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A pályaválasztás.
Elcsépelt egy Ihéma az igaz; de minél 

inkáid) nyeli a nyomdafestéket, annál ke
vésbé nyer alkalmazást a gyakorlati élet
ben Reális nézetek s a lelletett meggyőző
dés tulhajlása agyonnyomja a pályaválasztás 
okszerű irányítását úgy, hogy manapság alig 
akad szülő, a ki okát tudná adni annak, 
hogy gyermekét erre vagy arra a pályára 
adja. erőszakolja, kárhoztatja; leginkább 
káprázatos külsőségek ösztönzik őkel gyerme
keik pályaválasztásánál, ez a legfőbb ezélja 
— szerintük az emberi éleinek.

Nem képzelek magamnak nagyobb sze
rencsét fenséget, mint embert, a ki olyan 
pályára lépett, melyhez sem tehetsége, sem 
vonzalma, de ezek liiján még lelki ereje 
sincs, legalább valamennyire helytállani az 
éleiben.

Hogy a pályaválasztásnál fő faktor az 
anyagi érdek, ezt felesleges mondanom. 
Pedig egy kis következetesség jó útra terelné 
a link jövőjét megalapító szülőkéi, ha egyik
másik iparág, vagy mondjuk hivatal alacsony 
volta nem zsenirozná a l'entszárnyaló urhat- 
námságukat, -  rangjukat Mert hiába erő
szakolnak úgy is egy olyan ifjút tudományos 
pályára, a kinek szellemi világa előrelátható
lag fejlődni nem Ind. nem fog boldogulni 
soha! Es viszont vétek egy hangosan jelent

kező tehetséget parlagon hagyni, mert ennek 
lelkületűből több haszon háramlik az emberi
ségre, mint amannak meddő hivataloskodá
sából. —-

A pályaválasztásnál tehát mélyreható be
tekintéssel és tapintattal kell lennie, hogy a 
társadalmi mizériák ne szaporodjanak és 
hogy azon munkakörbe jussanak az iljak, 
mely hivatásos term eszel üknek és evőjük
nek legjobban megfelel, mert különben átkává 
válik a társadalomnak is.

A pályaválasztás kizárólag a szülök 
joga (sajnos még ebben igen bálra vagyunk)

I de hányán vannak ezek közül arra qualifi- 
kálva. hogy saját édes vérük hajlamait és 
erőit észrevegyék vagy tisztán felismerjék?

Vajmi kevesen! Milyen jól tennék a 
gondos szülök, ha e tekintetben olyan 
ember tanácsát kikérnék, a ki jobban ismeri 
az élet viszonyait; mert ennek megállapítá
sához. megítéléséhez nem a társadalmi 
műveltség, rang, vagy épen jó úri mód. 
szükséges annak, a ki megfelelő és mégis 
jó pályát ajánlani képes légyért, alapos tanul
mány az életből, a gyermek viszonylagos 
lelki világából. mely tanulmány nem 
engedi megtéveszteni az embert a pálya
választásban még akkor sem. ha a termé
szet játékot üz az ifjú tehetségeivel. Mert 
utóvégre is, ha valamely gyermek mázolni 
vagy babrálni szeret a festékekkel, még nem

azt jelenti, hogy festészeti iskolába adjuk, — 
ő azt még csak a játék ösztönéből teszi; 

'esetleg azért, mert épen láthatott »festő
műhelyt:« ha meg is tanulná az ecselkeze- 

! lést, csak egyszerű dilettáns válhatik belőle, 
de képet, metyton a valódi hivatás nyoma 
kidomborodnék — festeni meg nem tanul, 
mert ahhoz érzés, a tárgynak ügyes meg
választása. összhang és még számtalan 
lényegesebb kellék szükséges, a mi csak a 
festőművészek titka marad örökre.

Kell, hogy a gyermek egyéniségét jól 
megismerjük és tulajdonságai!, hajlamait 
részrehajlás nélkül megítéljük.

Korunkban igen elharapódzott betegség 
az u. n. koránérés. Szerencsétlen a korán
éreti gyermek, a mig bírja magát. Észjárása 
mindig beljebb sodorja a bizonytalanságba, 
nem lévén vezetője, a ki fejlődését korához 
mérten szabályozz;), fékezze és mire a pálya
választás küszöbére kerül, már megunt min
den pályát, a szükség nem kényszeríti, fog- 
lalkozásvágy nem ihleti öt pályát választani. 
Az ilyen megnyomorított gyermeknek két
ségbeesés választja meg pályáját, vagy ha 
jómódú, életuntság jár végére életének.

A pályaválasztásba a gyermeknek, illetve 
az ifjúnak is van joga beleszólani, de csak 
akkor, ha már az életpályák jő és rossz 
oldalait mérlegelni tudja, vagy valamely 
foglalkozás iránt erőt, kedvel és hajlamot

T Á R C Z A.

Garahoncziás.
Igaz történet.

A könnyű szenei nagy vagyonhoz jutni sze
rető hiszékenyek, nem egyszer járták meg a 
garabonciásokkal . . . Nem okulva mások kárán, 
még mai napjainkban is akadnak hiszékenyek, kik 
a garabonciások csalárd hazugságaiknak hisznek 

és nem is csekély összeggel lépre mennek.
Történt pedig anno 181)7. augusztus hóban,

hogy F ..........István garabonoziás más néven :
óról' Trassó tiszaeszlári gróf fia, ki foggal született 
és hét éves korában egy felhőbe kapaszkodva lei- 
szállott a magasba, hol a napkeleti és napnyugati 
népekkel barátságot kötött s leszállóit azon Ígéret
tel. hogy nekik forróságuk hüsitésére nyelvük 
és hónaljuk alá sárkányokat fog hordani.

F. népektől viszonzásul kapta ő azt a tudást, 
hogy a föld alá elrejtett kincsekkel —  azon jó 
szivü embereket. — kik neki földi utazása alkal
mával szívesen adakoznak segíthesse.

f>, mint grófi gyermek a garaboneziások 
vezére. Magyarországon hetvenhetén, Ázsia. Afrika, 
Amerika és Ausztráliában összesen hétszázhelvenhe- 
t**n vannak, s ezek mind az ő alattvalói; ezeknek 
ö mindenben parancsol. Ha bajban van, ezek 
azonnal megjelennek és segítségére vannak.

Sokszor olyan földalatti kincs felvételére 
vállalkozik, hogy mindnyájuknak akad dolguk, 
miga felvevők dolgoznak, mert a föld alatti kincsek 
rendesen »ördög hírével« vannak elrejtve s rende
sen : »bölömbikák. 12 fejű oroszlánok. 24 fejti

sárkányok« őrzik és ezekkel a garaboncziásoknak 
kell megbirkóztok.

Fgymond: Kzek közül legkönnyebben
elbánunk a sárkányokkal, mert ezeket egyszerűen 
megnyergeljük és visszük a mi népeinknek nap
keletle. vagy napnyugotra. Legerősebb küzdel
münkbe keriií azon kincs felvevése, melyet »bölöm
bika őriz. mert ez még tüzet is szór a szemünk 
közé. de mert a szegény emberek holdogitása 
czélimk. megküzdőnk velük, annál is inkább, 
mert a »bölömbikák 200,000 írtnál kevesebbet 
nem őriznek . . .

— Kérdés van-e e község határában is ? — A 
garabonciás egy könyvet vesz elő és, és a 
177 lapon azt olvassa: *a nagylikak alatt 20.000  
frt aranyban, ezüstben . . .« Persze, a könyv latin 
(»Capitolium* czimii imakönyv) a léprecsalt egy 
szavát sem érti. — Húszezer, húszezer! akar-e, 
titokban e sok pénzhez jutni? Mai nap, mikor 
oly kevés a pénzmag, ki ne akarna könnyű szerrel 
20,000 frt örököse lenni?

Ha nem akar, megyek, tovább! a falu 
felső végén már igéi tek érte 50  frlot, de 85 -1 0 0  
írton alul nem lehet felvenni. Kell nem? Ilyen 
könnyű szerrel soha sem jut annyi pénzhez. De 
ezt is csak azért akarom tenni, mert látom, sze
gény ember épülni akar. —

Hallgatják pedig ezt négyen. Após. vő, házi
asszony és egy felnőtt leány. A vő, ki külön
ben okos embernek tartja magát —  megígéri, hogy 
a szükséges pénzt ő holnap estéiig előteremti, ha 
lesz szives addig várni.

Várok, ha kell még tovább is, csak ren
des szállás és koszt legyen. Szólal pedig a 
lui'iasszony az az én gondom.

A vő. ki nem rendelkezett a kívánt összeggel, 
a reggeli vonattal elutazott Rigácsra, a honnan az 
estéli vonattal egv komájával meghozott 85 irtot.

Mig a vő odajárt az após is vágyott 2000  
után. Ez is meglett — csekély :t frt efőlegért. A 
garabonciás az apóst. ki mellesleg legyen 
mondva 48-as Miklós huszár kihívta a saját 
földjére s ott egy kört, »várat« kerített s meg
jelöltette a helyet: Itt van elrejtve két ezer,
de ezt csak ujhold vasárnap éjjel lehet felvenni és 
pedig egy ásó nyomot ásva —  ekkor egy fekete 
tyúknak a vérét rá kell folyatni a földre s addig 
ásni mig a vasfazék meg nem találtatik.

Az hitt. mire a vő megjött, a fekete lyuk is 
zárva volt . . .

Valamik pedig most már öten a rigácsi komá
val együtt. Fs hittek mindnyájan a garabonciás  

' lépre csaló szavainak.
A 85 frt olt van az asztalon leolvasva. A 

garabonciás haboz a rigácsi koma láttára, de 
csak hamar észrevette, hogy —  ez se jobb a 
deák né vásznánál.

Tehát felvegyük a 20,000-ret? — Ha 
lehet, segítsen rajtunk? .ló ám legyen az akara
tuk szerint! Legyenek csendesen, inig én könyvem
ből a garabonciás imát végezem és elmondandó 
leszek a felvelietési módozatokat. Néma csend.

Figyeljetek! Mindenek előtt: szükségein 
van két gyertyára, a mely még meggyujtva nem 
volt, 77 csepp szentelt vízre, melyből halott beszeli - 
telve nem volt. E szükséges kellékek egy-kettőre 

! az asztalon lettek.
A felvetésnél egymásra nézni, egymásnak 

szólni nem szabad. Ijesztgetve lesznek, de ne fél
jenek, mig én olt leszek, ha a »bölömbika« böm- 
bölését meghallják, — gondoljanak arra, hogy



érez magában. A szülök ne akaszszák meg 
ilyenkor a gyermek törekvéseit, ha mindjárt 
lefokozva éreznék is rangjukat fiuk leendő 
pályája által, mert ha nincs más anyagi 
támpont a munkán kivül. jobb a bizonyos 
100 Irt. mint a bizonytalan ezrek, miket 
gyermekük pályájával elérhetni vélnek.

Mondjuk, hogy egy magasabb rangu 
hivatalnok leányának viszonyai oda alakul
nak, hogy busás hozomány hiján pártában 
marad, de hajlamot, hivatást érez magában 
pl óvónői vagy tanítói pályára, soha nem 
esik csorba a nagyságos kisasszony előkelő 
származására, ha megszerzi magának a diplo
mái, vagy épen megtanulja a divatos női 
ruha szabását.

Mi megszégyenítő van abban, ha pl. egy 
ügyvéd, erőteljes, de szellemszegény fia ipar
ágat választ magának? Itt biztos jövőt sze
rez és nyugalmas végnapokra tehet szert, 
de apja mesterségén a nagy igények mellett: 
fiatal korában nélkülözhet, továbbra pedig 
kiteszi magát a legnagyobb nyomorúságnak.

Forduljunk tehát, a gyermekeink pályá
ját illetőleg, értelmes testvéreinkhez; mert 
csak úgy lesz erős drága hazánk, ha generá- 
cziónk minden tagjának a megfelelő fegy
vert; pályát adunk és akkor bizonyára nem 
esik meg tévedés egy hazánkfiával sem, s 
mindenki azon a helyen lesz. a hová hiva
tása küldi.

A mezők madarai.
A napszámos népességről akarunk szó

lam. Arról a rétegéről a magyar társadalom
nak, a melyről egészen a legutolsó időig 
kevés volt a szó. Most már van elég. de 
ezen túl igazán véve ritkán megyünk, Bedig 
nem kicsiny érdekek vannak koczkán, mert 
a napszámosok száma nálunk a legutolsó 
számlálás szerint közel jár a harmadfél 
millióhoz, beleértve természetesen a családok 
tagjait is.

Ennek a milliókra rugó osztálynak kere
seti viszonyairól tanulságos adatokat közöl 
az a füzet, melyet a földmivelési miniszter

nekem kell vele megbirkóznom. Szörnyű küzde
lembe kerül ennek a legyőzése, de azért erre ne 
gondoljanak, mert ha erre gondolnak, a kincs 
lejeid* és lejebb fog menni és megtörténhetnék az 
is, hogy — rossz gondolatok miatt fel sem tud
nánk venni, pedig most, mint a köny vem mondja, 
nem is igen mélyen van. — S ezalatt könyvének 
lapjai közé rakja az asztalon heverő ötösök és 
tízeseket.

— Készen vagyok. M ehetünk?.. Ásót, kapát 
és egy zsákot kérek hozni.

Éjjel tizenkét óra van. A három tagból álló 
m enetelért a »nagylikak« alá. A garaboncziásI 
niegkeriti a »várat,« a két kinessóvár guggolva; 
fogja az égő gyertyákat, a garaboncziás pedig meg
hinti szentelt vízzel a »vár« területet a gyertya-! 
világnál a latin könyvből mormog valamit 
szól: Kezdjék a garaboncziás névvel a munkátI

Dolgoznak — derékig ásták már a gödröt, 
mikor a garaboncziás beleugrik és szaglálódik 
benne: — Rajta! már nem messze vagyunk. — I 
Kiugrik és bömbölés hallatszik. — Jön már, az 
én nevemmel dolgozzanak! Én m egyek ... S a 
bömbölés mindig lassabban és lassabban volt hall
ható, inig végre az éj csendjében egészen el
enyészett . . .

Egy hét mullotl el s a garaboncziás ismét 
megjelenik községünkben, de nem egyedül, hanem 
harmad magával, — két szurony között kisérve, 
de sajnaI a 88 írtból egy fillér nem sok. de annyit 
sem képes visszatéríteni a pénzsóvár. hiszékeny, 
meggaraboneziázott szegény családnak.

Megírtam ezt némelyek inulatlalásárn és 
némelyek oktatására.

F a rk a ss  Károly.

legutóbb kiadott. Benne az 1895-ik évi mező- 
gazdasági munkabérek vannak feltüntetve 
és összehasonlítva az előző négy évi ada
tokkal. Módunkban van tehát a fejlődés irá
nyára is következtetéseket vonni le.

Országos átlag szerint 1895-ben nálunk 
egy férfi tavaszszal ellátás nélkül 89, nyáron 
65, őszszel 45, télen 31 kr. napi bért kapott. 
Ha ellátásban nem részesül, bére 14— 23 
krral emelkedik. Nem sok. Még szomorúbban 
alakul azonban a kép. ha a jelzett év ada
tait összevetjük az előző évekével. Eszünkbe 
jut az öreg skótnak, Smi t h Ádámnak, mon
dása, mely szerint »A munka növekedő 
jutalma az emelkedő nemzeti vagyonosodás- 
nak a jele. Ha pedig a dolgozó szegény alig 
bírja föntartani magát, megakadt a haladás; 
ha koldusbotra jut és éhezik, hanyatlóban 
van a nemzet.« A liberális közgazdasági 
iskola fejének ez a mondása aranyigazsá
got foglal magában és ép ezért nem valami 
nagyon kecsegtető tanulságot loglal magában 
hazánkat illetőleg, mert az 5 év alatt nálunk 
konstatálható emelkedés szörnyen csekély és 
országszerte csak 2— 12 ki t tesz. Ez is csak 
a férfiaknál van, a nők és a gyermekek 
munkájánál alig egy-két krajczárral mentek 
följebb a bérek. Ez nem jelent viruló álla
potokat s egyes megyékben könnyű kimu
tatni a nagy hanyatlást. Beregben a bérek 
10— 15 krral eslek 5 év alatt s a mint az 
eredmények bizonyítják, leszállónak a híres 
létminimum alá. Csökken a sárosi, szepesi 
paraszt bevétele is. Nehogy azonban azt 
higyjük, hogy csak a felvidék van megverve, 
Bihar, Szabolcs. Csongrád, Rács. Baranya 
szintén ezen a nyomon jár. Hová jutunk ez 
utón. el tudjuk-e kerülui a kivándorlás emel
kedését?

Nehezen hinnök, hogy el, mert ne feled
jük. hogy még azokban a megyékben is. a 
hol emelkednek a bérek, emelkednek a ki
adások és igények is. Gyorsabban, mint a 
kereset. Ha való az. hogy az az igazán sze
gény, kinek nem állanak rendelkezésére azok 
az eszközök, melyekkel igényeit kielégít
hetné, akkor minálunk a szegények száma 
gyors szaporodásnak indult Nem csupán 
azért, mert az igények esztelenül sokszoro- 
zódnak. hanem azért is. mert ezrek bevé
tele apad. még azokban a rétegekben is. 
melyeknél ez apadás már nyomort, kiván
dorlást jeleni s a bűnnek, elégületlenségnek 
forrásává lesz.

Igen kívánatos volna, ha Magyarország 
törvényhozása komolyan kezdene foglalkozni 
ezekkel a dolgokkal, hogy a mezők mada
rain segítve legyen. b . I.

K C L 0 X P É L É K.
Gróf Festetics Jenő Ö Méltósága e 

hó 2-án délután 4 órakor a postavonattal 
több heti távoliét után Csáktornyára érke
zett. Ö Méltósága a vasútról a Zrínyi-várba 
hajtatott, onnan pedig a Perlaki-utczán s 
vadaskertjén át zala-ujvári kastélyába.

—  Áthelyezés. A vallás- és közoktatás- 
ügyi m. kir. miniszter B e é r  Ferenez Csák
tornyái áll. tanitóképző-inlézeti segédtanárt 
hasonló minőségben az eperjesi áll. kisded- 
óvónőképző-intézethez helyezte át.

—  Kirándulás. A helybeli »Sport-Egy
let« e hó 8-án. Kisasszony napján, Pettauba 
kirándulást rendez, hol a helyi nevezetessé
gek s a római márvány-emlékeken kivül az 
egykori pettaui grófok várkastélyát és a 
közeli begyeken levő »Ober«-pettaui nagy 
kastélyt tekintik meg. Indulás 8-án reggel

a 6 órai vonattal s visszajövés ugyanaz 
nap este a 10 órai vonattal. Gyülekezés a 
pályaudvaron. Nem egyesületi tagok is részl- 
vehetnek a kirándulásban. Bővebb felvilágosí
tással szolgálnak Dékány Mihály és Stráhia 
Károly egyleti tag urak.

—  jutalom kiosztása. A vallás- és köz- 
oktatásügyi m. kir. miniszter a földművelés
ügyi m. kir. miniszter hozzájárulásával 
B e c s i c s  József Csáktornyái képzöintézeli 
növendék részére a gazdaságtanban és főleg 
annak gyakorlati részében, az 1896/7. tanév 
folyamán, tanúsítóit szorgalma és lelt elő
menetele inegj utal mazásául egy darab 20 
koronás aranyat adományozott.

—  Tanító-választások. Nagy Ferenez 
oki. tanítót, petesházai nevelőt, a dráskoveczi 
népiskolához tanítónak választották meg. -  
Az alsó-domborui üresedésben levő tanítói 
állásra Gá s p á r  József oki. tanítót, a hely
beli tanítóképző volt növendékét választot
ták meg.

Tiszti áthelyezés. A Csáktornyán 
állomásozó 5-ik dzsidás-ezredtől Szy Sándor 
főhadnagyot ugyanezen ezred állományában 
Varasdra helyezték át.

Eljegyzés. Maver  Gyula gyékényesi 
kereskedő jegyet váltott S pi l z e r  József, 
perlaki lékereskedö leányával. F á n i  kis
asszonynyal.

Á Csáktornyái ált. ipartestület elöl
járósága figyelmezteti a behatási és tagsági 
dijakkal hátralékban levő testületi tagokat, 
hogy tartozásukat szeptember hó végéig a 
pénztárba befizessék; mert az október hó 
1 -ével tartozásban levő tagokat az elöljáró
ság törvényes kötelességénél fogva végre
hajtás alá lesz kénytelen az iparhatóságnak 
kimutatni.

Halálozás. S a l o  n Péter helybeli 
építészt súlyos csapás érte kis fiának. Antal
nak, elvesztésével, ki in. hó végén 6 éves 
korában Olaszországaan elhunyt. Nyugodjék 
békeségben!

A városházából. A város képviselő
testülete múlt héten uj rendőrt választott. 
A kiirt pályázat folytán 8 pályázó jelentke
zett ezúttal. kik közül S á f r á n  Károly Csák
tornyái lakosi választották meg.

—  Stridóról Írják, hogy múlt vasárnap 
tették fel ünnepélyesen a renoválás alatt 
levő templomtorony gömbjét, ezrekre menő 
fárabeli lakos jelenlétében. A nép egész 
ünnepi jelentőségűnek vette ezen napot, 
sokan gyermekeiket is elhozták, hogy mara
dandó nyomot hagyjon emlékükben e nap 
A torony csúcsához megerősített magas 
rúdon lengett a nemzeti zászló. Venger t  
Alajos Csáktornyái festő tette fel a gömböt 
nagy ügyességgel zeneszó és mozsárdurrogá
sok mellett. A gömbbe helyeztetett vissza a 
gömbben talált, akkori időket feltüntető irat 
és pénznemek mellé M a r g i t a i József Csák
tornyái tanitóképzö-tntézeti igazgató által 
szerkesztett, a jelen időket feltüntető irat és 
pénznemek, és a 'Muraközének mint helyi 
érdekű lapnak egy példánya. Az ünnepély 
ulán a plébánosnál áldomás volt.

Iparmükiállitás Tapolczán. A tapol- 
czai iparos ifjúság önképző köre f. évi aug
hó 15-én igazán szép és megtekintésre méltó
iparmükiáiIitást rendezett, melyből a nők
nek is tevékeny rész jutott ki. A kiállítás 
látogatottságát a kiállítási költségeket jóval 

j fölülmúlt belépti dijak igazolják, mely tiszta 
jövedelemnek egy része az önképzőkör 
könyvtárának gyarapítására, más része pedig 
a kör betegségéiyző-egylete javára fordit- 
tntott
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ellenálló képességét nagy mértékben fokozzák, 
sőt fogékonyságát sok esetben teljesen meg
szüntetik. A vérsavó ezek szerint, ha nem 
is nyújt feltétlen mentességet a sertésvész 
irányában, a belegedési és elhullási arányt 
mégis nagyon kedvezően befolyásolja, minél 
fogva úgy a közvetlen, mint a forgalmi kor
látozásokból származó károkat lényegesen 
csökkentheti s a szóban forgó közgazdasági 
csapást nagy mértékben enyhítheti. Az eddigi 
tapasztalatok azt is bizonyítják, hogy a ser
tésvész elleni védőojtások. ha az állatok már 
betegek, a legtöbb esetben nem hogy védő 
vagy gyógyító hatást fejtettek volna ki, hanem 
a betegséget még súlyosbították. Ennek követ
keztében a védöójtásokat lehetőleg csak az 
egészséges sertésállományban kell alkalmazni, 
a mi azonban nem zárja ki, hogy a tulaj
donos beleegyezése mellett a már fertőzött 
vagy fertőzésgyanus állaton is kísérletez
hessenek. A miniszteri körrendelet megjegyzi, 
hogy ha nagyobb terjedelmű sertéstenyész
tést űző községek vagy nagyobb gazdaságok 
a sertéstulajdonosok költségén beszerzendő 
sertésekből előállítandó vérsavóval való kísér
leti védőojtásf saját felelősségükre alkalmazni 
óhajtanák és eziránt közvetlen magához a 
miniszterhez fordulnak, intézkedni fog, hogy 
az e végből megbízott állami állatorvosok 
egyike a földmivelésügyi tárcza terhére oda
utazzék s a kísérleti védőojtást díjtalanul 
alkalmazza.

Siemens és Halske részvénytársaság. Mint 
a »Nemzet« Írja, a Siemens és Halske ezég meg
szerezte a béesi közúti vaspályatársaság részvényei
nek tekintélyes részét, mi által jelentősége még 
inkább emelkedett s méltán megérdemli, hogy 
különösen bécsi és budapesti telepeinek tevékeny
ségéről tudomást vegyünk. A Siemens és Halske 
ezég elektrotechnikai gyáraiban, melyekben több 
mint 200 munkás és hivatalnok foglalkozik állan

dóan, már évek hosszú sora óta gyártanak kitűnő 
minőségű dynamógépekel, motorokat, villanyberen
dezési készülékeket, melyek vezetékek és kábelek 
segítségével részben világítási, részben távirdai és 
telefon czélokra szolgálnak. Az Osztrák telepen, a 
Pécsben székelő »Allgemeine i »esterreichische 
Klectncitats-tíesellschafu neubadi leopoldstadti 
villamossági központi állomásai lo.ooo lóerőt kép
viselnek. Ugyancsak a Siemens és Halske-czég 
szállította szükséges gépeket és készülékeket, a 
tieszti, salzburgi, gráczi, Inibachi. znaimi, warndorfi, 
trautenaui. friedlandi, przemysli. stanislaui, iglói, 
kaposvári, szatmári, rozsnyói, jolsvai, salgótarjáni, 
sarajevói villamossági központok részére, nagyobb 
szabású, önálló erőátviteli telepeket a következő 
helyeken lé tesítitek : Neugedein, Torda, Sehlögel- 
mühl, Karúin. Beocsin. Resieza, Peterwald, Krem- 
nitz. Kalkgrub Schuanberg mellett, Kladnó, lírád, 
Bu\. Muszári lírád mellett, Hall, Mosony, Vrdnik, 
továbbá a Danubius-Schoenichen-Hartmann hajó
gyárában Újpesten, Hreher Antal serfőzdéjében 
Kőbányán és Sehwechaton, a lilattnitzer Stein- 
kohlengewerksaft am Zieglerschacht telepén Nür- 
sehan mellett, Kllygruben Seestadtl mellett stb. 
stb. \ k ülöm bűző villamos központokkal össze
függésben a Siemens és Halske-czég több mint 
KHHi villammotort áliilott főd kisiparosok üzeméhez. 
Ugyancsak ez a ezég készítette és fektette le a 
Budapest városi villamos közúti vaspálya 40 kilo
métert meghaladó vonalait és létesítette a föld- 
alatli csatorna vezetékű s a felső vezotékü berende
zést: újabban a budapesti lóvasut r.-t. összes 
vonalainak átalakítását villamos vezetékre körül
belül 02 kilométer területen szintén a Siemens és 
Halske ezégre bízták, valamint a budapesti föld
alatti villamosvasút, a lembergi, sarajevói, bukaresti 
stb. stb. villamos berendezéseit és munkáit e ezég 
létesitette.



XIV. tečaj. Vu Čakovcu, 181* 7. *>-ga septembra Brqj -iti.

Sve pošiljko se tičuč zadržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 
me Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:
K nji žara F i s e hol  Filipova 
kam so predplate i obznane 

pošiljaj u.

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

Iz la z i  s v a k i  t i je d e n  j e d e n k r a t  i t o : v u  s v a k e  n e d e l ju .

Predplatna cena je :

Na colo leto . . . .  4 frt 

Na pol lola . . . .  2 frt 
Na četveri lota . . .  I frt.

Pojedini broji kost a jé lit kr

Obznane se poleg pogodbe 
I fal računajii.

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

Zdravstvo i gospodarstvo.
1. Jel i  vi no i pivo š k o d l j i v o  

za dčcu.  O toni nema dvojbe. da je alko
hol vu svakom obliku. kakti leliko pivo ili 
razredjeno vino otrov (gift) za zdravu dčcu. 
Škodi déci več radi toga. kaj jim kvari tek 
za mljeko, ta najboljša hrana. Ako dčca 
vuživaju oštre pitvine, mi ib šilom odgajamo 
za pijance, s čim si krikračuju zdravje i 
škode si svom položaju, ar pijanec nevživa 
ugleda (preštimanja) vu druži vu. Dojenčetu 
je škodljivo pivo i vino, kaj ga pije dojilja 
(dojka); ono dobiva bolju hranu. ako dojka 
ne pije ostrih pitvinah. Stareša dčca gubiju 
duševnu svježinu, i telesno zakržljave. ako 
pijeju vino i pivo, a pogotovu žganicu. Ona 
dozoriju prije vremena, tromi su, nemreju 
se dobro vučiti ter im oslabi krv. Značaj 
im se pokvari; dok su prije dčca bila dobra
i blaga, postaneju potlji — kesneše srdita i 
šutljiva. Ne bude li im se daval alkohol, 
budu se popravili.

2. H egu le za k upanj  a. Prijatelji 
hupanja nek paziju na ove regule: 1 . Hodaj 
umjerenim korakom, do kupališta. 2. Kad 
dojdeš do vode razgleda vaj. kak leče. 3. 
Svlači se polagno, ali onda hodi hitro vu 
vodu. 4. Skoči glavom vu vodu. ako je jako 
gliboko. tli harem odmah zaroni vu vodu. 
ako skočiti nemreš ili nerazmeš. n. Neostani 
dugo vu vodi, osobito ako nisi zadosta jak.
6. Posije kupanja oblčči se hitro. — Ne-

Z A B A V A

Dubr«avski nočobdija (nočni vahtra).
Meni nikada nije niti na pamet došlo. 

da bi nočobdiji za njegovu službu bil jalen. 
niti onomu. koj pred polnočju bitije i straži, 
niti onomu, koj poslie pol noči bdije. a 
najmenje pak onomu. koj cielu noč straži.

Takov je bil dubravski nočobdija. stari, 
miroljubivi Ižidor Malek. koj se je kroz 
puno godinah svojemu na opak življenju 
lak privčil, da je bez i kak ve wecker-ure. 
prosto vrieme svojeg nočnog posla posve 
mirilom dušom . . . prespal i, kak dober 
mužikaš, nikada prekesno svoj glas izpustil, 
jer tak je več bil navčen.

Jer navada je druga narav, le je anda 
Ižidor u rog tuljl i popeval cieli ferlal ure 
po selu okolo. onda je spal, po zimi, gde 
u n ec i j oj Stali, a po lielu u grabi kraj pula. 
ili u kojem drugem zakulku. gde ga selski 
dečki nisu mogli najti i dražiti. I tu je spal 
iri icrialc un* mirno, a pri prvom udarcu 
bala u turnu, je skočil na junačke noge. 
kak da bi ga osa u nos vpičila. za da selo 
opel obide, a do prvog obhoda svoje duž- 
nosti, se obligatiioin hrkanju povda.

valja se kupati: 1. Ako si skoznuval cčlu 
noč. 3. Kad se nučuliš dobro. 4 Posije jela 
nije zdravo kupanj?, a 5. pogolovo škodi 
po kupanju oštrih. jakih pitvinah.

3 . S r e d s t v o  pr ol i  g I a v o b o I j i. 
iVnogi trpiju od glavobolje, proti kojoj su 
hasnuvali vsake fele sredstva, ali je nisu 
mogli vtišiti: nu to je s toga, kaj glavobolja 
dobadja vsake fele razloga, a ponajgusteše 
je želudec zrok. Ako koga boli želudec, ima 
navadno i glavobolju. a onda proti ovoj 
feli glavobolje nema drugoga sredstvo nego 
čiščenje želudea, kaj se več poznatimi načini 
more da poluči. -  Proti onoj glavobolji. 
koja nedohadja od želudea, dobro vračivo. 
ako se vzeme platnena krpa, koju je treba 
namočiti vu octu. ter postaviti na čelo ili 
ono mjesto, gde je bol. pak kad se krpa 
stopi na toni mjestu. valja ju opel vu oclu 
namočiti. Kiselina oda deluje dovoljno na 
živce i tirne prestaje glavobolja.

4. Kak b u d e š poznal  g i f t n e g I j i ve. 
Težko je poznati zdravu od olrovne (giftne) 
gljive Nu domačice. koje imaju s tim posla 
neka baračaju ovak: Ako se na dolnju stran 
gljive postavi nekaj soli. pak ako gljiva od 
loga požuti, onda je gljiva giftna. ako li 
pako mjesto, na kojem je bila sol. počrni, 
onda je jako dobra.

o. P r v o  v r a č t v o k a d a se g d o 
otruj e.  Bazmuti se vekša kavska žličica 
vode i pol kavske žličice muštarde vu ku- 
picu vode. pak se lo da pili. Od tog bude

Samo doma u svojoj toploj postelj i nije 
rad spal; prvič, jer je njegova kučica bila 
tertal sata daleko izvan Pubrave. le bi za 
svoju znamenitu službu puno vriemena tim 
sim tam bodenjem bil povratil; drugo, jer 
su ga domači birov prije nekoliko godinah 
morali domov hoefit. le su mu se zagrozili, 
da ga budu špotom i sramolom iz službe 
stirali. ako bu to tak dalje išlo; a komično 
tretje, jer se je njegova stara Katica zvala. 
a kaj lo znamenuje. zna svaki, koj sam 
takovu ima i mnienje puka vrlin ove žegel- 
Ijive stvari pozna

Niekog dana se je dogodilo, da je Ja- 
dan voz slame nametal, skojini je kanil u 
Prelog na senjem ili. pokelulob se godišnji 
senjem bez slame nili pomisliti ueda. a uslied 
toga se za tu robu na svakéin sejma uviek 
kupci najdu.

Kad se je noč nad Dubravom spustila, 
brkat je Jadan več u snu kakli jazvec, a 
uatovarena kola stanom su stala pred ku- 
čom. Ižidor pak je polag u ulici stal. u rog 
puhal i popeval:

»Hvaljen hudi Jezus Krisluš. Gospoda 
Pubravčani.

Jedennajsta vura vam je odbila.
Čuvajte ognja!

betežnik bljuval. Posije toga da mu se za 
jükrépiti belanjek od jejca i kupicu jake 
črne kave.

(i Ku r j e  oči.  Kurjih očih moremo 
se rešiti najteže s čerlenim Iukom Vzemimo 
lukeca, ter razrežimo na mali falat i namo
čimo ga vu octu. Kada pojdeš spavat, deni 
lakvu polovicu luka na kurje oko i previj 
ju papirom. namazanim gumiarabikom. Ba- 

■ račeš lak i ovak par večerih, izpidnej i kurje 
joči vun.

a). Š k r o p l j e n j e  r a c i n i h  j a j c a l i  
j s m l a č n o m  vodom.  Vsaki odgodilelj 
racali moral je opazili, kak se male racice 
težko izvaliju iz jaja, makar su ljuske 
(lupanje) i prekljuvane. One pijuču po cčli 
dan vu svojoj tamnici od ljuske dok napo
kon za navčk nevmuknu. Odpre li se lakvo 
unesrečeno jajce, vidi se da su se krilašca 
i trauli prikelili na koru (na lupanju). Mala 
živinica, čim oživi, mora se zadušili vu 
Iiuski. Gojitelj pernatih stvarih ima pri ruki 
sredstvo ako pazi na prirodu. Bača je ži- 
volinja. koja žive na vodi. zalo i gradi 
gnjezdo blizu vode. Pokehdob je ov kraj 
navčk vlažen, lo se lelikeše izvali* iz jajce 
one racice. koje se valiju vu ovakvom 
gnjezdu. Zvun loga ide race vsako julro po 
tiranu, pak zamoči (pokvasi) perje rosnom 
travom Pri nas se navadno nasadjiijn kokoši 
na jajca od racali, a kokoši nedoneseju ona- 
kove vlage na leglo, pak si bude zato dober 
gospodar pomogel tak, da poškropi s i i i I.k -

('.u vaj nas Bog
1 sveli Florjan!«
Pri lom je očmi zmeril visinu slaniua- 

toga voza. te je okolo zalukaval. nebi li se 
gde kakova lojlra našla, i kad je takovu 
k jed noj slivi u dvorišču prislonjenu bil 
spazil. onda je več i njegov plan hi t gotov, 
a veselje nad lakovim liepim ležiščem je 
nemilo, da je svoje vabtanje neobičnom h i I - 
rinom za ovu viiru dovršil. Zalim pak se 
je hitro povrnili k-svojoj visokoj postelji, le 
je pomočju muljene loj tre zavzel svoj slam
nati trónus, te se je legel i pretežni po njem 
kakli kakov Ilirski sultan po svojoj svili i 
baršunu. a ob dvanajsloj uri je opel svum 
svojoin ločiiosljum skočil iz svog ležišča, 
isto lak i ob jednoj uri te svoj obliod čiiiil 
po selu okolo i popeval:

Hvaljen budi Jezus Krisluš« i. t d 
a zalim svaki krat opet išel na svoju novu 
postelj u.

Medjulim si je Jadan sen iz očih zbri
sal i svojim volekom u stali dobro jutro 
zaželel, i ovak bi Izidor bil pametno učiuil. 
da si je za druga polovicu novi drugo le
žišče poiskal, slalno stoječe ležišče najme. 
a ne takovo. koje po t i hoj spavajučoj noči 
prevzotno pulovanja poduzimlje.





lači; gde bila postavljena počastna straža. 
Obedva monarka pregledaše stražu uz svirku 
siamske himne. Zatim se je odvežao redom 
vu pohode nasljednom princu od Hohen- 
zollarna,nasljednom princu sasko-veimarskom 
i princu Fridriku Leopoldu, ter seje povrnul 
onda vu Berlin, gde je ob 1 vuri o poldan 
bil vu kraljevskom dvoru dejeuner. Posije 
podne istog dana nazočen je bil vježbi 
ognjogascov, što ga je vrlo zanimalo. Došavši 
vu mauzolej, položil je na sarkophag čara 
Vilima I. preljepi vénec. Vrati v se vu Pots
dam, razgledal je sbor kadeta. Ob 9 vuri 
na večer bila je vu novoj palači gostba za 
120 osoba. Vladar azijske države pokazuje 
veliki interes za europske uredbe, ter su 
komaj moguči bili odgovoriti mu na sva 
pitanja.

Magjarska.

Katoličko svetčenslvo glavnog grada Ma- 
gjarske zbiral je 30. augusta, svoja tri poslanika 
vu kongres za katoličku autonomiju. Glaso
vanje obavljalo se od 11 vure pred poldan 
do ő vure posije podne vu centralnom sje- 
menišlu. Kod glasovanje bili su nazočni 21 
plébános, 48 kapelana, 2 profesora, 28 die- 
cezanski svečenika, 10 kateketa i svi članovi 
servita, karmelita, franjevaca i ježuvitov.

Do vezda je vu svemu obavljeno 06 
izbora ter su medju ostalimi izabrani grof 
Albert Appony vu Jászberenju i Jegru; 
Štefan Bittó vu Bárányváru; grof Bela Czi- 
raky vu Csepreghu: grof Rudolf Chotek vu 
Novomsadu, grof Aurél Dessevlíy vu Nagy- 
Kallu; grof Nikola Mavro Eszterházy vu 
Budimpešti (III. kotar) i vu Csákváru; Fer- 
dinan lloransky vu Gyöngyösu; Jožef Mar
kuš vu Budimpešti (11. kotar); grof Juliu 
Szapáry vu Vacu i vu Török St. Miklósu; 
grof Ferdinand Zichy vu Budimu.

Kongres hude sazvan za drugu polo- 
vicu oktobra.

Kratke vjesti.

— Vu Kopenhagenu obavljenu je na 
27. augusta vu dvorskoj cirkvi vjenčanje 
kčeri danskog prestolonasljednika princese

Ingeborge sa princorn Karlom, sinom šved- 
skoga kralja. Prisutne bile su kraljevske 
farni lije danska i švedska, ruska carica udova, 
princera valeska i druge visoke ličnosti, 

l Grad je bil svetčano nakinčen.
Epoka vu Bukareštu javlja, da če 

prigodom vladačkog jubileuma kralja Ferencz 
Jožefa biti buduče godine mješovita smotra 
trosaveznih četa, ka kojoj če i Kumunjska 
biti pozvana.

— Talijanski kralj i kraljica odputovati 
če vu Njemačku na 2. septembra.

— Ministarsko včče vu Rimu odobrilo 
je prijateljski i trgovački kontrakt sa Ne- 
gusom.

— Na zahtjev austro-magjarskog po- 
klisara vu Rimu napšen je lamo rumunjski 
agitator Mirza Čampian Delumara, koji je 
radi smetanja javnog mira od magjarskih 
sudova in contumaciam osudjen na više- 
godišnju tamnicu. Uapšenik biti če odprem- 
Ijen vu Magjarsku.

-  Na 1. septembra otvorit če se tele
fonska sveža izmedju Berlina i Budimpešte.

Potrošek piva na svétu. — Na cé- 
loj zemlji se potroši na godinu 177 mili- 
juna hektolitra piva. Od toga odpada najviše 
na Njemačku, najmre nO milijuua hektolitra, 
zatim dolazi Englezka sa 47 milijuna hek
tolitra. Sa vezne Države sa 32 milijuna hek
tolitra, Austro-Magjarska sa 13 milijuna 
Belgija sa 10 milijuna Francezka sa 8 mi- 
lijunah i Rusija sa 4 milijuna hektolitra.

s u a.
(halje i konee).

Miška: Bogme istimi ima tišlar hitite 
ga vun!

Ljudi: Koga?
Miška: Žigu!
Prezeš: Miška, vi samo onda imate juša 

odprti gubicu si, da vas bum pital.
Birov: Vidim, da Žiga néma prav, | 

njegvu tužbu odhitimo.
Miška i drugi: Žigu hitite!

Stim ga porine pred sobom taj jaki 
muž slaboga Ižidora, čiji mozg u kostih je 
več prilično bil iz sušeni od starosti i sla- 
boče, i akoprem je lžidor proti tomu po- 
stupku svečano protestiral, zato ipak se je 
na jedan krat našel u tmičnoj sobi bez 
pohižtva. a ta soba ih bolje rekuč komora 
je stala posve odstraga u dvorišču občinske 
kuče, pak je več zato bila znamenita, što 
je imala na oblokih željezne gatre tak, da 
čoviek iz nje nije mogel biti ukradjen.

Tu je anda stari dubravski nočobdija 
ležal na tvrdoj klupi, napinjajuč si moždjane, 
te je u sebi rekel, poklamkam bi više krat 
u noč črez gatre bil poglednul: »Kaj mi se 
sad tu vidi, to more i nemore biti. ne — 
em ja još uviek ležim na Jadanovem vozu 
slame i senjam i skoro mi se vidi, kak 
da sam se sam vrešt zaprl!«

Kad pak se je posve razdenile i on 
se po svojoj komori jedno malo razgledal 
bil. moral si je sam priznati: »To ipak ne
more senja biti. a — gledaj. gledaj, čoviek 
božji, em to niti nije naš rešt — i sad iz- 
bilja neznani, jeli sam ja ili nišam ja. i . . .

P toni hipu zruže vani pred vrati 
ključi, hrdjava ključenica zaškriplji i cirkov- 
IjansKi nočobdija odpre vrata, za da toga 
obiestnoga dečka od nočas odpelja k-birovu. 
koj mu hu pokazal, kaj ga ide.

Kad pak je ulovljenoga, sad po dami. 
dobro u lice poglednul. postal mu je obraz 
dvostruko tak dugi kak prije, grohotom se 
nasmije te se obodvima rukama po stegnili 
vudri i reče: »No sad pak nek odmah lutrin 
u grčkoj postanem. . Kaj ti nisi lžidor 
Malek. moj col lega iz Bubrave. gde gospon 
Hirschler-Zálan Poldi deske trže?«

A lžidor je opel gledal, kak vidi noro 
miesečnjačko tele okolo sebe plesali vikne: 
»A, tu bi se čoviek odmah na glavu posta
vil i ovak tri tjedna ostal stoječ . jeli ti 
nisi Filip Cavlek, moj collega iz Cirkovljan ?

Kak si ti sim došel?«
Odgovori Filip: »To ja moram tebe 

pitati, jer mi smo ovde u cirkovljanskom 
reštu i tam sam ja gospon, a ti . . .?«

Sad se lžidor vudri po čelu i veli: 
»Čuješ. meni hude stvar sve jasnija; meni 
se vidi. da je zibka, o kojoj sam sanjal, 
bil Jadanov voz slame, ah, ah, glej, glej — 
to ti je zmešana stvar! No znaš kaj. 
ako nikomu nikaj nepoveš, ja rad platini 
jeden liter!

No, toga litra su obod v a vahtari žajedno 
izpili, ali . . . Filip Cavlek iz Cirkovljan 
ipak nije znal mučati drugač ja nebi 
bil mogel saznati.

K u t. K o l i n  y.

Birov: Kam!
Miška: Vun!
Dva dečki primeju Žigu. pak ga tak 

stiha deneju vun, da si pol nosa na pulti 
pozabi.

Prezeš: ldemo dalje.
Andraš: Tu ostanemo!
Prezeš: lm nemo nikam, samo spita- 

| njem idemo dalje, što ima još kakšnu tužbu?
Notarjušova gazdarica: Prosim stari 

i gospon ja.
Prezeš: Sim naj idu k stolu, pak nej 

poveju kakšnu nekrivicu su jim napravili 
zajci ?!

Gazdarica: Prosim, zajec mi piceke
poj él.

Birov: Šteri zajec?
Gazdarica: Znate on béli z dugim 

! repom.
Prezeš: Fiškaljuš, kaj imate proti tomu 

| reči! —
Fiškaljuš: Moja gospoda, svi dobro 

znate, da zajec zvun žab i rib nikaj drugo 
ne jé. kak pogače stikvami; drugač pak 
pri nas zajci male repe nosiju, ako pak je 
on zajec dugoga repa imel, koj je piceke 
pojel, té bés vam je zdruge fare mogel dojti, 
njemu pak mi nikaj nemremo zapovedati

Vrag i tišlara, njega je Bog ran za 
fiškaljuša stvoril. Tak govori, kak da bi 
z knjige citál.

Prezeš: Miška opet vas opominam, da 
si nej le tam onoga nielina odpirati s koj im 
kruha melete, di; vam ne treba.

Fiškaljuš: Tu svaki sme govoriti!
Istina je.
Prezeš: Ne istina! (stom tak vudri po 

stolu, da tintarnica ran gazdarici vu zube 
zleti i prež tinte opadne na zemlju

Vrc se stopram počela larma lak da je 
jen drugomu reč ne razmil. Ljudi su ne 
pustili juša. pak prezeš ne, tak dugo, da je 
jen drugomu stolcom reztolnačival svoje 
reči. Zatem pak vidiju. da denes siida dalje 
ne moči deržali, primeju prezeša na ramena 
i zvelikitn kričjm i larmom neseju ga vu 
selo, onda pak v krčmu (né k Žigi) da 
je tak dugo moral piti, dok su ga opet 
dimo morali nesti.

S  /joz</ni vozu /jrezcšu i 
S r ii  i F e r e n c * .

Xokiij za kratek čas.

H am a lij e

Nezdavnja dogodilo se pri jedilom dvo
boju vu Ameriki, da je jeden od duelanla 
pogodjen vu predel srca, ali ipak samo 
iehko. Doktori konstatovali su, da je ran je
nom prvi je pucanja opalo srce vu hlače.

P o r u k  a.

Pondeljek je poručil torku, nek srčd.i 
vu četrtek reče petku, da subota dojde vu 
nedelju k mesi.

A z a l o.
Biciklista: »Oh.gospodine doktoré,strašno 

me denes boli žeiudec.«
Doktor: »Morti ste pojeli vnogo kilo

metrine«.
Hm, hm.

Žena: »Ja mislim vas muževc zanitnaju 
više nove bicikli, nego vaše žene?«

Muž. To je naravno, ar ima i svoj 
razlog, bicikli su svaki čas drugog modela.«

G  h i tl F e r e n c * .



H I R D E T M É N Y .  |!
Drúva-Euvház község olöljárosáira által hözliimi tétetik, Jj[

hogy a község tulajdonút képező 65 hűld Szántóföld |i
1897. évi szeptember hó 12-én d. u. 2 órakor |[

Dráva-Egyház község házánál nyilvános árverés utján 6 6VT6 r í
&  bérbeadatni fog. > | |
i| Az árverési teltételek a község elöljáróságánál meg-
|  tekinthetők. |i
^ Dr á v a - E g y h á z .  IŠ97. augusztus 2t>-án. s[

S  840 1 - 1 A z  o /ő /fiirtÍH tiff .  S
m m m m & m m  m m m m w w m m m m m  »
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|  Hirdetmény. |
■n A Csáktornyái takarékpénztár részvény-társulattal X

^  egyesült önsegélyző szövetkezet ^

fo ly ó  é l i  f -é r v  #

Hk  eső szerdán a meglevő alapszabályok alapján Vili. 

csoportját nyitja meg.

w  Tagként belépni óhajtók méltóztassanak személye- w

sen vagy levélileg. alulirt igazgatósághoz (ordulni. ^

A Csáktornyái takarékpénztár részvény-társulattal egyesült 
n .  2 3 önsegélyző szövetkezet igazgatósága. r r

$  _  #

J  3

778 vh. sz. 1807. Árverési hirdetmény. l>20ti/p. 1897. sz. végzése folytan 88 frt
Alulírott kir. bír. végrehajtó az 1881. 58 kr. tőkekövetelés, összesen 2(> frt 55 

évi I X  l.-cz. 102. §-a értelmében ezennel krban biróilag már megállapított költségek 
közhírré leszi, hogy'a perlaki kir. járásiam- értejéig a helyszínén, vagyis Domásineczen 
súg 1897. évi 4-815/p. 97 számú végzése Komló eszközlésére 
következtében Hertelendy lléla n.-kanizsai 1897. évi szeptember hó 9. napjának délelőtti 9 órája 
ügyvéd által képviselt Kuznár István és társai határidőül kilüzelik es ahhoz a venni szandé- 
javára Vránovirs István és társai ellen 88 frt közök oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy 
58 kr. s jár erejéig 1897. évi jnlius hő az érinteti ingóságok az 1881. évi LX. l.-cz. 
29-én foganatosított kielégítési végrehajtás 107 és 108. £-a értelmében készpénzlizetés 
ülján lefoglalt és 540 írtra becsült lovak és mellett, a legtöbbel Ígérőnek becsáron alul 
szarvasmarhából álló ingóságok nyilvános is cl fognak adatni. 842
árverésen eladatnak. Kelt IVrlakon. 1897. évi aug. hó 25-én.

Mely árverésnek a perlaki kir. jbíróság S i v r n  F rlf/y rs , kir. bír. vőg% hajtó.

SZIVATTYÚK M ÉRLEGEK.
minden neme, házi, nyilvános, mező- |  ^  |  legjobb ja vi fóti rendszerű tizedes
gazdasági és ipaiozélókra. százados és hídmérlegek fából és vas-

mt m - j  g* » t ^  | f i  f hói. kereskedelmi közlekedési, gyári, mezfí-
f  * gazdaságé és ipari czélokra. Embermérlegek,

Hower-OarlT-féle szabadalmazott inoxydálási merlegek házi használatra, barommerlegek.
_  módszer szerint inoxydált szivattyúk rozsda Cominandil-társnság szivattyú és mérleg- 

I fiion védve. gyártása.
— Árjegyzékek C * A 1*3 11c* Ikl C  \A/*  ̂ W allliscligasst* I í. sz.
5  ingyen és bérmentve. W *  I j A K V t l l O ,  W l C f l .  St Invarzenbergslrasse (>. sz.

Nyíl ttér.* (
K rovat alatt közlíUtokórt som alaki, som tartalmi * 

tekint«*lbon nőm vállal felelősseget a Szerk.^  '

Selyem-damasztok 65 krtol 1 \ fi t 0f> ki ig (
méterenként valamint fekete, fehér színes ( 
Hemwbvrg-selyotn 4‘> ki től I í frt t>5 ki ig | 
méterenkénl sima, csikós, koezkázott. minta- >
zott. damaszl sál. (mintegy 1M* különhöző 
minőség. khí szín és mintázatban sat.) a meg- ' 
rendelt árukat postabér és vámmentesen, ház- I 
hoz szállítva, valamint mintákat postafordul- (
Iával küldik Ilonrwbcrg (r. (es. és kir udvari | 
szállító) solyvwgyúrni Zürichben. Svájrzba .
ezimzett levelekre 10 kros. levelező-lapokra 
it kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven (
irt megrendelések pontosan elinléztetnek. 5 ,

I l„ i,ivé  fe-rl bn-v a »tollák a mázolá* alatt i liaaznAltatU* 
"Hiiak. mivel a k e l le m e tle n  <*zag é* a laaaú, ragadó* a/Aradáa, 
mely ac  olajf.atéknek é* az olejtakknak aajátja, e l k e r ü l t e t i k .

I Kmellett a haaználata olyan egyazont, hogy kiki ma«« v<«e*heti 
' a m á/oláat. A palló nedves tárgygyal feltörülheto, anélkül, b<**y 

elveazteuó tén yét. Meg kell különböztetni;
színezett azobapalló-fénymázt,

■ a r g a e b a rn á t  éa m a h a g o n lb a r n a t . mely ak ár c a k  az olaj- 
teatek födi be a pallót • egyúttal fényt la ad. E té rt  egyarán t  
•i: tltnazható régi vagv uj pallóra T e l je s e n  beliid  m in d en  

f o l t o t ,  k< ra b b i  m á z o lá s t  a tb ; van azután

*izzta fényinél (szinezetlen; 
u ’ p allók ra  éa p a rk e tre . mely o»npan fényt ad. Különösen  
piíraetre a olajfeatékkel m ar bem ásolt egészen uj pallókra való.

Caak fényt ad, ennélfogva uein fbdl el a tainuatrát.
Poetaenomag, körülbelül 3 '  négyszög mtr. (k étk özépn a-  

gyaágu azobára való) 5 frt. »0 k r., vagy » '/ , m árka.
A közvetlen megrendel«*«**k m in d en  vám éban, ahol 

ra k tá ra k  vannak, Id e k ü ld e n d ő k  MtntamH/..lá«..k éaproap  
ektm ok in gyen é* bérmentvw küldet ti tik. A  hm nnarlaüiál t«n ék 
Jöl vigyázni a cégre a a evárl jegy re , mivel éri a több mint 
1H&0 e v e  letező gy ártm án y t -ökleié u t«no//.ak  é- "am laltják, 
a aokkal reaaaabb, a gyakran a «ólnak meg nem telető ininoaeg 
ben hozzák forgalomba.

C h r i s t o p l i  F e r e n c ,
i valódi szobapalló tényl.ikt (ellalilé)a ás egyedül; gyarlója, 

Prága, K . Berlin.
Z ü rich .

Csáktornyán:
GRANER TESTVÉREKNÉL.
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Krammarits Viktor
I  832 8 3 füszorkoreskcdésében. Perlakon. H

szavato lt tiszta ságú

“S « r  T h o m a s f o s z f á t l i s z t e t
szavato lt 15 20 " , citrátban  o ldható  fo sz fo rsav ta rta lom m ai és 85 100%

porfinom ságga l.

Kelülniulhatlan. minden talajra alkalmas trágyaszer, különösen sovány talajok javítására, kitűnő hatású az 
í összes gabnaneinűek, kapás és olajnövények, lóhere és luczerna. szőlő, komló és kerti véleményekre, kiváltké

pen a rétekre.
Legjobb, leghatásosabb és legolcsóbb foszforsavtrágya: tekintettel hatásának tartósságára, felülmúlja az 

összes szuperfoszfátokat
A citrátban oldható lószloisav-tarlalomér! szavatosságot vállalunk, netaláni hiányt megtérítünk.
Árajánlatokkal, szakmunkákkal és egyébb felvilágosítással a logkeszségosebben szolgál,

a csehországi Thomasmüvok prágai foszfátliszt eladási- 
irodájának vezérképvisídősége a magyar korona orsz.

654  14— 15 ........Kalm ár Vilm os
B u d ap est, Krzsébet-körnl 34.

i n s n i - r i n ^ r B - r ^ r g - n - a ^ n T

I Vendéglő a „Vig Emberhez"-. J
Kgyik ;t legjobb lm nevű vendéglő Mura-Szl. Mártonban (Zala megye Muraköz«) 

azonnal eladó. Kzen vendéglő a legjobb karban 5 szoba, uj takaréktiizhelylyel. I  
éléskamra, mészárszék. 2 pincze. 2 jégveremmel. 2 tágas udvar. 3 istálló, kocsi
szín és ólak. meíleképületeivel. valamint konyhakert és több egy holdra való kitűnő m  
gyümölcsössel van összekötve, a mely gyümölcsös pár év alatt igen szép jövedelmet 
fog bozni. 3 400  forint b izto s jövedelem m el lévén összekapcsolva, a mil H
évenkinl 6  7 drb á llam i m ének jövedelmeznek. A vendéglő közvetlen I
Hadéin és Hegedt4 léié vezető megyei posla-nl melleit Fekszik - Van itt papiak, H  
tanító, jegyzöség és .*> kereskedő.

A jelenlegi tulajdonos ki már ló év óla kezeli az üzletéi, gyógyithallan H  
betegsége mialt kénytelen eladni. — Bővebb felvilágosítás! ad

8 4 N 1 , M A R C SITS  K Á R O LY
M u ra -S z e n t-M á rto n b a n , (posta helyben.) í

| © © © 0 0 © 0 © © 0 0 0 0 0 © 0 © 0 0 0 © 0 0 0 © 0 © 0 0 0 © © @ 0 0

I H irdetm ény. |
9  A Csáktornya vidéki takarékpénztár részvénytársaság a

I folyó évi október 6-án |
!( gyűjtő és előleg üzletágának II. csoportját nyitja meg, a 
| mely 184 hétre terjed. ©
-a Minden teljesen befizetett, részlet után — hetenkint &k
» I koronájával. — a társaság 200 koronát tizet vissza. 
y illetve ad előleget. 0
% A befizetések ’>"(-os kamatos kamatot gyümölcsöztél- 0
a »ők. inig ellenben az előlegül felvett összeg után az intézet 
? "Vo-os kamatot számit. 0
| A résztvenni óhajtók szíveskedjenek személyesen vagy 0
& levélilcg közölni, hogy hány részlet (korona) befizetéssel 2
? kívánják magukat elöjegyeztetni. 0
| Bővebb fel világosii ásókkal készséggel szolgál az 2

I  »4» 1-8 Igazgatóság. 0

Van szerencsénk ajánlani

Nyomatott Kischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.
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