstvo:
Knjižara Fischel Filipova
kam se predplate i obznana
pošiljaju.

na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeči družtveni znanstveni i povučljivi list za puk

01,znane se polen pogodili

I fal računaju.
Izlazi s v a k i tije d e n je d e n k r a t i to : v u s v a k e n e d e lju .

Službeni glasnik: »Čakovečke Šparkasse«, »Medjimurske Šparkasse«, »Šparkasse Okolice Čakovca«, i. t. d.

Da nam se djeca vučiju.
iv.
Do jeseni bude vašemu malomit sedem
Ijet. To je čas, kad mali treba da premeni
život. Dovezda mu bil živol igra ter igra,
a od vezda če mu biti glavno zvanje navuk.
škola. Vezda počitna zbilja. Neoteščajte je
1 neogorčajte svojim malim. Nepredočujte
malomu svoiiui kakti strašilo, a učitelja
kakti mučitelja. Majke, nerecite svomu sinekii
kad je onak malo prevzeten: »Čekaj, čekaj.
dok vu školu pojdeš, navučitelj li bude več
dal, 011 te bu vre navčil, se kak posluša. Spoznal budeš, ako Dog da, kaj je to ljeskovača!
Škola nije kazniona, a navučitelj nije dihalo.
Gdo svoga ina loga nežna ili neče domaj
vkrotiti, dok je bora, taj se prav neče kesneše niti od tudje ruke v nogo popravili.
Nemučite svoju djecu još prvlje školanja. Pustite vu miru i čitanje i pisanje i
vse ostalo sustavno podučavanje. Više budete
pokvarili, nego li hasnili. To bude več včinila škola. kak treba. Vašoj djeci ni malo
nehasni, ako počnete s njoin več od četrtoga
ili od peloga Ijeta sustavno vučiti. Na krivom sle putu, ako mislite, da vam djeca
neče prež toga napredovati. Prav je ta neprirodiu. revnost zrok, da takova djeca
navadno več za mala zaostaju, da se zalčne
i da ib je kesneše težko prinukati na delo.
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1’tice u pogihelji.
Jvečani mir u šumi! — Nikaj se negiblje na daleko i široko — Sve je tiho!
— Jeli da, to je on pravi kip i prilika
mira — onoga božanstvenoga mira, kak si
ga čoviek samo misliti more. l T varoših i
selili, tu se ruži. larma i svadi. a vaui u šumi
je blažena tihoča! — Pak jeli je to tim mi
rom i šumskim paradižušem sve tak kak
se govori? Odgovaram. da kad se sve onak
samo površno gleda, bi moglo biti, ali Iko
šumski život iz bliža gledeč promišiava i
posluša, on se bude o drugem os vedoči I i
bude posve drugi pojam o miroljubivosti
šumskih kriljastih i cetveronožnih stanovnikah dobil, nego li ga je imal onda. kad je
tvrdil, da u šumi vlada božanstveni mir.
II prvom redu su naši krilati i pernati
popevači i prijatelji, koji nam mogu množinu svojih neprijateljah pokazati, pak ako
človeka kakti glavnoga neprijatelja i spustimo,
tak moremo innožinu četvero nožnih nabrojili. kak su lo: lisica, kuna, tvorac, lasica.
koji na sirote naši; pernate popevače po danu
i po noči vrebaju. K-ovim se pridružuje i
susedov maček, kuj v zapečku kakli najnedužnije bez grieha diete mirno leži i —
p red ela vaui ima lopov šaku za vuhom i

hvata za svačim, kak bi vse vu vusla nosilo,
kak liže i trga? Im čemu ima čutila. Zevsem uje
prirodno, da njima hoče da dela, akoprem
nežna za razlog. To mu je potrebno, to mu
je prirodjeno. Za vse če pitati: kaj je to?
čemu je lo? zakaj je tak, a ne onak? —
a vi mu odgovorite pravu i živu istinu.
Pita li dčte kaj takvoga, na kaj mu
nesmete odgovoriti, a da mu nezablatite nezablatite nedužmi dnšu, vi mu odgovorite
nemužnom rčči, ili za »neznani«. Kad mu
pak zbilja neznate na kaj odgovora, onda
mu rec.te, da ga bude to več navučitelj navčil. kad bu bodil vu školu. Dude više toga,
a dčte bude več za rana zavoljilo školu i
zaželjeti da dojdu vu nju, gde se bude na
pila žedna njegova duša Doštuvalo bude
dete navučitelja. obljubi ga i rado bu prijemalo
otčinske njegove navuke i naputke.
No tiraj le deteta od sebe, kad vas kajgod zapita. Neotresite se na njega. Ono bude
onda prestalo vas pitati, ali budete takaj
zatukli vu njem zvedljivosl za navék. Nikaj
ga nebude zanimalo, i ono vam bude hudi
dijak. Ali nebudite niti prerevni, pak se
neosvrčite na vsaku malenkost na dosadno
zapitkivanje o poznatim več slvarima, ar
budete lak uzgojili brbljavce, koji če jezikom
V.
o vsem i vsačem, samo da im klopota. I
8 govorom se u djece poredu razvija ovi budi slabi dijaki. Nebu se njim štelo
zvedljivosl. Gdo nije videl, kak se dčte misliti.

Dobro je i potrebno je. da djeca stupe
vu školu valjana pripravljena, ali ne tak.
da su prvlje več vučila sustavno školske
navuke. nego tak, da znajti prilično razum;
Ijivo govoriti, da poznaju stvari okolo sebe.
da iin je duša, kak je rčč, odprta. To se
pak naj leže postizava. ako razgo varate s
detetom več od onoga časa. kad počima
spoznavali svoju okoliuu. Kada pak prvi put
izmuča ono milo i sladko tata. mama
onda vas narav opominje, da marljivo vježbate detetu svomu govor. Neka vas nezapelja
raznježeno osječanje. da mu počnete lepati.
ar če i ono za vami. a kesneše s i lo težko,
vrlo ležko izpravlja. Morete odgojiti beklavce
i mutavce.
Govorile s detetom nježno i umiljato,
ali čislo i razumljivo, kak mi odrasli razgovaramo. Nek mu se v tihe več od početka
privči na čiste i jasne glasove. Nek uečuje:
ga vice, lucice, nožiče, rucice. kavice, vonca,
staloga. »de te boli busák V« mjesto da
mu rečete: glavice, ručiee. nogice, kravice,
zvonca, staroga, »gde te boli terbuhek?» Neinoj mo grčšiti s toga. kaj deca nemog uodinah
za nami pravo, več joj baš radi toga poprav
ljajmo izgovor čistim i jasnim svojim govorom,
dokle ga i ona uepogode. To je pravi put.

mnogoga siročeka pievačeka na svojoj mačkiujoj saviesti. Konačno su još neprijatelji
u zraku, koji osobilim oštrim okom, nedokučivom hitrinom u letenju, ostrimi škrampli
i jakim klunoni priličnim brojem nadopunjuju
broj tih tolvajov.
A kak se siromaški pličeki proti ovim
razbojnikom brane? Njim manjka oružje za
braniti se, kak n. pr. oroslanove pandže,
konjsko kopito, elefautov kleli, vukovi zubi,
bikovi rogi i t. d. Ali premudri stvoritelj
je to sVe znal sliodno narediti, te je onoga.
kojemu manjka jakost, nadaril potrebitom
porcijom prevejanosti a i farbom tak, da
jednoga brani njegova prevejana dosietljivosl
a prugoga boja perja i t. d. kak to ovde
hoču mojim čtevcem pripoviedati.
Ja sam nišam ova na svoje oči videl,
koja hudem ovde pripovedni ali sam čul
od jednoga vierodostojnoga gospod ina, koj
je akoprem jagar, t. j. ne jagar od mešlrije.
nego samo je u lov hodil, ipak je uviek
istinu govoril. Taj gospodin je danas u Solnogradu kanonik te mi je u godinah 18f>3—
I 8 b(i pripovedni ove svoje lovne doživljaje:
Prefriganost je osobito kod pticah, kojoni
se one šiite, ako ili same ili njihova gnjezda
u pogihelji stoje. Tu na jedau kral u grrnju
čuči mačak na lešu i vreba na piten. Samo
još nekoliko korakali je od kosovog gnjezda
udaljen, u kojem su pet mali koseki. Ovi

mu budil baš dobra pečenka! — Ali kaj
je to na jedau krat? Tik polag gnjezda
opadne na zeinlju jedau veliki črni vtič,
svojim hitanjem se na zemlji i krikom, po
vleče svu mačko v u pozornost na se. Mucek
je ves presenečen nad vtičovom prevzetnostjnm. koj se u takovu njegovu blizinu ufa
dojti. Ali bez razloga se vtič nebude u ta
kovu pogibčlj puščati podufal! I izbilja —
Muc je hitro spoznal, koj je tomu zrok:
vtiču je jedno krilo potrto te nemore teteti,
samo se onak po zemlji težkom mukom na
pol poletavajuč biče. Za jednoga mačka je
to lahkoča takovoga osakačenoga vtiča vloviti. Muc se onda odmab pričme vtiču pri*
bližavati — uviek dalje i dalje u grmlje i
sve dalje od gnjezda. Uviek je samo mali
prostor med vtičom i mačkom, ali nikada
nedojde prilika mačku, da bi mogel skočiti.
Na jedau krat je muc odlučan i on načini
skok na vtiča i — gledi začudjen za vtičom,
koj je u hipu svoju moč letenja natrag dobil
i na visokim kričom nad dobro izpalom pit
varom si oduška daval.
Kos je pogibelj videl, u kojoj se njegovi
mladi naliadjaju. Svojim prelvaranjem da
tobož nemre leteti odmamil j * mačka daleko
od gnjezda u grmlje, te tak svoje mlade oil
očite smrti oslobodil.
Kak sem prije napomenul. brani nekoje
ptice i farba perja njiliovoga od pogihelji.

Najbolši dijaki budu ona djeca, koja
su navčila stvari okolo sebe točno da proinatraju ter da se znadu o ujima kaj jasneše
izražavati. Ova imaju dober temelj (fundament). Razvilo im se mišljenje s govorom.
Stvar im se i rčč zlejala vu jedno.
Netiraj s toga deteta iz kuhnje, iz piv
nice, s najža, kak da je toboz na puto, nego
ga dapače vodi vsikam, ali ne pod moraš,
nego kakti slučajno. Nebrini se, kaj ipideš
detetu pokažuval. Ono hude i preveč zapitavalo i više bude toga opazilo, nego li i
misliš. Blago njemu, ako mu budeš samo
znal dosta odgovarjati.
Vodi ga na pijač, idi s njim vu štacun.
pojdi s njim na kolodvor (banhof), na
grobje, peljaj ga vu cirkvu, a najviše ga
sprijatelji s prirodom, s tom živom i veličajnom knjigom Božjega prsta. Dčte. koje
za voli ljepote i divote ovoga Božjega hrama,
težko da se bude poškliznulo na trnovitoj
ovoj stezi, kaj no se zove život.
VI.
Kad se budete ovak ha vili s djecom
svojom, ona če vas zavoljeti, ona če srcem
svojim biti uz vas. Nečete se trebati lužiti
na nevaljalu i nezahvalnu djecu svoju, kaj
se denes na žalost prečesto čuje. Bavite se
više s porodom svojim. Vidim brižne gospodare, kak marljivo prigledaju svaki dan
marim svoju i ona im napreduje. A marha
i dčte? Zar nije dčte krv tvoje krvi? Netudjite se od djece svoje, a ona se neče od
vas. Prigrlite ju nježnim i sladkim osječajem
roditeljskim a ona če vam zahvaljivati iskrenom dječinom ljubavi do zadnjega vašega
daha — i kesneše.
Nezanemarujte djece svoje shog himbene
koje zabavice svoje, sbog druživa kakova,
shog tobože mira svoga ili kaj bi tobož ne
dostojno bilo, da se milostivi ili milostiva
havi s matim panjkertom (deranom). Odo
se štima, da djecu svoju ljubi zvrliu vsega,
da za nju alduje koliko samo more, a s
djetetom svojim preko dana komaj po koju
rčč pregovori, morti samo onda, kad ga
nekanički rad kaj ukori ili pohvali taj nosi

tu ljubav samo na jeziku — srce mu je
prazno.
Koliki su, koji se opra vda vaju. da se
nemogu s djecom svojom baviti shog siluog
posla. Istina. da veliku večinu roditelja otima
djeci skrb za vsakdašnji kruh. no gdo je
Božjom voljom oteč ili majka, taj mora da
toj najsvetijoj svojoj dnžnosti i posluži. ko
liko samo more. Gdo hoče taj i more.
Gdo misli, da je svojemu detel 11 dosta včinil, ako mu je priskrbel lirami i opravil,
morti najmil i guvernantu. instruktora ili
infojmatora e da sa svojih ledja strese ro
diteljske i uzgojiteljske dnžnosti taj se Ijuto
vkanjuje. Takovoj djeci navadno uzmanjka
srce roditeljsko: blaga strogost otcova. koja
toli divno vodi i ravna, pak nježua ljubav
materina, koja razdragava i oživljava. Brez
toga mogu odrasti i tini i ugladjeni ljudi,
koji če se spoljašnošču svojom vu družtvu
odlikovati, no srce če im hiti mrtvo za
druge — i za iste roditelje. Ovi jim ga nisu
dali. pak im ga i ne vrača ju.
Takova djeca postaj u navadno sebičnjaci. koji hine čuvstva sprani onih. od kojili
se nečemu nadjaju, i to samo dotičas. dok
su post igli svoje. Od tilda tolika bozčulnosl
i nezahvalnosl. Pravu, plemenitil čovječnost
uzgaja samo od Boga dana roditeljska ljubav.
Prava iskrena ljubav roditeljska jo požrtvovna. Ona f)rega ra. Mir i zadovoljstvo nalaze
roditelji samo vu dobro djece svoje. Ona
su im vsa razkoš. vsa naslada. Kak god
bližan vrtlar marljivo prigleda ujožnoj biIjčici i njeguje ju. samo da mu kaj krepčije
poraste, tako rade i dobri roditelji s nježnom
djecom svojom. Niti je lo nedostojno, niti
sramotno, več dično i upravo prirodno.
(Konec sIjedi >.

K A J JE N O V I M A ?
Prosimo naše poštuvani predplatnike
naj nam vu novim fertalju Ijela predplatne
zaostatke čim predi pošleju i predplate ponoviju!

Takovu srečnu pernatu opravil noše naši ptica po svojem glasu mora harem tak ve
navadni škorjančeci, koji po vulicah bežeči lika hiti. kak konj. akoprein je tiela tak
velikoga samo, kak jedna sriednje veličine
popčvaju: »Vcirkvi sem bil«.
Jednoč je isti gospodin gledal kak je raca. — O 11 pripovieda jedmi vožnjo svoju
jednoga škorjančeca jastrebič sim tam po u čunu po jednoj velikoj mlaki kak je na
zraku naganjal i kad mali bogčec več nikam primer ovde pri nas u Aledjimurju »Varjanije znal vujti, spustil se je kakti blisk hitro dov«. VTozeč se u čunu svojimi prijatelji
izraven dole na zemlju te se je razkrečivši začuju na jedan krat strašno tulenje rečene
krila potrbuške pritisnili na tlo tak. da ga ptice, koj glas od prilike glasi: »\\ prumb
radi njegove farbe perja nije bilo moguče — u prumb?. Vozeč se ovak proti listini,
okom od zemlje razlučiti. na kaj je jastrebič je na jedilom miestu bila bara zaraščena
ves osupnjen nad pripečenjem, da mu je te odkod je glas doliadjal i kad so čonom
škorjančec kakti vzemlju prepái, dalje odletel. si‘ več u trslinu zaleteli, da ji* pod čonom
Isti gospodin je išel iskat toga škorjančeca, pucala, zatihne glas i akoprem su svi znali,
jer je i sam bil znatiželjan, kam je dospel, da ovde sad mora bili. jer odleteti ga vidli
te kad je na miesto došel. kam je dobro nisu, zalo ipak polag svega pregledavanja i
videl, da se je škorjančec dole spustil, ba- u trslinu mitri lokanja nisu nikaj drugo
dava si je oči napinjal, škorjančeca nije mogli videti, kak trslinu a u trstini jedan
mogel opaziti. — Sim tam onud koracajuč. kratki tamno-smedji količ u vodu zabit,
okolo gledeč i s riečmi: »no kam si zginili?« valjda za privezati si čun ili pak ostatak
7 - Zleti mu na jedan krat mali bogčec lik kakovog onde prije raztučeg drvela, a od
izpred noge, skoro ga je pogazil, ali opazili ptice niti spomenek nigde. Odtisnil čuna
K11 nije mogel, jer ga je držal za grudu dalje u tistimi proti rečenomu kolen, kad isti
na jedan krat oži ve, na stran skoči i ornašzemljenu.
Nadalje pripoveda isti gospodin o jed- nim gibanjem krila 11 odleti lik nad Irslino ~
n°m malo večem vtiču, a to je bučac, i nad njimi. Kaj ji* to bilo? Količ je ožive* ■
Odgovor: Nije, več je bučac to sam h1*
niemački Kolirdommel. po horvatski se još
' vodeui bik zove. Ova ptica na dugih nogah On je svoje od naravi riedko perje na se
dugini špičastim kljunom, živi tam gde iliti ksehi pritisnili, vrat o se potegnili a
su bare i mlačje. Svoj kljun porine u vodu kljun izraven gore obrnili tak. da je izglodal
i onda niči, da bi čoviek mislil, da ova kak kakov odozgor špiučasti stari količ.

Vojna smotra vu čast čara Vilima vu Beču.
Dneva lő. aprila vu jutro bila je na
velikom vojnom vježbalištu »Schmelz« vu
čaši čara Vilima velika vojna smotra (muštra),
kojoj je zapovčdal (komandiral) sam kralj
Ferenrz Jožef. Od Ijela 1879. za vrčme
svjetske izložbe, kad je ruski car Aleksan
der II. bil vo Beču. nije naš vladar zapovčdal
soldatom (vojski.). Ovaj put bile su čete
(seregi) razmještene vo četiri odjela kojim
so komandirali kakti divizionari nadvojvoda
Kugen. pod maršal Sommer, Generalmajor
Laizner i pod maršal VVersebe. V 11 vsem je
pri paradi nazočno bilo 41 batalijun, 24
eskadrone. 2 voda i 92 kanona.

Pučki popis vu Francezkoj.
Bučki popis vo Francezkoj izazval je
o bivšega ministra trgovine Jules Roche-a
turobne misli o stagnaciji vu razvitku pučanstva vo f rancezkoj. Joles Boche izhadja
pred svoje zemljake sa brojkame, koje same
govore: Brije tabora Ijeta 1870. bili smo i
vo lom pogledu najjakši vn svčtu, izuzev
Kosijo, koja je vu Kuropi i Aziji brojila 78
milijona Stanovnika, dočim je Francezka
imata 98.192.000 vo Kuropi. Austro-Alagjarska
imala 9(> milijona, a vse onda još nesjedinjene zemlje, koje denes sačinjavaju njemačko
learstvo. komaj so zajedno imale tolik broj
saiiovnikah. kak Francezka. Sjedinjeua Velika
Britanija imala je 90 milijuna. A kak su
se vezda vremena premenila! Ali smo vu
Kuropi opali na peti graduš, ar smo komaj
mogli nadoknadili 1.985.000 Stanovnika, koje
smo izgubili vu Alsaciji i Loreni, ter smo
komaj dostigli stari broj od 98 milijuna.
Bred nas so došle iza ogromne Rusije sa
njenih 100 .000.000 eoropejskih stanovnikah.
Njeina(:ka sa 52 milijona. Austro-Magjarska
sa 19 miljuna, Britanija sa 40 milijuna,
dočim iza nas dolazi Italija sa Hi indij unom
pučanslva. Ali smo sa drugoga mjesta po
broj o pučanslva opali na peto mčsto. Vu
Francezkoj se je ovo razmatranje duboko
dojmilo.
Kod Škerjančeva i bučca anda stoji
njihova prevoja nosi za ohraniti se proti
pogihelji u lom, da se zuaiiu shodilo postavili, tarba pako njihova pernate odieče njim
pomaže onda u tom na toliko, da niti jed
noga u onimi hipu nije moči za onoga
prepoznali, koj izbilja je, več jedan se čini,
da je gruda zemlje, a drugi da je u zemlju
zabit stari količ.
I opel pripov eda dalje: Jednoč u lovu
na race dojile do vode, po kojoj je vodena
kokoška veselo plivala. LI onom hipu, čim
ga je spazila, nestalo je pod vodom te je i
pod vodom ostala. Ali kak to? Em kokoška
nije riba. ona mora zrak kroz kljunil dihati,
a to pod vodom neinože; i dok se on svo
jim pajdašem, koj ji' šnjim zajedno bil u
lovu, prepira, kam je kokoška dospela i jeli
se nelmde vtopila sad od samoga straha
pred njimi diše kokoška liepo na istom mi
estu, gde se je pod vodu pandurnula friški
zrak na posve naravski način. 1 ona se
služi prefriganosljum i Iko ima dobro oko,
hitro hu tu otajnost odkril. Na istom miestu,
ne kojem se je kokoška pod vodu podurnula je videli nekaj maloga i špičastoga,
kaj hi čoviek mogel i za kakov drač iz
vode rastoči držati, ali to nije niti drač, niti
kakova druga rastlina, nego je mali pravi i
pravcati kljunič kokoškin, kroz kojega ti ona
tam pod nosom liepo diše, dočim tvoje oko

Nadvojvoda Jožef - počastni doktor.
Budimpeštansko sveučilište imenovati če
povodom milenijskih svetilnosti vise podest*
nih doktorati. Za vezda je samo sigurno,
da de nadvojvoda Jožef hiti imenovan počastnim doktorom lilozotije vil znak priznanja
velikih zaslugah za jezikoslovje.

Raj ženah.
Vu Ameriki vse je ruti i videti, ter
stoga nikaj izvanredno, kaj je ondi jeduo
mésto (občina) sa 1500 stanovnikah. kojim
upravljaju i vladaj u samo žene. Sreden o v
varoš zove se Decatur. a leži vu državi
Michigan. Vu njem more se punim reči, da
je oživotvorena ideja jednakosti medju mužkim i ženskim spolom. Načelnik (polgármester)
varasa je žena imenom Alura Sage, a ver
nici (asesori) gradski i služheniki sastoje
izključivo od ženah, zvun šilita ra . koji je
jedini mužkarer. 1 ured poštarski vodi žena.
Služim svečenika obavlja reverenda Ani
Gregg. a isto lak i služkii zvonara obavlja
žena imenom Kva Barnett (i Kata hi mogla
iti vu Ameriku za novu zvonaricu).
Za
mužkaree nepoveda se. kaj delajo i kakvoga
posla ohavljaju; nu po svoj priliki se oni
baviju okolo hižnoga reda i ruvanje dčce.

Moc navade.
Englezki kanonik prečastni gospodin
Gore pripovčdal je nekoj dan vu Weslminsleru ovu anekdoti!, za koju je nezdavnja
zeznal. Jeden žepokradljivee zbetežal je |»ogibeljuo i videl je, da mu ver nejma zdravja.
On se je spovedal i prečestil i boril sa
smrtjum. Dok je svečenik na sim i noj pos
telji toga kradljivca molil za smrt molil vu.
začul je najenkrat muklo šeptanje:
Pazile
na vuru! K ad'se je svečenik obrnili, videl
je žepokradljivca ver mrtvoga, a vu ruki
je držal vuru, »Volja«, rekel je kanonik
Gore, »nije bila lak jaka da se opre navad
nom nagonu tela. ali bila je zadosla jaka da
proteštira glasom prot zlorinarkom d *lu.

Koliko se je Taiijana oslobodilo kod Adue?
Od 15 jezer Taiijana. koji su sudjelovali vu taboru kod Adue, oslobodilo s«* je.
kak se iz Birna službeno javlja. 1.511. medjo
njimi 2 generali, 254 olirirov 200 podčast

2 Si
N yilt-tér*
* E rovat alatt közlőtökért, som alaki, sem tartalmi
tekintetben nem vállal felelőséget a
Szerk.

mében a legtöbbét ígérőnek becsáron alul is
készpénzfizetés mellett eladatni fognak.

192 sz. — 95.

Á rverési hirdetm ény.
Alulírott kit*, bír. végrehajtó az 1881.
évi LX. t. ez. 102. §-a értelmében ezennel
közhírré teszi, hogy a Csáktornyái kit*, járás
bíróság 1890. évi 5792 p. szánni végzése
következtében Hőbb Aulai nmraszerdahelyi
lakos javára Hőbb József u. o. lakos ellen
(i 1 Irt 90 kr. s jár. erejéig 1893.évi május hó I.
foganatosított kielégítési végrehajtás utján le
és felülfoglalt és 300 írtra becsült ló és 2
szekérre való szénából álló ingóságok nyil
vános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a Csáktornyái kir. já 
rásbíróság 2075 95. sz. végzése folytán ö l
írt. 90 kr. tőkekövetelések, ennek 1893. évi
május hó 1 . napjától 5 % kamatai és eddig
összesen 1 1 frt 45 krban biröilag már meg
állapított költségek erejéig Muraszerdahelyen
leendő eszközlésére

Csáktornya, 189ö. április hó 13-án.

G la v in a J án o s ,

502

kiküldött bir. végrehajtó.

117

SZ.

90.

Árverési hirdetmény.
Alulírott kir. bir. végrehajtó az 1881. év LX.
t.-cz. 102. ij-ji értelmében ezennel közhírré teszi,
lio«y a p e rla k i királyi járásbíróság 1895. évi
7839 p. 95. számú végzése következtében dr.
Kemény Fiilöp perlaki ügyvéd által képviselt
Spiegl Henrik m.-csányi lakos javára Hrányecz
Mihály u. o. lakos ellen 17 frt 75 kr. s járu
lékai erejéig 1890. évi január hó 11-én foganatosí
tott kielégítési végrehajtás utján fölülfoglalt
és 502 frtra becsült lovak, szarvasmarha, kocsik,
pajta, kukoricza kasok, sertésól, I. hambárból
álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a perlaki kir. járásbíróság
253 p. 1890 sz. végzése folytán 17 frt 75 kr.
tőkekövetelés, (Minek 1895. nov. h ó I napjátúljáró
0° 0 kamatai és eddig összesen 14 fi t 05 krban biróilag már megállapított költségek elejéig M.-Csányban a helyszínén leendő eszközlésére.

1896. évi április hó 20-ik napjának d. u. 3 órája

1 H U U . é v i á p r i l i s h ó 2 4 . n a p j á  határidőül kitiizetik, ahhoz a venni szándékozók
oly megjegyzéssel hivatnak meg, bogy az érintett
n a k il. e . 1 1 ó r á j a
ingóságok ezen árverésen, az 1881. évi LX. t.-cz
határidőül kitüzelik, ahhoz a venni szándé 107. és 108. {{-a él teimében készpénzfizetés mellett
a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak*
kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak
Kelt Perlakon, 1890. évi április hó 7-én.

meg. hogy az érintett ingóságok ezen árve 501
résen,azl881. LX. t.-cz. 107. és 108. g-a értel

S T E R N FR IG Y E S ,
kir. bírósági végrehajtó.

Régi zászlókra fel varrható, kész magyar országos czimerek könnyű gyapjúkelmén darabonként I írtba kerülnek.
Viszonteladóknak, valamint nagyobb mennyiség vásárlásánál te
temes árengedmény.
995 2— 2
Ajánl 2*/„ 3, 31/, és 4 lóerejü

— == s z ö g e s c s é p l ő k é s z ü l e t e k e t = —
továbbá 4, 5, 6, 8, 10 és 12 lóerejü

s ín e s g ő z c s é p lő k é s z le t e k e t ,
hosszú szalmarázókkal. alsó szelelővel és renkivül
nagy felületű rostákkal, árpahéjazúval és választó
hengerrel.

Fa- és szénfütésü és eredeti szalmafűtö

gőzm ozgonyokat
Továbbá R. G arret & Sons felülmulhalatlan
tüzelőanyag megtakarító.

GOMPOUND GŐZMOZGONYOKAT
legjobbnak elismert brandttórdi önműködő amedkui kévekötő arató gépeket. Kredeti amerikai
szénagyűjtőit 1 vagy 2 ló befogására alkalmazható
kombinált rúddal. Sorvető és szórva vet > gepe*eO»s mindennemű egvébb kiseb gazdasági gépeket.

Jutányos árak! —

Kedvező

feltételek!

l/d é k l ü g y n ö k ö k k e r e s te tn e k . 2 0

TAUSKY J. FIAI Pozsonyban.

t "

3ii.78.79. sz. — 90.
Szersán Verona és Poszávecz Imre lakásán: rásbiróság 2322.2324. és 28/p. 90. sz. végX
, . - . L tehén. 1 üszőborju. I bika, I seri vés. zése folytán 300,390 és 190 Irt. töke köveA r v e r e s i h ir d e tm é n y *
trágya és egyéb házi és gazdasági eszközök. telesek és ezek járulékai elejéig Hottornván
Alulírott kir. bir. végrehajtó az 1881. valamint a mura folyón s ferkelineezi ha- leendő eszközlésére
évi
LX. t. ez. 102. §-a értelmében ezennel tárban levő hajós malom fele (melynek száma fH U fí. é v i á p r i l i s h ő 22. n a p já közhirré h*szi, hogy a Csáktornyái kir. járás- 10.) Novák Imre lakásán: I telién. 1 ökörfinó.
/#/#k fi. e. Í O ó r á ja
bíróság 1890. évi 28,1259/p. 90. és 1201. 1 búrja, trágya, tűzifa és kukoriczagoré, határidőül kitüzelik, ahhoz a venni szándészámu végzés * következtében Nagy József Szerzsán Imre lakásán : I szekér, trágya es hozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak
ügyvéd alsó lendvai lakos által képviselt 2 kukoriczagóré. 11 merőre való esulás ku- nu^r hogy az érintett ingóságok ezen árveAlsó-lendvai takarékpénztár javára Poszá- koriszávai, Zádrávecz Klórián lakásán : l r(;sen? a z ” 1881. évi LX. t.-cz. 107. §-a értelvecz István s társai bottornyai lakosok el- kukoriczagóré. 0 mérő esulás kukoriezáxal.
legtöbbet ígérőnek becsáron alul is
len
300.390 és 190 írt s jár. erejéig 1890. kukorieza szár. 2 seri vés. széna és 0 üres készpénzfizetés m dleti eladatni fognak,
évi
márczius hó 2-án u. az évi február 28. hordó, Kuzma Istvánnál: I serlvés. I szekér.
, _ ,
és u. az évi január 25-én foganatosított végre- széna, trágya és tűzifa ingókból álló ingósáCsáktornya, 18J0. április ho /-en.
hajtás utján le és felülfoglalt és 885 frtra gok nyilvános árverésen eladatnak.
502
Glavina János,
becsült, még pedig Poszávecz István és neje
Mely árverésnek a Csáktornyái kir. jakiküMmt bír. varróbajta.

547 1890.

P : kr / a k kiizséf/ c /o ijá rűsáf/ti.

.3

h i r r f v ő

mi

Perlak község, a királyi járásbirósági helyiségig kibővíté
sére egyemeletes toldaléképületet épitet és a nagyvendéglö épü
letén nagyobb szabású javítást és átalakítást eszközöltet.
Ezen két rendbeli munka vállalkozás utjáni biztosítása
végett IH U H . é v i á p r i l i s h ő 2 2 - ik n a p j á n d v / v l ö t t
U ó m k o r P o r i a k o n a község házánál szóbeli ajánlatok
elfogadása mellett nyilvános árlejtés fog tartatni.
Az előirányzott költségek:
I. Az ujonan építendő toldaléknál . . .
II. A nagyvendéglő tatarozásánál . . .

12830 fit 37 kr.
117 4

A vállalkozni szándékozók tartoznak az árlejtés megkez
dése előtt az előirányzott építési költségek 10%-jál vagyis 128 í
frtot és 117 Irt bánatpénz fejében letemr.
Az építési- s költségtervek, árlejtési és építési feltételek a
fennemlitctt helyen (irodában) a hivatalos órák alatt bármikor
megtekinthetők.
Kelt Poriakon, 1890. április hó 3-án.

K R A M P A T S sk..
jegyző.

M A L E K sk..
U92 g

2

Kiró.

Nyomatott Kischel Külöp (Klrausz Kán dór) gyorssajlóján Csáktornyán.

