üzletekben, vagy ha lakással bir is a köz
ségben. He különleges viszonyainál fogva
ama nyilvános helyiségekben való él kezesre
van illáivá.
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A községi elöljáróság köteles e
szabályrendelet szigorú belartása fölött őrköni,
az ellene vétőket a bíráskodásra hivatott
hatóságoknak leljelenleni és e szahályrendeletet a községekben a szokott módon évenkint kihirdetni.
5. $. E szabályrendelet az említett ipar
ito k által üzletükben, a vendégek állal
könnyen látható helyen kifüggesztendő és
olvasható állapotban tartandó.
K rendelkezés megszegése szintén ki
hágásnak minősíttetik és 50 írtig terjedhető
pénzbüntetéssel büntet telik.
(i.
Kihágások esetén az 1880. évi 87.
1.-ez. 42. §-a alapján szabályozott eljárás
szerint elsősorban az elkövetés helye szerint
illetékes járási főszolgabíró, másodfokban a
vármegye alispánja és harmadfokban a m.
kir. belügyminiszter bíráskodik.
7. $. A pénzbüntetések ama község
szegény a lapját illetik, a melyben a kihágás
elkövettetett.
8. $. E szabályrendelet hatálya ZalaKgerszeg és Xagy-Kanizsa r. I. városok ki
vételével Zalavármegye egész területére kiter
jed és a felső jóváhagyás kinyerése után
teljesítendő szabályszerű kihirdetés napját
követő harminezadik napon lép hatályba.

— Uj körjegyzőség. Orehovicza. Dod- éri őzéit, mivel az arra járó falusi emberét
breszl. YTillária és Szt.-Kereszl községek és mindenkor kihúzták az amúgy sem valami
major képvisolő-testülete múlt h«> 28-án mély vízből. A szerencsétlen ember rnosl
K o v á c s Kezső perlaki főszolgabíró elnök orvosi ápolás alatt van s kevés remény van
lete alatt elhatározta, hogy Orehovicza szék fölgyógyulásához, nem annyira az öngyil
ből vlyel uj körjegyzőség engedélyezéséért kossági kísérletek következményei folytán,
fog a vármegyéhez folyamodni. Az uj kör mini inkább általános gyöngélkedő állapota
jegyzőség a szoboticzai körjegyzőséghez tar miatt, mi szerencsétlen családi viszonyainak
s az ebből eredő nyomorúságának a folyo
tozó községek egy részéből alakíttatnék.
A Csáktornyái Társaskör múlt hó mánya. s mely körülmény tényleg az ön80-án rendkívül sikerült, tánczczal egybe gyilkosság gondolatát is megérlelte benne.
kötött estélyt rendezett a Zrínyi-vendéglő Tettét úgy látszik már beszámíthatatlan álla
dísztermében A táncz kivilágos kivirradtig potban követte el. mert utóbbi időben nem
tartott, a jelenlevők egy részének mulatsága egy jelét adta a megzavarodott elméjűnek
pedig azontúl is, úgy, hogy belenyúlt az a a különben nagyon józan és aránylag még
következő nap éjeiébe is. A jókedv nemcsak fiatal szorgalmas iparos.
hogy általános volt, de felülmúlt minden
— Képviselő-választók szama az 1897-ik
várakozást, a mihez hozzájárult a Csáktornyái évben. A megyei központi választmány
íiatalság s főleg a rendezőség kitartó szór-, választó-kerületenként rnegállapilá várme
galma a tánezolásban. Dicséretet érdemelnek gyénkben az 1897-ik évre az országgyűlési
derék zenészeink, a kik 28 órán át szaka képviselőt választók névsorát. Az egybeállidatlanul tartó ügyes játékuk által a jókedv tott kimutatás szerint a tapolezai választófokozásához hozzájárultak. A négyeseket 20 kerületben 2.(548, a keszhelyiben 2.871. a
pár tánczolta. a szupper csárdásban pedig nagy-kanizsaiban 2.550, a zala-egerszegiben
részt vett a társaság dala la, örege
8.541, az alsó-lendvaibau 2.(578. a baksaiban
Meghívó. A Csáktornyái izraelita 8.(521. a letanyeiben 2.548. a Csáktornyáiban
nőegylet 1897. évi február hó 20-án Csák 2.(525 s igy a vármegyének kilencz választótornyán a
Zrínyi szálloda
dísztermében kerületében az 1897-ik évre az országgyűlési
zártkörű tánczestélyl rendez. Belépti dij sze képviselői választók száma 25.(519.
mélyenként 1 frl. Kezdete 8 órakor. FelülA balatonparti villamos vasút. Buda
lizetések köszönettel fogadtatnak és hírlapikig
pest fő- és székvárosból Székes-Fehérvár.
nyugiáztatnak.
Veszprém. Keszthely. Csáktornya s illetve
Esküvő. J i i n g w i r t h Jakab kameFiúméig vezetendő villamos vasul — mini
niczi (horvátországi) kereskedő csütörtökön
Budapestről értesülünk — a létesítés stá
házasságot köt a helybeli izr. imaházban
diumába lépett, amennyiben ama műszaki
K I, Ö X F E L É K.
S I ö g e r Berta kisasszonynyal. Stöger Sándor
nehézségek, melyek a — kétségkívül nehéz
— A gondnokság megalakulása. A hely helybeli lakosnak leányával.
vonalnál ez ideig fenforogtak. ma már meg
Uj dalos-egyesület. Bottornyán
beli állami polgári íiu- és leányiskolák gond
vannak oldva s a tervszerű eljárás is meg
mint
onnan
Írják
—
dalos-egyesületi
gyűlés
noksága Z i e g l e r Kálmán kir. közjegyző
van már állapítva, sőt a nyomjelzési munká
elnöklete mellett gyűlést tartóit múlt hó tartatot! múlt hó 27-én. Az egyesület tagjai latokhoz hozzá foghatnak. Ezen villamos
80-án. Ez volt első értekezlete az iskolai nak száma 80. kik elnöknek Weber Mihályi, vasút kiépítésének élén kizárólag magyar
hatóságnak, mely ezúttal a halóság liszt- jegyzőnek Horváth Gyula oki. s. jegyzői, állampolgárok állanak, a kiknek az eddig
viselöit is megválasztotta. Gondnok YVollák titkárnak Zadravec/ Antall, pénztárunknak emlegetett geníi. vagy párisi ezégekkel semmi
Itezsö ügyéd. jegyző Pálya Mihály polg. llrupics Vincze körgyámot választották meg. féle összeköttetésük nincs s ezen nagy hord
iskolai igazgató lelt. ki mellé helyetles- Karmester Kémián János községi kántor lett. erejű vasutat kizárólagosan magyar erővel
jegyzőül Grész Ernő polg. isk. tanárt osz ki kezdeményezője is a dal-egyesületnek.
és pénzzel fogják kiépíteni.
— Tanító-választás. T e r h ó c z Béla
totta be a gondnokság. A gyűlésből kifolyó
A quedlinburgi répamag-termelés
lag megkerestetik a kir. laníelügyelöség. hogy szoholiezai tanítót Tót-Szt.Mártonban a mull
elzüllése. Sajátságos sorsra jutott a quedlinaz iskolák államosítására vonatkozó összes héten kántortanilónak válaszlollák meg.
hurgi piacz. mely valaha híres volt takar
iratokat, okmányokat: az iskola elnöksége
— Kéménytüz. C z v e t k o v i c s Vincze mányrépa magjáról. A lefolyt évek nagy
inog megkérelik, hogy a polgári iskolára iskola-ulczai emeletes házában mull hó 81-én
kereslete folytán beütött a reakezió, a mennyivonatkozó alapítványokat és az azokról szóló este (i órakor lüz ülőit ki annak egyik
hon egyrészt a nagy túltermelés, másrészt a
okmányokat a gondnokságnak adja ki.
kéményében, melyet azonban félórai oltás nyerészkedési vágy okozia. hogy e piaezról
Eljegyzés. T i v a d a r Ferencz vas- után szerencsésen elloitottak. a nélkül, hogy kerülő répamag jelenleg úgyszólván már
és lüszerkereskedő Alsó-I.endván eljegyezte* a tűzoltóság segítségét igénybe vették volna. veszedelem a gazdára nézve. Legutóbb egyik
s i ó i n Antal alsó-lendvai kir. poslamesler
A .Csáktornyái Takarékpénztár* budapesti magárus H. I. állapjában leleplezi
kedves leányál. I r é n kisasszonyt.
mérleg- és vagyonkimutatása az 189(i-ik az eredeti quedlinburgi plomhbal ellátott
Az Isten-házából. A Csáktornyái évről (XXV-ik évf.) megjelent. Mérlegszámla répamagot, mely
mint hiteles magvizsgáin
összes tanintézetek tanulói ezután vasár- és 887.1582 frl 71 kr.. a veszteség- és nyere állomás bizonylatával kimulatja
nem
ünnepnapokon a 1 1 órai misén együttesen ményszámla pegig 78.852 frt 51 kr. egyen egyéb, mint quedlinburgi plomhbal ellátod
fognak énekelni. A lapunk hasábjain meg leget tüntet ki. A tiszta nyereség 10,700 frl.
szeméi.
pendített eszme csakhamar megvalósult s a miből részvényenként 20 frt osztalék és
remélhetőleg most már szép magyar egy részvénykamat jut. Megjegyzendő, hogy ezen
K ö h ö g é s rekedtség és clnyálkásoházi énekeinkkel állandóan fogják dicsérni nyereségen felül a tiszta nyereség többi!
az Istent nemcsak a tanulók, hanem a részéből fedeztetett a villamtelep eladásából dás ellen legjobb hatású szer a UÉTHY-félc
magyar közönség más énekelni szerelő része származóit különbözet is. A részvénytársa- •Pemetefü-Czukorka. mely ezen bajokat gyor
is. Az első próba a mull vasárnapi és ság tőkéje meghaladja a 150 ezer Irtot. A san megszünteti. Kapható minden gyógy
gyertyaszentelői 1 I órai misén tartatott meg rendes közgyűlés f. hó 20-án tartalik. Ezen szertárban. Egy doboz ára 30 kr. 5 doboz
azzal az előrelátható) eredményűvel, mely legrégibb Csáktornyái ‘ takarékpénztár igaz
zal 1 frt 50 krért bérmentve küld Réthy
biztosítja a sikerl. Elismerés illeti meg a gatója Szeiverlh Antal, aligazgatója llirschBéla. gyógyszerész Békés-Csabán.
hitoktatón és kántoron kívül mindazokat, mann Samu.

C

a kik az eszme megpenditése és annak mevalósitása ügyében buzgólkodtak.
— Tanító választás. S t a m p a y Sán
dor mura-csányi tanítónak Zala-Koppányban
történt megválasztatása folytán üresedésbe
jött tanítói állásra
mint Mura-Csányból
írjak
S t e b l i k Tivadar adrianezi tanító
választatott meg az ottani iskolaszék állal.

— Öngyilkossági kísérlet. K l i k a Ignácz
helybeli jóravaló czipész háromszor ugróit
bele a mull csütörtökön a reggeli órákban
a Tornává patak mélyebb részébe, a Búzás
felé vezető országul irányában, a vasút
meiilében. hogy megunt éleiéiül ily módon
megszabaduljon. De nem volt szerencséje,
mert a háromszori kísérletezés daczára sem
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XIV. točaj.
Sve pošiljke se tiéuő zadržaja

MEDJIMURJE

novinah, naj se pošiljaju na
me Margitai Jožefa urednika
vu Čakovec.

Izdateljstvo:
Knji žara F i s o h e I Filipova
kam se predplate i ol»znane
pošiljaju.

nahorvatskom i magjarskom jeziku izlazdeči družtveni znanstveni i povučljivi list za puk

Izlazi s v a k i tije d e n je d e n k r a t i t o : vu s v a k e n e d e lju .

Predplatna cena je:
Na celo leto . . . .
Na pol lela

. . . .

Na čel veri leta . . .

\ f,.j

2 |j |
| f,.|

Pojedini Kroji kofitaje In j,,.
OKznane se poleg pogodbe
I fal računajii.

Službeni glasnik: »Čakovečke Šparkasse«, * Medji murske Šparkasse«. »Šparkasse Okolice Čakovca«, i. t. d.
srednjem veku nije bilo valjanih cesta,
lstom kesneše počeli su se graditi ceste i
1upotrebljavati reke za promet, a počeli su
se kopati i kanali. No kak je preevela in
A vezda hoču da prikažem razvilek dustrija. a s njom vu savezu i trgovina,
željezničke mreže vu pojedinim državami, i tako ne dostajahu više ni ceste, ni reke.
lo kronologijskim redom, kako je koja niti kanali. Vu rudnicima upotrebljavahu se
več od 1700. dervene Sinje, a oko godine
prvu svoja željeznicu sagradila.
Počeli čemo. naravno, sa V e 1 i k o m 1800. metnul je Mr. Oulram vu grofiji Derby
B r i t a n i j o m, je r nju ide dika, da je izu želj oz ne sinje na kamene pragove i po nje
mila lokomotivu i da ju je prva upotrehiln. mu prozvaše se ovakovi putevi »Outrams
Englezka je mreža uz to najjakše razgran- \Yfays« (Outramovi putevi) ili pokračeno
jena, a jo š k lomu englezki su inžiniri i Tramvajs«. kak se i denes još konjske
druživa nagradili prve željeznice vu vnogim željeznice zoveju.
Okolo Ijeta 1811 načinjena je od slodrugim državama, (ieorge Stephenson slvoril je plan za belgijske željeznice, inžinir ječeg parostroja prva lokomotiva, koja je
Locke vnogo je doprinesel za grad nju tran- bila kadra, da težko terhe vu jednoj vuri
cezkili željeznica: vu Holandiji. Italiji, Špa 1 do 5 englezkih milja daleko odvleče. Po
niji, Portugalskoj. Norvegiji. Danskoj. Husi ji. ovom načinu sagradil je prvu željeznicu
Egiptu. Turskoj. Maloj Aziji. Algiru. zapad- izmedju Stoctona i Darlinglona Ijela 1825.
uoj Indiji i južnoj Ameriki bili su Englezi Georg Stephenson. Pužina joj je bila II
upravitelji ili poduzetniki gradnje, a vu svo kilometer, a predana je prometu 27. sep
jim kolonijama sagradiše Englezi razgranjenu tembra. Zaradi toga. kaj je bila jako spora
(išla je pornali) nije bila za promet putniželjezničku mrežu, tak n. pr. vu Indiji.
Britskoj Ameriki, Kapskoj zemlji i vu Aus- kah. zalo je hitro sagradjena druga željez
Irali j i.
nica izmedju Manchestera i Liverpoola, a la
Hišlorija englezkih željeznicah more se je prometu predana 15. septembra 1830.
razdelili vu pel perioda: 1. perioda próbanja Toga je dana videl svét silne slakove, punc
1820. do 1830.: 2. perioda početka 1830
putniknh. kak se žuriju hilrinom od 15 en
1845.: 3. perioda manije 1 8 iő
1818.: 1. glezkih milja vu jedili vuri.
perioda konkurencije velikih družtvah 1848.
Kaj se je željelo. bilo je tu. Pulniki i
1859.; 5. perioda poduzetuikah od 1859. roba mogla se je lehko i hitro transporti
dalje.
rati. Trgovci i poduzetni ljudi bili su zalo.
Kad su Rimljani 418. Ijeta Britanija da se kaj pr vije željeznice vu celo j zemlji
zapustili, prepale su ceste njihove. Vu célom sagrade, ali oni koji su svoje glavnice vu

ceste i kanale uložili. zatim veleposjednici i
velika massa publike bile su proli lomu.
Opozicija je bila velika, ali ipak preohladale
su željeznice. Do godine 1830. bilo je težko
od parlamenta dobili koncesija za gradnja
željeznice. ali te godine pojavila se prva
manija.
Več godine 1845. davale su nekoje
željeznice 15° 0 dobička, zato je le godine
buknula prava manija, željeznice su se ci
nik*
eldoradom.
Pogubne posljediee več
su se opazile godine 1 8 Hi. Strah je bil to
lik. zgnbički na dionicama tak veliki, da jr
povjerenje publiko unišleno. Nišu si* više
osnivala nova dioničarska druživa. Nego od
1 8 Hi. dalje stopila su se menjša druživa \u
velike kompagnije. Do konca 1858. iztrošili*
su se 1^* velike kompagnije i činilo se. <ki
če se dalnje širenji* željezničke mreže oprl
obuslaviti.
Ali. medjutim su se pod okriljem veli
kih udruga podigli nekoji poduzetmci i li su
gradnja nastavili. Od godine 1855. širila <r
željeznička mreža vsi* dalje, a razvilek njrzin pokazuju ovc* cifre: Godine 1825. bilo
je II klm. željeznica: godine 1840. 1348
klin.: 1850. godine 10.053 klm.: 1890. go
dim* Hi.787 klm.; 1870. godine 24.999 klin.;
1880. godine 28,854 klm : 1885. godim*
30.8 43 klm : 1890. godine 32.297 klm.: a
godine 1893. skupa 33,220 klm.
Pogledamo li karlu željeznicah. lo čemo
opazili, da se englezki* željeznice vu obče
sastaju vu englezkoj metropoli. London je
središče, gde se sve glavne željeznice sastaju.

vina. V noga leta su minula, da jo jedenput
prisijal Irak ukinja i Cerekovi ženi. Srečna
misel n joj dojde v glavu.
Da se je njeni
Anion jednoga jesenskoga večera zgubil vu
krčmu. onoga dneva su zakopali Pipana,
pravoga vinskoga brata, Antonovega najbolšega prijatelja.
Pred dvomi Ijedni se je siromak
hudo zaboravil.
iz krčme iduči pijan
- vnoči osobilo niti trezen človek novidi
dobro — leg(»l se je na plasnicu otave po
leg pula spravlene, misleč, da domaj na pos
telji leži.
Da se je pak z-budil.
ves je pre
močeni bil od mrzloga jesenskoga deždja.
Od toga vremena počel je kašlali. i ov kašel ga je za mali čas vu bolši svet preselil,
gde več nedobi kašla. pak gde ima človek
mira pred svimi neprijalelji zemlje. Čereka je
jako žalostila Pipanova smrt. Da bi se predi
vlišil. navozil se ji* izraven vu krčmu. pak
s e j e krvavo fanlil z vinom za miloga prija
telja. kojega je vu rani grob spravilo.
Ovu prilika si je dobro uporabila Čerekova
žena Kratica, pričetek je hj| golov. I)a je
večerja minula, pak i deca su se na počinek
pospravila, da se njo j je več dosli kesno

vidlo. zakurila je k o m u n i, pak je dela de
belo drevo na ogenj.
žela je plavln pak belil robaču. pak je
zginula vu kmičim noč. Pazlivo je hodila,
bližajuč se k drugomu selu. de je njeni
muž po navadi znal pili. pak se je skrila vu
guslo grmijo. Nije dugo čekala, na zvoniku
je vura vudrila polnoči. Ob lakvom času
zapirjajn krčme. Za malo vreme dopopeval
je O rek . opoletajuč se po pulil od jedili*
grabi* do druge:

Evropske željeznice.
n.

Z

A

B

A

V

A

Dobro vračtvo.
(Istinska štica iz življenja.)
Čerekova žena bi bila čislo zadovoljna
svojim mužom. kajti ni je bil grdi človek.
Ali je imel na sebi velika falinug, koja je
kalila med njimi zakonska sreču. Čerek je
držal, da je vino najvekši ueprijalelj človeka,
zato je on vino, kaj je naj bolje mogel, pil
i preganjal po gutu. a negda pak je vino
njega znalo poleg pala vu grabu skotali, tak
da su se nigdar né mogli promirili. Nego
Čerek si je mislil, da on mora nazadnje
vino obladati. Žena njegova mu je vnogiput
govorila, da naj on vino ostavi, da imamo
hujše neprijalelje, s kojimi se mora človek
vojuvati. ali zahman, ona jo govorila svoje,
on svoje, pak tak je ostalo pri starorn.
Več je minulo leto. nego pri Čereku
bilo je sve jo š po starorn. Čerek je pil.
njegova žena pak je na večer po navadi
sama premišlavala. kak bi muža odvrnula
od pijanščine. Prošnja, plač. suza sve zaba
dava, Čerek Anton ostal je stari prijatelj

Ja sem se oženil.
Boni navek vino pil.
Dok sem ja junak bil.
Devojke sem ljubil.
Em sem mislil, da sam nebom mo
gel propevali. pak kak lépő ide. Slo se ztn«'nom more. ja se nebojiin nikoga. Ali koliko
pul sm o s Pipanom popevali ovu lepo l,c"
sem ’ Kvnr za njega! Em bom pak sam P°‘
peval pak pil! Čakaj, čakaj. Gerek! kaj si*
lak opolečeš? Popevaj rajši popevaj, kak si*
popeva na dalje ova lepa pesem, kaj sein
malo predi popeval?
Ahám. več znam ?
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Ali vsaki drugi veliki grad vu Knglezkoj
opel je po svojoj znamenitosti središče, mi
la menjša središta samo su zvezde oko velikog centra Inog sunca — Londona. Željezilička mreža pokazuje na karakter i političke prilike jcdne zemlje.
Centralistička
Erancezka koncetrirala je svoje pruge vu
Parizu: islo tako Španjolska vu Madridu.
Vu Italiji razasule (restepene) su željeznice
I>o cčloj zemlji, ar Halija dugó nije imala
političkog središta. Vu Njemačkoj (Prajzkoj)
postaje vu naj no vete vrčme Berlin glavnim
središtem. Vu auslro-magjarskoj monarkiji
glavno je središče Peč. za tim Budimpešta.
Induslrijalna Belgija ima više lakvili glavilili središtah.
Vu .Saveznin, državama američkin, |iokazuju vnoga središta na federalivnu uezavisnost. Isto se tako vidi vu Knglezkoj ujezin karakter vu željeznicama. Bren.da se
glavne pruge vu Londonu sastaju. ipak su
lu jo š dva velika središta: Maneliester. najobrtniji grad. i Liverpool, „ajznameniteši
Irgovački grad iza l.ondona. koji je dakak
vu vsako,,, pogledu središče célé Englezke.
Glavnica, koja je vu englezke željezniče uložena.
iznosi ogromnu svotu od
H iti.000.000 funti šterlinga, t. j. za 300 mi...
, .
,
r..
mmá više nego celi državni dug. lo e
...
.
r , ,
ve ika svota. Lnglezka ima najskuplje zel,
..
,
, .
. , ,
leznice. Ima više zrokov. zakaj su tak skupe
(drage). Vu velikim gradovima Ir,-balo je
sagradili dockove. k..... . parobrode (damšile) i kanale.

stajal je samo 30,890.000 funti. Englezki dóéi vu obzir najviše četvorica. petoricii. Kak
j<‘ narod anda te godine prišparal 72 mili- papabili se danas spominju: Oreglia. Parocchi
juna funti šterlinga.
Seru lino Vanutclli, Jakobini i morti C.apeceAli nije ovo jedina basen željeznicab. latro. Najvjerojatnije je, da če Leona XIII.
| promet na cestama, rékama i kanalima nasljediti Parocchi. ili Jacobini.
postal je faleši. To, kaj su se uz željeznice
— Sveta stolica odlučila je na želju
prometne sredstva silno umnožala, lo je katolikab. da vu sjevernom dčlu englezke
/(|jg|0 trgovino i industrijo, a to je glavna uzlroji novu nadbiskupiju. Svrba je vu lohasén.
kaj je vse zemlje od željeznicab mu, da se raztereti od silnih poslov metroimadu. I niti slojevi žiteljslva korisle se žel- polit vesminsterski, kardinal Vaughan, komu
ju nicam a. Tako je n. pr. vu Knglezkoj prije su podredjeni vsi englezki kalolički bis1830. godine vladala velika nevolja vu kupi. —
zemlji.
Prodal Ženu.
Seljaci (muževi) vmirali su od gladu.. ,
.. . .
Al
vanja. batlava su veleposjednici snizili zakup. . ' " Medgyes-Bodzasu vu Magjaiskoj donimi. zabadava je svečenslvo snizilo desrlinu !W< *.
■' ' 1 0 .tl,< |1.10' 1
j ai- IK c‘ su
raduik (težak nije mogel toliko zaslužili, da ",l ' u 11 nl' za ,a' j ' 1 a . 1 v‘‘
a P°Ijoprehrani se i svoji, familiju). Od vsili stran ,lel<;a . lvan Me*>ess>' '. " am,or ,r' ekp|e- raf
javkali zu posjedniki, fabrikanli. lirodovlast-|”° ' <ll‘^ ll,< l.|><
.l, 0 > 1111,1 vu o ><e i o jedniki. posjedniki rudnika!,, težka, da j,l, „e- " ° ! n ,
k,°J' J f M^gvessy bolel prodat,,
volja bije. Trgovina i promet sloji, a h r o i*
kupit, Pregovor, su vee daleko
pučunstvu ipak raste, kao šlo vu „ajsrečni- 10pl *'
* eyyess.\ti ponudil za
jim prilikama. A kako jo bil kad su se ž e l-Í'naS" ,u 2 f ° lorm
ako ,nu ° " ■ • • a za
joznice sagradile ? I.elikeši transport zdigel 11 * j|,u *,'! ,'0:' 1 J 'P 11 su iju Ženu. bekete
je trgovina dala je posla i vekšu zaslužim. J"
1,oh!e >,ei' “ dobičkom, da je pr,slal
Snižem, vozarim, i ukimu-e carinah učiniše " a to 1 Pr. f 1 ,k" f . o f l ' ormb. Prnlobranu jeftinom (falešem). a blagostanje na- (an a m a 1 u oviiiusica < <U*o\a spav.i a
roda se zdiglo. Slobodm, trgovina i.ila je J? " " 'i " 0 . pn don,U- -‘ kad se je prebudila
,
r ,
... |. ,
.. . . i
, doznala je na svoje veliko čudo, da ie oro
na basen obrt noga zitelislva. ali i kod sel- ,
,
• •
’
• '
, ,
,,
,
dana, ah ona nije niposto hotela da »re
iaclva zdiglo se blagoslame.
,
!
, .
,
1
J
r
J
meni vlastmka (tovaruša. pa k če sada stvar
......
, . ...
.1. . . ,
'* 1
'
' .......... .. s" ,la; koj, ce, dakak , kupca proKAJ JE
N O VO dA ?
|lavao, .ip o d v u , ili. ,la se žena ne prodaje ,
^ J ‘

One grofijo, koje imadu najviše željeznicali, hrdovite su trebale je podiči silne
nasipe, prekopali vnoge prorove itd. Knglezka
je počela prva gradili željeznice. morala je
platiti naukovinu, dok su se druge države
s k varom Englezke koristile. Zemlja je vu
guslo naseljenoj Knglezkoj skuplja (dražešai
nego vu kojoj drugoj državi, a o pozicijo na Ini veleposjednici koji su vu početku proti
željeznicami bili, morali su se velikim svolama podkupili. Ipak je la ogromna svota
ilnhro i koristno ulDžena. Promet
se je
zualiio digal. a vnogo je jelliniji (laleši).
Da
navedem samo jeden primjer. I.jeta l8b;V
promet nulo je na englezkim željeznicami
2ő 1.803.000 publika i 115,093 OOOlona robe.
ha nije bilo željeznicab. stajal hi promet
108 mil. funti šterlinga. a na židjeznicama

Panino zdravite
Kufla VU lndlp‘
^
J *
Včsti. koje dohadjaju iz Pombaya, doIz Pima javljaju. da je papino zdravijo kazuju. da se kuga vu Indiji vse više širi
do sada povoljno. no njegovih 87 godina i da o ograničenju kuga sada uemore biti
Iraži vnogo njege i štednje. Papa je i ono- ni govora. Nije anda čudo, da to pitanje
uiaduo komaj mogel s rimskimi aristokrati zanima Evropu, i lo osobito one zemlje,
progovoriti samo nekoliko reči. dočim je koje su vu življem prometnom od nošaju sa
odgovor na njihov pozdrav dal Citati. Vz Indijom. anda i našu monarhiju. naročilo
ovakove prilike naravno je. da se vu Kirnu (grad Trsi. koji podržava živahnu svozu sa
vnogo bave pitanjem o hudučem konklavu. Bomhavem.
za koji je svo spremno. Bilježi se i vest.
O pogibelji. da se unese kuga vu Kvda je kurija uezdavnja s nova porekla ropu. izjavil se je ovili dana dr. Marmorek.
Ausl rij i. Erancezkoj i Spanjolskoj pravo vela. vezdašnji šef Pasteurova zavoda vu Parizu
šlo su ga ove države od 17. stolječa uživale Peče, da je ležko kajgod pozitivna o tom
glede izbora kojega nepočudnoga kardinala kazali. Vidiku prednost ima Európa, vu
papom. Danas vu sv. shoru sjedi samo T>8 lom, šlo vsi njeni brodovi prolaze Crez su
članova, od kojih imade samo 32 Talijaua. ečki prokop, gde su izvrženi slrogoj karana od ovili more kod budučeg izbora pape lami.

Cč idein v oštariju
Si liter zapovem.
Onda ja od žene
l*o osem cb„, nejein.
Na jedeuput se zastavi. Sapa mu v gulu
I»ostane, strah mu kosli sleplje Križovača
škuda! lam kraj pula. gde se je pipán preliladil. sloj i bela prikaza, pak mit se s polom
grozi. Duh. Sigurno^ pokoj noga Pipana! O joj.
\ezda se ntu bliža, čereka mine s\a pijanost,
preplašeni spusti se vu bčg . . .

Čerek. jo š navek drhčuči od pretrplenoga
straha.
»Strašno se norčuješ zmene, dragi moj
A" lon
\e Kranca. obeCujem li. prisežem li.
da nigdar več!«
Tuliko nije treba, dragi moj Anion! Ja
som z;u|ovoljua. ako mi ohečaš, da nebuš
111ti prež mojo,ra dopuščonja
“
>0beeujcm. ohečuje.n!«
s
• , , ■ .■ ■ *
> S ,m ° n j bu,b

vanje je bilo, samo to je svate srdilo. da
hižni japek. Cerek vina nije šlel pili.
Daj. daj stari zemi v ruke kupim, pak
ji, sprazni na zdravje Maričino pak „a
mladenčovu.
truca ga žena. polek mu
\)il^ ši*peče: pi, moj stari, denes ti ja dopuš(%am! ~ X<>* l,J,k ,,e- kra,i
»Ji- ^J‘kaj nebi denes pil vina.
Imam ti ja svoje zroke, da ja denes vina
, nehudem pil.
Cekajte svati, ja vam povem njegove

Franca je dobežala na prečeč dimo.
hilila nekaj drv na ogenj, sela se je na kamen. pak se je držala, da se plače.
Anion pri topel je dimo po pulil ves
prestrašeni, za lupil je vrata za sobom. pak
•h je zasum il.
Ne besni lak. dragi Anton, kaj nezbudiš decu! štoje bu onda vtišil V Za boga.

a v. ^ ,0Li 11,1 M
< H
l>l'i Cereku se je pričelo drugo živ lenje.
Anion se je istinski držal doma, marljivo je
delal doma i na polju pak čuval, krčme se
j° nHveke vugibal. kak vrag križa. Ljudi su
sc ,,,u
k|,^niar' ' vinski brati su bdi
srditi na njega. I ranca pak se je slilia smej ;da

Sm ejoč je povedala, kak je muža preslra§j|a svati su se nato smejali. Cereka j ‘
j3||0 nialo sram. Da pak je žena dokončala
svoj govor, prijel je Čerek kupicu, pak j<*
re|^e|: Km ja velim, da je spametna žena
za i^|i|Ul «jÍU. |j0^ji. |>og daj, da bi lakva
j ova naša čerka! Pog je živi, pak s i
Irinknuli skupa.

’s á

•?.

r ?

& r i r

^

t « . u r i i:

I1ranča s plačučim glasom, šurcom briše liho bil i nikaj nije povedal od straha.
oči.
Od onoga vremena prešlo je dvadeset
Ah. ueplači, moja ljubljena Franca, uig- let. Čerek. najbogaleši gospodar vu selu.
J íu neidem več vu krenili ])il! veli njoj zamud je daval svuju Cerku. Veselo gostu-4

^

^

_

*....... . ............. .... - * ....
S ih u v r z Uy firyy,
trgovec.
_________

Vru Budimpešti vumrl je profesor
tehnike Keim Mihalj, vučenjak na glasu.
— Vu Požonu je nadvojvoda Friedrich
kupil za 180.000 for. palaču grofa Karácsonyia. koja je bila za Marije Terezije sagradjena od nadbiskupa Grašalkoviča.
Kraljevim vdovica nad voj vodk inja
Štefanija ukrcati če se 7. februara na Lovilo v
damšif. koji nosi njeno ime i koji je najmila, ter če se odpeljati iz Trsta vu Dubrov
nik. Visoka gospodja stanovati če nekoliko
dana vu novom hotelu Imperial« i odonud
odplaviti vu Opatiju.
— Vu Beču, 28. januara. Nj. Veličanstvo
prhnilo je posije podne ministra-predsjednika baruna Bánffya vu audienciju.
— Ministri Bánfty i Lukács vččali su
dűlje vremena s grofom Badeniem.
Magjarski ministri barun BánITy i
Ladislav Lukács sligli su vu Beč. da onde
nastave s austrijskimi ministri pregovore o
austro-magjarskoj banki i o nagodbenim pi
la njima. Minister barun Fejér vár v. koji je
više dana vu Beču boravil radi preinake
vojno-kaznenog poslupka. povrniti se ji* vu
Budimpeštu.
Za ministra na previšnjem dvoru, ba
runa Samuela Josiku. javlja »Bud. Gor.«, da
če se b. februara vratiti na svoje mjesto i
preuzeli opel poslove. Tim če se oprovrči
vésti o njegovu odstupu.
AlTaira grofa Maj latba gotovo je iz
ravnana. Nuncij Taliani sporazmel se je s
ministrom Goluchovskim i dr. Wlassicsem.
ter če grof Majlath primiti mjesto kondjutora erdeljskog prež formalnog imenovanja
s pravom (jušom). ali če mu se lo nasljedstvo pouzdano zajamčiti.
— Koncem januara se navršilo osem
Ijet smrti blagopokojnog nadvojvode i kral
jeviča Rudolfa
.* — Snčg. Zadnjih dana palo ji* vu
gortijo-alpinskih zemljah, ter vu sjevernom
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8785 |>. 1896. sz. végzése folytán 200 írt
tőkekövetelés, ennek 1890. évi április hó 1-töl
járó 0 % kamatúi és eddig összesen 22 fit
80 krhan bíróikig már megállapított költsé
gek erejéig, Alsó-Hráscsánban Horváth Hókus
lakásán leendő eszközlésére

Az összes gyógytudományok tudora

Dr. G l a s g a l l

fogorvos

1HU 7 . é v i í r h r u ő r h ő /.7. i m p j ő n n k
it v lv U it t i Í O őrtíjtt

E rovat alatt közlőitekért som alaki, som tartalmi
tekintetben nem vállal felelősséget a
Szerk.
Báli selyemszöveteket 35 krtól 14 fit <>."» ki in mo
toronként
valamint fekete, fehér. színes HruurIterg-sv/yvni 3ő krtól 14 írt Hő krig méterenként
sima. csikós, koczkázotl. mintázott, damaszt sat. (mint
(«jry 240 killő nl>özó min őség, 2000 szin ős mintázatban
sAt.ia megrendelt áru poslabéi és vámniontoHon a ház
hoz szállítva, mintákat postafordultával küld: Henneberg G. ios . és kir. udvari szállító, selyemgyára Zürich
ben. — Svájczba czimzett levelekre 10 kros, lovolozö
lapokra ő kros bt'dyog ragasztandó. Magyar nyolvon
irt mogrondolósok pontosan elintéztetnek.
4

saját műtermében r f f y e s f o f/ n k n i és

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg.
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi X L
l-cz. 107. és J 08 §-a értelmében készpénz
fizetés mellett a legtöbbet ígérőnek becsáron
alul is el fognak adatni.
690 1 — 1
Kelt IVrlakon. 1897. január hó 80-án.
S trm

Manfréd

fo fjN o r o k n t készít, jótállást vállalva
azok tartósságára nézve.

í

F r if f y r s ,

Rendel naponta
Varazsdon a Ferencz-rendiek terén
a f.-r. templom mellett.
681
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kir. bir. végrehajtó.

914 vh. szám 1896.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó) az J 881. évi
I X t.-oz. 102. $-a értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy a perlaki kir. járásbíróság
1896. évi 4506, p. 96. számú végzése követ
keztében dr. Kemény Fulöp perlaki ügyvéd
által képviselt Alsó-Muraközi Takarékpénztár
javára Kollárits Flórián és társai alsó-hrásesányi lakosok ellen 200 frl s jár. erejéig
1896. évi május hó 29-én foganatosított
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 690
li-lra becsült 8 ló. I tehén. 1 pajta. I sertvésól és l szekérből álló ingóságok nyilvá
nos árverésen eladatnak
Mely árverésnek a perlaki kir. jbiróság

sz a v a to lt 15

20°/„ citrá tb a n o ld h a tó fo s z f o r s a v t a r t a lo m m a l és 85
p o r fin o m s á g g a l.

1 00%

Kelülmulhallan. minden talajra alkalmas trágya szer, különösön sovájiy talajok javítására, kitűnő hatású az
összes gabnanemüek, kapás és olajnüvéinek. lóhere és luezerna. szőlő, komló és korti véleményekre. kiváltképen a rétekre.
Legjobb, leghatasosabb és legolcsóbb foszfor9avtrágya: tekintetűd hatásának tartósságára.’ felülmúlja az
összes szuperfoszfátokat.
A citrátban oldható foszlórsav-tartalomért szavatosságot vállalunk, netaláni hiányt megtérítünk.
Árajánlatokkal, szakmunkákkal és egxébb felvilágosítással a legkészségesebben szolgál.

Fischel Fulöp (Strausz Sándor)
könyvnyomdája

Csáktornyán,
a legújabb gyorssajtókkal és díszes uj betűkkel van felszerelve.
Elvállal minden néven nevezendő

könyvnyomdái munkákat,
u. m. névjegyek, levélfejek, m eghivók, eljegyzési-, e ske té si- é s gyászjelenté
seket, — szám lák, körlevelek, hivatalos és m agán nyom tatványokat, röpiratokat, m űveket stb. stb.

bármely nyelven és kivitelben
a legjutányosabb á ra k m ellett.

X IV . É V F O L Y A M .

A Csáktornyái takarékpénztárral egyesült
önsegélyző szövetkezet t. ez tagjai
folyó évi február hó 21-én délután 3 órakor, Csáktornyán

a Csáktornyái
takarékpénztár részvénytársulat helyiségében tartandó

közgyűlésre
h iv a tk o z v a az a la p s z a b á ly o k 2 0 ) S -á ra tisztelettel m e g h iv a tn a k .

TÁRGYAK:
»74 3

3

I Az igazgatóság jelentése.
2. A feliigyelö-hizoltság jelenlése.
8. A folyamatban levő VJ. és VII. csoporti számadások fölötti
határozathozatal és a felmentvény megadása.
í. ( )| igazgató tanácsi lag és a felügyelő-bizottság meg
választása.
5. A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére 2 részvényes
kijelölési4.
li. Xeláni indítványok.
C s á k t o r n y á n . 1807 január 19-én.
A z ifi n zf/n /ó sin ff.
*i 11-»u\ a közgyűlés érvényes határozatni hozhasson, arra legalább 20 szövet
szükségeltetik. Kik ÖOO törzsbetélet képviselnek.
Ha a közgyülé*s nem válhatnék hal.irozalképess •. akkor lő nappal későbbre egy
11j közgvülé*. hívandó össze. m«*ly az nlso közgyűlés tárgyai fölött tekintet nélkül a tagok
vagy törzsbetélek számára, jogérvényes határozatokat hoz.
A n i e g \ iz.sgált évi sz.ámadások. az. üzleti jelentés és a felügyelő-bizottság jelentése
a társulat ii zleti helyiségében a közgyűlési S nappal megelőzőleg a részvényesek által

kezni tagnak

hetekinthelok.

A Csáktornya vidéki takarékpénztár részvénytársaság
1897. évi f e b ru á r hó 2 2 - é n d é lu tá n 3 ó r a k o r tartja m e g intézeti h e ly is é g é b e n

I. R E N D E S KÖZGYŰLÉS ÉT,
;i m ohit 4 tiszteletlel hiv.itnak meg a I. e. részvényesek.

