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»Muraközi Takarékpénztár«, a »Csáktornya Vidéki Takarékpénztár«

A munkásköz vetítésről.
Mikor fölmerült az a kérdés, hogy a
munkásmizériákat miként lehetne gyors és
hathatós eszközzel, ha nem is végleg meg
szüntetni, de redukálni, akkor pendítették
meg azt az eszmét, hogy a munkások köz
vetítését államosítani kellene.
Mikor eme kezdeményezés Ilire kiszi
várgott, igen sokan ellenezték, sőt a nagy
tömeg teljesen fölöslegesnek kvalifikálta ez
ügyben teendő intézkedést. De az értekez
letek tovább lolytak s a mezőgazdasági mun
kások közvetítésével foglalkozó rendeletek a
földmivelődésügyi miniszter a napokban már
ki is adta.
Bizonyára sokan lesznek, kik kárhoz
tatni fogják, mint annak idején a munkástörvény életbeléptetését, de ha annak elő
nyéről meggyőződést szereznek, a kételyek
bízvást eloszolnak s csak helyesléssel fog
találkozni eme intézkedés, a mely speciali
tása Magyarországnak, mivel Európában ily
stilszerü intézményt ez ideig nem létesítettek.
Az uj rendelet különben kiegészítő része
a három év előtt hozott munkástörvények
nek, min (hogy csak egy része Darányi nagy
arányú agrárpolitikájának, melynek megbe
csülhetetlen jó oldala az, hogy a mezőgaz
dasági szocziálizmus megdöntését czélozza.
Már ez is elég indok arra, hogy oly jóindu
lattal fogadják a rendeletet, mint a minő
észszerűen és humanitással Darányi meg
alkotta.
Hogy ezen rendeletre égető szükség voll,
az elvitázhatatlan. A munkásközvetitéssel oly
visszaélések történlek a közvetítők részéről,
hogy gyakorta egyes vidéket valósággal lorrongásba hoztak. Az uj rendelet az állam
rendelkezése alá vevén a közvetítőket, azo
kat ellenőrzi s az eddigi mizerábilis állapo
tokat megszünteti. És főleg abban nyilvánul
az uj rendelet üdvössége legeklatánsabbuí,
hogy megszünteti a visszaéléseket, miáltal
elejét veszi a szocziálizmus tovaterjedésének.
E nagyfontosságu rendelet 12. §. foglal
magában, melyek megállapítják, hogy ki ren
deli ki a közvelitöt városokban, községekben
s hogy kik lehetnek munkásközvetitők; hogy
mi tiszteletdij já r eme tisztségéri; miben rej
lik a közvetítő és helyettese feladata; s meg
állapítja a jelenlesek mikénti nyilvántartását.
Legfontosabb része a 9.. 10., 11. és 12. §.,
a mely a magán közvetítőkről inlézkedik.
Ezek a szakaszok vannak hivatva meg
szüntetni a visszaéléseket, mivel ugyancsak
kordába szorítja azok jogait. így magánmunkásközvelitő csak az lehet, ki magyar
állampolgárságát kimutalja s igazolja, hogy
büntetve nem volt. Ez esetben, javaslat fölylán a löldmivelődésügyi miniszter engedélyt

ad, de megszorítással, mert bizonyos összegű
biztosítékot — készpénzben vagy értékpa
pírban — kel) letennie.
A rendelet körvonalozza továbbá, hogy
ezen közvetítők mily megyebeli munkások
közvetítésére jogosultak; hogy mily esetben
minő kihágást követnek el.
Egészben véve hisszük, hogy gyakorlati
alkalmazásra bevál, minden várakozást íölülmulva, s úgy a munkásoknak, mint a
mezőgazdaságnak ügyét egy lépéssel előbb
re viszi.

Eckstein B. hird. írod. Becsben
Schalék H., Dukes M., Oppelik A.,
'Á ltalán os Tudósitó« hirdetési ősz
tálya Budapest.

éat. hivatalos közlönye.

Isteni tiszteletek és körmenetek alkalmával
a templomok közelében illetve a körmenetek el
vonulása helyén levő korcsmák és pálinkaméré
sek az isteni tisztelet és körmenetek alatt zárva
tartandók.
Az ezen szakaszban foglalt határozmányok
kiterjednek a szeszes italoknak korlátlan kiméré
sével foglalkozó engedélyesek üzleteire is. A sze
szes italoknak kizárólag utczára való kimérésével,
nemkülönben a szoros értelemben vett kismérték
ben való elárusitással foglalkozó engedélyesek üz
leteivel szemben enyhébb mérték alkalmazandó.
Czukrázdák, kávéházak, csemege üzletek és
gyógyszertárak a templomhoz,
iskolához stb.
való közelség szempontjából korlátozás alá nem
esnek.
15. §•

Rendelet

A h a tó s á g i z á r ó r á k r ó l.

A vendéglők, korcsmák, sörházak stb.-re vo
natkozólag az éjjeli záróra és zenélletés idejét,
pálinkamérésekre vonatkozólag pedig a reggeli
megnyitás idejét is u helyi körülményekre való
tekintettel a törvényszei üen megerősített szabály
rendeletek szabályozzák és az ez irányban eddigelé érvényben levő szabályrendeletek ezentúl is
érvényben maradnak. — A felügyeletet teljesítő
összes közegek éberen ellenőrizni tartoznak, hogy
a kitűzött záróra illetve megnyitási idő ponto
san belátÜssék. — A vonatkozó rendelkezések
megsértéséről az eljárásra hivatott közigazgatási
hatóság azonal értesítendő.

10. §.
A z á ró rá k és k in y itá s i ó rá k be n e m ta r t á s a c s c té b s n
a lk a lm a z a n d ó b ü n tc té s s k r ő l.

A hatóságilag megállapított záróráknak meg
nem tartása esetében a vendéglősöknek, korcsmárosoknak (vagy kávéházlulajdonosoknuk) esetleg
vendégeinek megbüntetésére az 1879. XL. t - C Z .
74. §-ának rendelkezései alkalmazandók.
Más italmérők, akik a hatóságilag megálla
pított zárórákon túl helyiségeiket nyitva tartják,
úgyszintén akik a hatósági közegek azon megha
gyásának, hogy helyiségeiket zárják be. nem en
gedelmeskednek, valamint azok is, akik a hivatá
sában eljáró hatósági közeget be nem bocsátják,
vagy eljárását akadályozzák száz koronáig, vissza
esés esetében pedig ha utolsó büntetésük kiállá
sától két év még nem múlt el, kétszáz koronáig
terjedhető pénzbüntetéssel büntetendők.
Az, aki a záróra után az italmérési helyiség
tulajdonosának vagy inegbizottjának vagy a ható
sági közegeknek felhívására a helyiségből el nem
távozik, 5 0 koronáig terjedhető péazbüntetéssel
büntetendő.
Az a pálinkamérő, aki az üzletet a hatósá
gilag meghatározott megnyitási határidő előtt ki
nyitja, száz koronáig terjedhető, visszaesés eseté
ben pedig, ha utolsó büntetése kiállásától két év
még nem múlt el, kétszáz koronáig terjedhető
pénzbüntetéssel büntetendő.
Az 1879. XL. t.-cz. 74. §-ának szövege:
»Vendéglősök, korcsmárosok, vagy kávéháztulajdouosok, kik vendéglőjükben, korcsmájukban
vagy kávéházaikban a hatóságilag megállapított
zárórákon túl vendégeket időzni engednek, úgy
szintén akik a hatósági közegek azon meghagyá
sának. hogy helyiségeiket zárják be, nein engedel
meskednek, valamint azok is, kik a hivatásában ,
eljáró hatósági közeget be nem bocsátják vagy
eljárását akadályozzák vagy pedig vendégeiket az
elől elrejtik, ötven forintig, visszaesés esetében
pedig, ha utolsó büntetésük kiállásától két év nem

mull el, kétszáz forintig terjedhető pénzbüntetés
sel büntetendők. — »Azon vedég pedig, aki a zár
óra után a vendéglős, korcsmáros, kávéház tulaj
donos felhívására el nem távozik, vagy elrejtő
zik, huszonöt forintig terjedhető pénzbüntetéssel
büntetendő.
17. §.
Az it a lm é r é s i és i t a l e r u s i t í s i * ü z le te k b e re n d e z é s é rő l.

Különös figyelem fordítandó arra, hogy korcsmaszerü italmérés szatócsüzlettel vagy más keres
kedéssel egy helyiségben ne gyakoroltassék s azzal
ajtó által se legyen összekötve.
Bármely üzleti helyiség, melyben szeszes
italoknak akár korlátlan, akár korlátolt kimérése
vagy szeszes italoknak kismértékben való elárusi
tása gyakorol tátik, lakásul nem használható.
Az ez ellen vétők az illetékes m. kir. pénzíígyigazgatóságnak azonnal tudomására hozandók,
mely a körülményekhez képest az 1890. évi XXV.
törvényczikk büntető határozatai értelmében fog
eljárni.

IS. $.

S z e r e n c s e já té k tiz é s é r ő l.

Szerencsejátéknak az italmérési helyiségekben
való üzése as I87D. évi XI.. t.-cz. 87 -81). ij-ai
értelmében tilos és úgy az illető válalkozó. mint
a szerencsejátékban résztvevő felek az idézett
törvényszakaszok értelmében büntetendők.
Ezen
kihágások feletti bíráskodás az 1880. évi XXXVI,
t.-cz. értelmében a kir. járásbíróságok hatáskörébe
lévén utalva, a felügyeletet gyakorló hatóságok
feladata mindössze arra terjed ki, hogy éber ellen
őrzés által a szerencsejátéknak titokban való iizését megakadályozzák és az említett törvényszaka
szokba ütköző cselekmények felfedezése esetén,
azoknak megtorlása végett értesítsék az eljárásra
hivatott kir. járásbíróságot és az illetékes kir. pénzügyigazgatóságot, mely utóbbi az 181)1). évi XXV.
t.-cz 15-ik $-a és az e törvényczikk végrehajtására
vonatkozó utasitáá 13. $-a értelmében esetleg a
kimérési engedély viszavonása iránt azonnal intéz
kedik.
J e g y z e t.

Az I87D. évi XI.. t.-cz. 87 §-ának szövege.
»A ki nyilvános, vagy a közönségnek nyitva
álló helyen, szerencsejáték-vállalatot tart, valamint
az is, aki a vállalkozót a szertncsejáték üzésében
segiti: két hónapig terjedhető elzárással és három
száz forintig térjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.
A közönségnek nyitva álló helynek tekintendő
azon magánlak is melybe azon czélból, hogy sze
rencse-játékban részt vegyen, bevezetés mellett
vagy anélkül, mindenki bebocsájtátik.
A 88. $-nak a szövege:
»Aki a 87. §-ban megjelölt helyiségben a szeren
csejátékban részt vesz: száz forintig terjedhető
pénzbüntetéssel büntetendő.*
A 81). §-nak a szövege:
»A 87. $-nak meghatározott büntetéssel
büntetendő azon vendéglős, szálloda-kávéháztulaj
donos, vagy korcsmáros: aki bármely helyiséget,
szerencsejáték üzésére kiad, vagy ilyent haszná
latra átenged.
A megjelölt személyek, ha jelen íj-ban meg
határozott kihágás miatt két ízben m ár megbüntettettek, s utolsó büntetésüktől fogva két év még
nem telt el, az 1872. évi VIII. t.-cz. 8 t. $-a érlelinéden, vendéglős, szálloda-, korcsma- vagy kávé
ház iparuk folytatásától is eltiltandók.
E tilalom legrövidebb tartama egy év, leg
hosszabb tartam a pedig ül év.«
(F o lyt, kuv.i

KÜ LÖ N F É L É K .
— Egyházi hir. Mintsek Antal volt Csák
tornyái ferenczrendi áldozár, esztergomi ér
sekmegyei segédlelkész a budapesti II. kér
áll. tanitónőképző-intézelhez hittanárrá ne
veztetett ki.
— Eljegyzés. Győry József Csáktornyái
születésű felső-mihályfalvai pékmester jegyei
váltott Brauner József Csáktornyái lakos
kedves leányával, Ilonka kisasszonynyal.
— Közgyűlés. A Csáktornyái iparos temetkező-egyesület évi közgyűlését folyó hó
11-én tartja meg a közs. népiskola egyik
tantermében. Napirend: t. Elnöki jelentés
2. Múlt évi egyleli gyűlés jegyzőkönyvének

felolvasása és hitelesítése. 3. A folyó évi
költségterv előterjesztése. í. Számvizsgálóbizottság jelentése, tv Hátralékok behajtása
ügyében határozathozatal, ti. Indítványok.
7. Választmány megválasztása.
— Pályázat A Csáktornyái kir járás
bíróságnál irnoki állásra pályázat van hir
detve 14 napi határidővel.
— Családi ünnepély. Szommer István
a Csáktornyái kir. adóhivatal köztiszteletben
álló pénztárnoka és neje a mull hó 27-én
ülték meg barátaik körében házasságuknak
25. évfordulóját.
Tánczmulatság. A dráva-vásárhelyi
társaskör folyó évi lebruár hó 24-én ilj
Baumhack Frigyes vendéglőjében lánczmulaiságol rendez.
Halálozás. Singer Zsigmond a Csák
tornyái izr hitközségnek sok éven át buzgó
nyug. hivatalnoka m. hó 29-én 76 éves ko
rában Budapesten gyermekei körében el
hunyt. A megboldogultat gyermekei dr. Sza
lui Mihály fővárosi bizottsági tag, liirlap
szerkesztő és Szalay József lapkiadó s nagy
számú rokonság gyászolja. Áldás poraira !
Köszönetnyilvánítás. A magyarországi
Iüzoltó-testületek segélyzö szövetségének előlerjeszlésére az első magyar általános biztositó-társaságnak a tűzvésznél megsérült s
szerencsétlenül járt tűzoltók részére a m
kir. belügyminisztérium által kezelt alapít
ványából a mull hét folyamán 40 korona
segélyt kaptam, miért is hálás köszönetéinél
nyilvánítani kötelességemnek larlom. — Csák
tornyán, 1900. február 3-án. Kipke István,
bádogosmester, mászolüzolló
Tánczestély. Az alsó-lendvai PolgáriEgylet könyvtára javára f. hó 15-én a »Ko
rona* vendéglő nagytermében kalikó-lánczestélyt rendez. Belépti-dij személyenkint 3
korona, családjegy 7 korona.
A Csáktornyái Takarékpénztár 1899-ik
évi (XXVr111. évf.) mérleg- és vagyonkimuta
tása szerint a részvénytársulat vagyona
171.985 frt 81 kr.. a mérlegszámla egyen
lege 1003039 frt f>() kr.. vészteség-nyereményszámla egyenlege 9 2 3 6 4 frt 41 kr. Évi
nyeremény 26435 frt 41 kr. Osztalékul fizet
részvényenként 35 Irtot, jótékonyczélra ad
420 frlot. rendkívüli tartalékalapra félre tesz
7190 frt 41 krt. Közgyűlését f. hó 10-én
d. u. 3 órakor tartja. A társulat igazgatója
Szeiverth Antal, aligazgatója llirschmann
Samu. főkönyvelője Weisz Miksa.
Közgyűlés. A Csáktornyái izr nőegylet mull hó 28-án tartotta évi közgyűlé
séi. A gyűlést Wollák Bezsőné egyleli elnök
nyitotta meg. Az egyletnek 80 rendes és 20
kültagja van; mull évi kiadás 766 frt 60
kr.. bevétel ugyanannyi, tiszta vagyon 1684
f t 62 kr. Megalakult az uj tisztikar, elnök
Wollák Bezsőné, alelnök Schwarz Jakabné,
I tkár llirschm ann Samuné, pénztárnok (Irá
néi* Miksáné, választmányi tagok: özv. Neu
mann Józsefné, Kohn Árminná. Csakathurner Árminné, Benedikt Kdéné, Klein Vilmosné, Heinrich Miksáné, dr. Schwarez Alhertné, Bosenberger Zsigniondné, Mayer Árminiié, Wetlendorfer Dávidné, Mózes Bernátné,
Benedikt Béláné, Schamacz Jónásné.
Szives tudomásul. A Csáktornyái
Önkéntes Tüzoltóegylet február hó 10-én
tartandó jubiláris tánczmulatságára a mogbivók a múlt héten elküldettek már. Mind
azok. kik akár tévedésből, akár egyéb ok
ból meghívót nem kaplak volna s arrra
reflektálnak, szíveskedjenek a parancsnokság
bármely tagja utján ezt bejelenteni, hogy a
tévedés helyre hozathassák.

— Pótvásár. A kereskedelmi miniszter
megengedte, hogy Légrád községben a múlt
évi deczember 13-án elmaradt országos vá
sár helyett folyó hó 12-én pót vásár tar
tassák.
— Az Alsó Lendva Vidéki Takarékpénztár
első üzletévéről szóló jelentése és zárszáma
dása szerint: vagyon részvénytőkében 120
ezer korona, évi nyeremény 14087 kor. 59
fill., ebből osztalékul kifizettetik részvényen
ként 20 kor. (6000 kor ), tartalékalapra 4000
kor, igazgatóság, tisztviselők sat. jutalékára
3521 kor. 89 fill., jutalmazásra és jótékony
czélokra sat. 565 kor. 70 fill. A társulat
igazgatója Petrik Gyula és Kormos Annin,
könyvelő Sznistsák Lajos, pénztáros Simon
Zsigmond Közgyűlését f. hó 12-én d. u. 2
órakor tartja.
Ki akar egyéves önkéntes lenni ? Bizo
nyára van olvasóink között akárhány fiatal em 
ber. ki annak idején tanulmányait félbenhagyla s
igy a 3 éves terhes katonai szolgálatnak néz elébe.
Debreczenben már évek óla sikeresen működik
az országszerte kitűnő hírnévnek örvendő LichtI»hiu Albcrt-féle miniszterileg engedélyezett kato
nai előkészítő tanfolyam (tanbizoltság: eddei Drauggentz János m. kir. honvédezredes ny. és Mayer
Adolf cs. és kir. őrnagy ny.), melyben azon ifjak,
kik még sor alatt nem állottak, foglalkozásukra
és előkésziillségükre való tekintet nélkül rövide
sen megszerezhetik az egyéves önkéntesi jogot.
Felvilágosítást és prospektust készséggel küld
hichlblau Albert igazgató, Debreczen.

BÚCSÚSZÓ. Jóbarátaimnak és isme
rőseimnek. kiktől személyesen búcsút nem
vebetlem. ez utón mondok ^Isten hozzád»-ol,
s kérem, tartsanak meg jó emlékükben
Nagy-Kanizsa, 1900. febr. 1. N o v á c z k y
József, jbirósági írnok.
Általánosan tudott dolog, hogy minden
nemű köhögés és tüdőbainál, különféle gyermekbetegségeknél (angolkór, scrophulosis stb.) a csuka
májolaj az egyedüli és biztos szer, melyet az or
vosi kar különösen azóta kezd ismét gyakorlatba
venni, amióta Zoltán Béla hírneves budapesti
gyógyszerész a már minden gyógyszertárban 1
frtérl kapható teljesen szag és iznélküli Zoltánféle csukamájolajat forgalomba hozta.

Meteorologia. Csáktornya állomás
1900. év január havi hőmérsékletének kö
zepe 1 7 C°. A hőmérséklet maximuma 14.6
C°. 5-én. Minimuma
-8 2 C°. 14-én. Csa
padék havi összege 1 0 3 3 mm. Csapadék
maximuma 3 4 0 mm. 8-án. Csapadékos na
pok száma 14.
— Legjobb orvosság. Mindazok, kik gyo
morbaj. étvágyhiány, rossz emésztés, májfájdal
mak, kólika, vérszegénység, ideges fejfájásban
szenvednek, használják a világhírű Pserhofer vértisztitó labdacsokat, melyek teljesen ártalm atla
nok. gyorsan és biztosan halnak és a legelsőrendü
orvosok által ajánllatnak. Hasznos szolgálatot
vélünk tenni t. olvasóinknak, ha e kitűnő gyógy
szert h. figyelmükbe ajánljuk. 1 tekercs, mely 6
doboz á lo labdacs 1.05 frt. A pénz előzetes be
küldése után I tekercsel 1.25 frlért, 2 tekercset
2.30 frtérl, 3 tekercset 3.35 írtért küld bérinentve
P s e r h o f e r .1. gyógyszertára, Béos. I., Singerstrasse 15.

— Uj mód gyümölcsfák szaporításához.
Vegyünk egy oltóágat — valamely nemes
gyümölcsfától
dugjuk bele egy nagy bur
gonyába: ássuk el a burgonyát jó minőségű
földbe a galylyal együtt úgy, hogy a galyból
x hüvelyknyi a földből kilátszassék. Hövid
idő múlva az ollógaly gyökeret ereszt. A
fiatal czemeteböl rövid idő múlva szép fa
fejlődik.
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— Csáktornya város iparosai 1 9 0 0 . évi
— A Horgony Pain Expeller igazi, népszerű
február hó 17-én Pecsornik Ottó vendéglő háziszerré lett, mely számos családban már több
helyiségében tánczczal egybekötött zártkörű mint 27 év óta mindig készletben van. Hátfájáskedélyes estélyt rendeznek. A rendezőség: nál, csipfájdalom, fejfájásnál, köszvénynél, csúzB u ja n ics S án d o r, G odina

Miklós,

H erlinger

nál stb.-nél a Horgor.y-Pain-Expellerrel való

be-

Áldja meg, áldja meg
S olyan legyen élte,
Mint a napsugarak
Mosolygó ég kékje.
A mi keserűség,

Mór, Horváth Pál, lvacsics lgnácz, Kristofics dörzsölések mindig fájdalomcsillapitó-hatásuaknak
Károly, Krizsán Imre, Márczius Ferencz, bizonyultak, sőt járványkórnál, minő: a kolera,

A mi bánat érte,
Ezer annyi öröm,

M asztn ák József, Mik Szilád , M oícsán Istv án ,
Morandini B álin t, Neumann Samu, Nuzsy

Derű legyen érte.
Ezt kívánja lelkem,
Hisz egyebem nincsen,
Tudom elfogadja, —
Áldja meg az lsen !

Mátyás, Prusátz Alajos, Safran Károly, Sztrahunya József. Belépti-dij személyenkint 1
kor., családjegy 2 kor. Kezdete 8 órakor. A
tiszta jövedelem az »Iparosok Otthona« alap
javára fog íordittatni. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és a »Muraköz« hetilapbán nyugtáztatnak.
— Halálozás. Neumann Mór, a csáktornyai volt Neumann Mór czég megalapi-

hanyóhasfolyás, az altestnek Pain-Expellerrel való
bedörszölése mindig igen hasznosnak bizonyult.
Ezen kitűnő háziszer jó eredménynyel használtatott bedörzsölésként az influenza ellen is és 40
kr., 70 kr. és l fit üvegenkénti árban a legtöbb
gyógyszertárban készletben van, hanem bevásár-

lás alkalmával mindig határozottan mint »Richterféle

Horgony-Pain-Expeller«

vagy

N agy F e re n cz .
___________

»Richter-féh*

Horgony-Liniment kérendő és a »Horgony« védÍ W ® ké-űnk figyelni.
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*"aP‘ Enruk a legszebb és legjobb

tója, I. hó 3 -á n d e. 8 ó ra k o r h o sszas be.
’
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,
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tegseg után eletenek 8 b-ik eveben elhunyt,
H ét g y e rm ek e és n ag y szám ú cs alád ja g yászolja. N yugodjék békével !
— Kiszáradt kenyér fölfrissitése. A

^ "n e k u jsá g n a k >»i„den egyes azéma hétről-hétre csak úgy otítja a gyönyörködtető
olvasmányokat az apróság részére. Legújabb számának az első oldala színes kép, hangulatos költemény, »Téli szobrászat« czimmel. A Karcsi gyerek nekigyürkőzve hóembert domborít, a Tinka
száraz kenyér fölfrissitésének van egy egy- m e 8 a Nina serényen hordják az anyagot, hogy a
szerű módja, jobb, mint a kenyérnek újból kis szobrász minél előbb bejezhesse nagy művét.
való megsütése vagy megpiritása.
E z az Következik: a »Rosszcsont Ferke« czimü elbeszé-

egyszerű fölfrissitési mód abból áll, hogy a lés’ Ida nénitől; »Éleményeim Poczafalván«, namegszáradt kenyeret agyagból készült fa- 8V0 sajátságos történet, hat képpel; »Táncz«, vers,

.A Rózsaszínű kis levélka
Kezemben van már édesem,
Elolvasám már tízszer, százszor,
S az üdvök üdvét érezem !
Elmondhatom hát, hogy szerellek,
Hogy szivem érted ver csupán,
~ boldog vagyok, hogy hű szerelmem,
M e8 neui veted> óh szép leány !«
_

A g .

je .

..

jakában

Bősz osan lépdel fel s alá
g örömtflj mi re
lovagja
Kürülbelül ezt gondola:
’

zékb a vagy p léh szelen czéb e teszik, a fazekat kéPPel; *A jó gondolat«, beszélyke; Forgó bácsi
illetve a pléh edényt jó l
elzárják s igy postája, levelezés, megfejtések és megfejtők stb.
forró vízbe teszik egy d arab időre. Ha rövid A Kis Lap előfizetési ára y 4 évre két korona.
idő m ú lv a a fazekat, illetve a pléh edényt Megjelenik hetenként szombaton reggel, hogy a
»Ah én bolond, megint mit tettem,
a vizböl kiveszik s fölbontják, a benne v‘déki apró előfizetők már vasárnap reggel kézAz u j-nak irtain le v e le m --------------levő k en yeret olyan frissnek fogják
találni, bez kaphassák a Forgó bácsi lapját. MegrendelőS hogy elmerengve megczimeztem:
m intha m ost
vették v oln a ki a
sü tők e- czim: Kis Lap kiadóhivatala, Kerepesi ut 54 .MuA r é g i t Írtam hirtelen! . . .
m enczéb ől.
tatványszám ingyen.
■
.... .-L.— » V e rm e s E rn ő .
— Magyar Nemzet, amely a nagy és magasz
tos szabadelvű tradicziók zászlaja alá toborzottá
az újságírás legedzettebb munkásait, Jókai Mór és
__—
*
A h n lrln o
a o o lz n r
Reksics Gusztáv főszerkesztők, Adorján Sándor
,
M U W IU L ig ^
felelős szerkesztő vezetése alatt készen találta az
E d .6 S íin y Ú llllltlk .
— Szentesi levelezőnktől. —
»Athenaeum« részvénytársaságnál mindazokat az
eszközöket, amelyekkel a legtökéletesebb módon
Bokrétát kötöttem
Az é,et rendes körülményei között, örömöt s boldogmegfelelhetett inága elé tűzött feladatának; koI elkeni tárházából
ságot inkább érez a gyérnek, kinek játéknál egyéb gondja
moly, megbízható, érdekes és irodalmi színvonalon
..
. ,
. ’
nincs, mint akár az ifjú, ki szomjuhozva keresi korának
álló czikkekben és közleményekben gyorsan beKinyílt minden virág
örömeit, vagy akár a férfi, ki munkáját szereti s annakgyüszámolni az eseményekkel, hozzászólni minden akK napra magától.
mölcseit élvezi. Leginkább sajnálatra méltó bizonyára az,
tuális kérdéshez és irányt adni a követelménynek.
Harmat is hullott rá:
ki elérje az aggkort szeretteinek ragaszkodásában is csak
Széles összeköttetései az összes politikai pártokA két szemem könnye;
akkor gyönyörködhetik, ha egészséges. Valóban különösen
kai lehetővé teszik, hogy a »Magyar Nemzet« az
^ső jlej. tílt ez a
ebbpn a borban olyan kincs az egészség, melyre ugyan jól
országos és pártpolitika egész szövevényét éber
„ ..
...
..
kell vigyázni. Ha valamely eset folytán elvesztük egészséfigyelemmel kisérhesse, a készülő eseményeket az
HuUÓ kony onlüZle;
günket, mily boldogság, ha újra föltalálhatjuk s mily megösszes lapoknál jóval előbb jelezhesse, s a poliKzt nyújtom csak által,
nyugvás az élet még hátralevő napjaira. Vigyáznunk kell,
tika kulissza-titkairól idejekorán tájékozást nyújtMert egyebem nincsen,
hogy egészségünk nagy rázkodtatásnak ne legyen kitéve; a
hasson. Az osztrák eseményekről kétszer kap naTudom elfogadja, —
a legfontosabb elővigyázati rendszabály az. hogy vérünk tiszponta a »Magyar Nemzet«’ meghízható és kitü^ldia
a 2 |s le n ,
ta^gát, erejét megőrizzük. C.sak akkor tuduna a betegség
iben értesült tudósítójától telefonértesítést, külJ<
8
nek ellenállni, melyeknek nagy hatalmuk van az elgyengült
földi hírszolgálatát pedig a világ összes fővároÉrzem a szeretet
szervezeten. Csak a vér ereje biztosíthat egészséges aggkor
saiban megbízott elsőrangú hírlapírók végzik távJ
.
gyengeség nélkül. A bánat, szomorúság, mely mindenkinek
irati utón. A művészek és művészetek világában,
hugarzo meleget,
sor8il npm győz ie oly gyorsan s könyebben elviselhetővé
a főváros köreiben, a mezőgazdaság, kereskedelem
Mely kisér utamon,
teszi a lelki és testi szenvedéseket. A vérnek egy hatalmas
és ipar összes testületéiben elsőrangú erőkkel van
Mely oltalmaz s megvéd.
helyreállítója bámulatos eredményt ért el gyermeknél, ifluképviselve a »Magyar Nemzet « s azért nem keOh, az anyai szív
nál és öregeknél. Elmondjuk Berénvi Istvánné urhölgy (Szenrülheti el figyelmét semmi, ami az újságolvasót
K ’ilkos rej téiye
tes) esetét, ki oly nagy korban is vissza tudta nyerni vb
bármely irányban is érdekelhetné. A »MagyarNem*
,,
,
rágzó egészségét.
zet« azt a kiszámíthatatlan előnyt nyujta olva~ ro k la la n y m a r a a ’
- Jóllehet előrehaladott koru vagyok — írja — aPinksóínak, hogy 12 órával előzi meg az összes főNincs a ki megértse.
pilulákat olyan eredménynyel alkalmaztam, a minőt hatvan
'v árosi napilapokat, s ugyanakkor, amidőn itt a
Csak a szivem sejti,
éves korom mellett már igazán nem reméltem. Ma igen jó l
fővárosban a reggeli lapokat olvasni kezdik, a
ytZi küldöm el innen,
érzem maSam és boldog vagyok, hogy önt főihatalmazhatom
»Magyar Nemzet« már az ország legtávolibh viTudom elfogadja —
soraim közlésére.
dékein is elmondja a tegnap összes eseményeit.
,
®
’
A Pink-pilulák, mint a vér legjobb helyreállítói minden
A »Magyar N em zethet már az esti vonatok röÁldja meg az isten.
a vér gyengesége által létrejött betegséget a legnagyobb sipitik a szó szoros értelmében a Kárpátoktól az
. .
kerrel gyógyítanak. Ilyen a vérszegénység, a sárgaság, idegAdriáig s daczára annak, hogy már este 6 órakor
y,sak a sz,venl seJ 11
betegségek, gyomor és bélbajok, reuma és izomgyengeség,
jelenik meg, mindent tud és mindent közöl, a ittl
Érzelmét a szónak,
A Pink-pilulák kaphatók Magyarországon a legtöbb gyógya töabi lapok csak másnap reggel hoznak. És
Azért dobban nagyot
szertárban. Egy doboz ára l Irt 75 kr. és hat doboz 9 Irt.
mégis a »Magyar Nemzet« a legolcsóbb nap lap
Anyámról ha szólnak.
Magyarországi főraktár: TÖRÖK JÓ Z SE F gyógyszertárában,
nemcsak nálunk, hanem az egész kontinensen.
^ |^lom jjvenkor
Budapest, Király-utcza 12.
Húsz, huszonnégy oldalon jelenik meg rendesen és
y
■■
■
------«
előfizetési ára egy hóra mégis csak 2 korona.
£ SZtí,ld Jósa 8° l
Felelős szerkesztő:
Február elsejével belépő uj előfizetőknek ingyen
0 nem lehet földi,
. . . . . . . .
, h 7 QF F
és bérmentve küldi meg a »Magyar Nemzet« kiHanem égből szállott
* n n *> i i a i j u t o t r
adóhivatala a »Magyar Nemzet« gyönyörű napOktatni engemet
Kia£l6 éi laptulajdonos:
tárái ami magában fölér egy havi előfizetési clijSzeretetben, hitben:
F ISC H EL FÜLÖP (ST R A U SZ SÁNDOR),
jal. Mutatványszám 6 napig ingyen: Czim »Ma’
gyár Nemzet« kiadóhivatala, Budapest, KerepesiMind a ktt kezével
___________
ut 54. sz.
Áldja meg az Isten !

0 S A R N 0 K.
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XVII. tečaj.
Sve pošiljke se tičuč zadržaja

MEDJIMURJE

novinah, naj se pošiljaju na
me, Margitai Jožefa urednika
vu Čakovec.
Izdateljetvo:
Knjižara F i s c h e l Filipova,
kam se predplate i obznane
pošiljaju.

Broj 5.

Vu Čakovcu. 1900. 4-ga februar.

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

Iz la z i s v a k i t ije d e n je d e n k r a t i to : v u s v a k u n e d e lju .

Predplatna cena je:
Na celo leto . . .

8 kor.

Na pol lela

4 kor.

. . .

Na őetvert leta . .

2 kor

Pojedini broj5 koštaju 2 0 fill
Obznane se poleg pogodbe
i fal računaju.

\

------’

Službeni glasnik: »Čakovačke ŠparKasse«, »JVledjimurske Šparkasse«, »Šparkasse Okolice Čakovca«, i t. d.
Igu n ban tuje, ne preganjaju je med jestvi- ali nepreganjajmo je, vnogo zapustijmo na
nje, da gda i kuliko se naj giblju.
I nom i ne zaprkavaju se v poboljšanju.
12.) Kupališče, osobito v letu, ako se
f>.) Dobro je, ako su svinje jednake do
Jedno par navukov i tolnačov kanim
dati s mojom štivorn sviin onim. koji svinje be stare, jer za ove je lehkeše hranu zraz- pod jednim pofriša, dobro čini njim, drugač
deliti i jednako poboljšanje je sigurneše.
pak je škodljivo.
pivtaju (debeliju, krmliju.)
V slučaju pivtanja više hrane damo
ti.) V poboljšanju zaostajajuču, betežljiSve ove, ako v dobru opazku zememo,
svinjam našim zato, da ono, kaj več nije po ; vu ili nemirno, grizujuču svinju nije smeti tak onda pivtanje se more sledeče na
činih:
trebno za gori držanje života vu formu me med drugimi trpeti.
sa i mašče se sposede vu njih. S priličnom
7.
) Natem moramo biti. da pivtanje nePivta n je s tikvnm i. V koteč zaprekrmom, v mesi se osobito nato prilične fajte I hude na dugoma trpelo, jer vu svinji, koju juč svinju, na dan triput tuliko narezanih
(englienska ili belogladke dlake) i najbolje I zaklati hočemo samo ona krma se nam po ili skuhanih tikvah damo njoj, kuliko sa
mlade svinje debeliju. na mašču se pak na vrne, koja se vu formi mesa i mašče po mo more pojesti. Za tri mesece onda čez dan
še mangolice (bagonske) debeliju, osobilo v j teli sposela, pak umnožavanje za jedne kile za pol triieitaljc — za jedno kilo posejami,
starešoj dobi.
j v početku na 23 krajcari dojde, na koncu hrženom meloni, s ječmenskim ili kuruznim
Za umnožavanje mašče godi kuruza, I ravno tuliko umnožavanje na 33 krajcáré Šrotom posipano damo tikve i naprimer za
ječmen, za umnožavanje mesa pak kuhnjins- 1dojde.
14 Ijednov svega pivtanja ju zakolemo.
ka ščava. mlečni ostatki, grah, krumpér, re
8.
) Cez dan dvapul, ili još bolje triputPivtanje s posejami. Zapremo, reče
pa predpomore. Ali zvan toga još imamo si I navék do sitosti hranimo, jer drugač tak že- mo, tri komade i napravimo za nje z pose
sledeče zapamtiti.
lejuče brzo deblenje nemremo dostiči ili pak jali s jeden Iretji del heržene mele malo
1 ) V koteč zatvorjena svinja more zdra Ijer vnogiput hranimo, vnogo krme pofrati- kiselu ščavu pak zotoga na dan po 2 — 3
va i nesme do čonte suha biti.
mo pak si još i to dostignemo, da svinje put njoj tuliko damo, kuliko tečno more po
Ž.) Skopljena i zmuštrana vekšu sigur ijoš prije presta nej u jesti, nego bi je kanili jesti 8 — 10 tjednov to trajajuč nadalje 2 — 4
nost daje na pivtanje.
j zaklati.
tjedne damo kuruzu i ščavu, ostavimo na
3.
) Jako vruča i jako mrzla doba nije 9.
) Čistu zdravil i nepokvarjeni! dan
hranu2 — 3 put tuliko. kuliko moreju samo
prilična na pivtanje, dakle zememo za te I dajmo njim, jer čim je tusteša svinja stem pojesti; za 10— 14 sli tjeden nje onda za
melj polletno pivtanje, dobro je svinju na bolje si zbira v krmi.
kolemo.
juniuš ili na december meseca pripraviti.
1 0 ) Bez zadosla soli i dobre vode se
Pivta n je s krtimperom. Krumpčra v
4.
) Kak je samo moči, z jedne črede
i svinja ne umnožava, ako pak nije v čistoči, pečnici lak spečemo ili v kotlu tak skuha
svinje moramo skup zapreti, jer ovih natu j nju svakojački betegi moreju dostiči.
mo. — da se on s vodom kak močnjak da
ra, hranljivost je redovito jednaka; takova,
It.) Obrinimo se, da svinje budeju razdruzgati. Za celi dan potrebnoj kulikoči
jer su jedna k drugoj privčena, jedna dru- i mogle imeti dosta. gde se moreju sprehoditi, zmešamo jeden peti del posejah ili ječm en

Pivtanje svinje.

oma je najine drugi dan na jedan krat hi»On je vzel bugjalariša iz sedla« —
|tila jašca Husseine u prah te se je iegnula odgovori žena — »pak ga je tam u kolibi
J i pričela se valati, a pri tom je spotrla cielo u zemlu zakopal, a svoj gunj, na kojem
Juha od grahorke.
|sedlo, zvinula strumenke i vodenik na turs- svoje molitve obavlja je na ono miesto razHussein, vieran sluga staroga Šiek-Mu- i koj pipi »nargileh« tak svojim valajučim se prestel i tobože sakril«.
hameda, jahal je jednoč prama varošu Bal- I tielom zdruzgala, da je isii izgledal. miesto
Oči kovačeve se na tu pripovest zafori, a sobom je nosil jedan list i pel sto svoje kak krugla okrugle forme, onak, kak krese i on ozlovoljen odgovori: »Onda je
i
oni
plehnati
kr
ivski
zvonci
ili
oni
iz
drvene
forinti. Ove novce i s listom, je Hussein slu
izbilja istina. da nam nevieruje. On neima
ga ima! od svoga gospodara nalog, da ima ‘ kore napravljeni kozoli, u kojih dieca iz šu- pravo, da na nas sumnja i u naše poštenje
I
me
jagocje
noše,
izgledaju.
u Balfori predati Nahib-u, kojemu je gospo
nepovierava.«
1 to je bil zrok, da se je naš dobri Hus
dar Šeik, Muhamed bil po svoj prilici iste
»Znaš kaj Ibrahim« — veli opet žena
sein odlučil uzput kovaču Ibrahimu navrnuti,
za nekaj dužan.
vzeti - no vzeti mu te novce nesmePo imenu osobah i varoša sudeč, svaki kojega je prosil za stan kroz noč. jer sa mo, jer on je naš gost! Ali to bi ipak bil
si more na prste zračunati, da se je to sve mosquiti mu se više nije liolelo sastati, a liepi novac! Ako si promislim u kakovom
moralo negde zgadjati, gde se turčini Allahu njegova oslica ih je lakaj bila več do nosa zamazanom i poderanom odielu moram sva
klanjanju i gde vlada veča vručina nego je i vuh sita. Ktomu je kovaču još i naložil, ki peták u kupelj iti! (peták najine je turski
pri nas, anda ima i više leteče, brneče i bo da mu potrto sedlo i zdruznjenu pipu »nar svetak i taj dan se oni moraju kupati, koj
gileh* popravi. Na jednom i drugom je ko k njihovoj bogomolji spada). Pak onda kak
deče nesnage, nego pri nas.
Prve anda noči je Hussein pod vedrim vač imal cieli po poldan do daleko u noč bi bil liepi on vrt, kojega nam armenae za
nebom blizu nieke baruštine, kakovih po posla, dok je sve spotilo i združnjeno opet tri sto forinti nudja «
Turskoj dosta ima, prenočil. Ali onde ima u red postavil.
»Prokleta baba!«
zakriči kovač —
Dok je ova sva Ibrahim kovač poprav
i takovih bodečih muhah, nekaj večih kak
»Na kaj me hočeš napelati? Reči mi hitro i
su naši komari! — skoro bi rekel, na formu ljal, a Hussein se iza toga vriemena otišel na kratko!« —
letečih mravljah, pak su ove muhe, »Mos- šota! i okolicu si jedno malo razgledat,
»Ah — napelati!« — odgovori ona —
quito« zvane, Husseina i njegovu osliču, na dojde iMasuda, kovačeva žena u meštrilnicu
»Tko bi bil lak nepošten, pak bi gostoljubii
prišaptne
kovaču
Ibrahimu:
Jeli
si
videl,
kojoj je jahal tak nemilosrdno svojimi žalci
vost zlorabil. To ja niti iz daleka nišam mis
zbole, da je Hussein po tiho u sebi obečal. kak ov stranjski u nas neima povirenja! On
lila. da bi mi našu gostoljubivost kakovim
nikada više pod vedrim nebom neprenoči- svoje novce nosi u jednom žepu u sedlu «
zločinom ozkvrnuli. Ali kak bi bilo, da bi
vati, a njegova oslica je od zadobljenih uboTi bedasta sova!«
- zamrmlja Ibra on te novce sutra, kad bu od ovud odhaddah u uha, oči i nos bila još gorje volje; |him
»A odkud ti to znaš?
jal pri nas zaboravil?!«

Z A B A V A

skoga Šrota i zotoga damo onda na dán po bolest, najbolje je vučenomu kuršmidtu se
dva-triput za jesti, kak je več odrašena obrnuti. Samo neapetitnost ili zapiranje gno
10— 14 litrov, doklam se na pol ili na ce ja sam gazda more zvračiti, ako ktihnjinsku
loma potusti. onda se ili zakole ili pak sol zmeša s žuhkom soljom, tak čez tri da
proda. Kavno tak se i hrane i s repom.
ne 2 5 — 25 grammov žuhke soli (solitra) s
P iv tanje s kuruzom. Damo svakoj ravno tuliko kuhnjinskom soljom zmešano
svinji z početka poldrugi, dalje dva, zatem daje nutri zeti, ili posipa na krmu, ili jednu
3 —4 litre suhe kuruze i kad več 3 — 4 tjed- tlašu budinske žuhke vode na triput vu nju
nov stojiju v kotcu, damo njim namočeno vleje. Med tem toga pak jako mora paziti,
i do konca pivtanja tuliko kuruze, ili ku- da nikaj ne zajde v grgu svinje, jer z zo
ruznoga i ječmenskoga Šrota zmešano, ku- toga more falinga nastati.
liko samo hočeju. Dobra svinja tak potroši
—
m i. —
8 — 10 litrov, huda pak komaj tri litre pije.
Naputka kanim jošče dati, da ako se
KAJ JE NOVOGA?
med pivtanjem kakove nevolje napredaju.
kaj moremo včiniti. Najgusteši i najnevugodAlove k o r u n e b a n jk e .
neši slučaj je on, kad svinja prestane jesti.
Korunasto
računanje je vezda tu občeTomu sledeči zroki moreju biti.
1.
) Ako se svinja do jedne merenitu
po-želju napravilo, da se na mesto forindebeli iliti otusti, kak se veli se napni)i. tastih banjkah korunaste nad doneseju vu
I to tak hude. Ovog Ijeta septembra
2.
) Navoli se nekoje krme, budipromet.
ona
sa 20 korunastimi banjkami započmeju kor.
dobra ili zločesta.
banjkah vu Januaru drugog Ijeta pak budu
3.
) Od vnoge ili hude hrane skumiu
vun dali 10 i 50 kor. banjke. To bude sle
dobi. —
4.
) Zubi se njoj zrabiju ili žile za dilo
grizli100, 500, 1000 korunastih banjkah vu
promet donešenje.
oslabiju.
5. ) Žaludec, čreva nisu vu redu
U m o r s tv o n e h o to m lc e .
6.
) Nekako v beteg se pripravlja vu njih
Vu
Podspady
szepesvarmegjinski občini
i kani vun vudriti:
Ako je svinja napunjena, za nož je se je pripetilo, da je Bobkó József tamošnji
zrela, treba ju zaklati, jer ako ju još duže financ nadzornik iz šale prijel pušku i ciljal
držimo, guravi se, pak samo onda je na na Lusztbader Henrik službenika, ali puška
se sprožila i službenika na srdcu pogodila.
kvar.
Ako se navoli krmu prije, nego bi do Nadzornik se je sam javil. — Ravno tak
kraja lusta bila, za pomoč moremo probu se je pripetilo vu Valcsa občini, Lutter Már
načiniti, da krmu spremenimo tojest da nju ton jager je vu šumu išel i sobom je pel
v drugoj formi i pripravljanju damo. Tak jal si sina, koj je pred njim išel. Lutter se
naprimer, ako što s kuruzom krmi. more je popičil i opal a puška se sprožila i kugla
obrnuti na Šrot i preobrnjeno; iz suhe bra je sina postigla, koj je vumrl.
ne na mokru ili na ščavu ili preobrnjeno.
N e s r e č a n a m o r ju .
V slučaju skumine moremo i menjše porStrašnu noč su imali ove dane na mor
cie dati ili menjeput ili višekrat, ali menje
pohranirno, kak prije. pak moremo premen- ju, »Bore« paroljadje putniki. Od Alands onjavati, kak da se navoli. Ako se zubi spo- tokov su ob 1 vuri odišli. Na ladji je sada
kvariju ili nemre zadosta zgrizli hranu, on zvun Ruskoe kapitana 28 marinerov i 40 putnikov bilo. med njimi i Biitzov, stockholm
da zajdemo na mehku, kak kaša hranu.
V slučaju neapetita, griže ili zapiranja ski ruski poslanik sa célom familiom Na
gnoja, kad zvekšinom žaludec ili črevo ima morju je megla bila. Bore je prama večeru
»Zaboravil!« — veli začudjeno kovač
te prestane kladivom po ambosu tuči »A kak bi to moguče bilo?«
»Za to ču se ja več poskrbeti« — od
govori žena — »Kaj ti neznaš, da svaki,
koj za večerju iz grahorke juhu večerja,
drugi dan sve zaboravi, kaj je prije jedan
dan učinil, pak bi na taj način mogel i ov
sutra zaboraviti, da je danas novce zakopal
i gde ih je zakopal, ako mu danas za ve
čerju dam grahorkinu juhu . . .
No, kaj
anda veliš na to? — No jeli sam ja bedasta
sova, prokleta baba, ili pak pametna žena?
Ha?« —
Ibrahim se sad zamišleno pogladi po
bradi. Zalim se stane, potrepče si ženu Ijubezno po licu i tim je bila stvar dovršena.
On je tim hotel reči, da se š njom slaže.
Kad se je poslie Hussein povrnul iz
šetnje, bil je po kovaču Ibrahimu i njegovoj ženi osobitom ljubenivostju primljen;
njegove stvari, najme potrto sedlo i združnjeni vodenik »nargileh« pipe bili su svum
pazkum i dosta velikim trudom popravljeni
i posve u red stavljeni. Sada su mu donesli
i okrepu i pred njim na stolu su stale najliepše datule, — kiselo mlieko i juha od
grakorke.

postala, zatem pak je opet dalje išla. Na
večer ob 9 vuri su se putniki —
na
strašno stresenje prebudili, ladja je na zatun
došla. Kapitan je doli pustil čuneke i put
riiké je na bližeši otok dal odpeljati zatem
pak je nazad došel po pismo i po druge
dragocenije stvari. Ladja se je ob 12 vuri
vtonula i žujom vnogo vrednosti. Vu jutro
je došla iz Štokholma Neptun paroladja i
ljudi je na suho odpeljala.
P o r o b lje n a p o š ta r s k a k o č ija .

Iz Arada nam javijn, da je iz Arada
vu Budapest idučeg cuga poštarska kočija,
med Budapesl-Szoluokom porobljmia bila.
Ravnatelj gibuč • pošt** j • preplašeno spazil,
da je Wertheim-ključ niča kočije potrta bila.
Jednog službenika jt* zv il i išel je vu kočiju, gde je pakete spotrte razmetane vu veiikoj nerednosti našel. Na hitrom su gledali
vu pisma i prebrojili su pakete i znašli su,
da zmed 400 pakelah 30 fali. Kvar je još
ni ustanovljen.
B o g a t p o ljo d e la v e c .

Iz Debrecina nam pišeju, da je tam
vumrl jeden z med najbogatijih poljodelavcov, Kövesdi János. Pred petdesetimi Ijelmi
je Kövesdi samo jednu hižičku herbai po
svojim otcu, ali srečnimi špekulaciami i sa
šparanjem se je na hitro obogatil, tak, da
je za deset ljet več na više stojezer forintnu vrednost imel. Potlam je či sve više-više poduzeča napravil, koja su mu sve dobro
vun zišla i vezda, kad je vumrl je, tak veliju, 3 millione korunah ostavil svoje
mu odhranjenomu sinu — Bilkei
Kö
vesdi lrnri. Kövesdi je i na dobrotvorne cilje
vnogo alduval, od 1880-ga je na Ijeto 50
siromaškoj deci dal opravu, vu testamentu
je 2-sto-jezer forinti ostavil na dobrotvor
ne cilje.
Z a k la l o g a j e d re v o .

Vu hataru Serges biharvármegjinske
občine sada vu Lónyai-Sumi drevje prehitavljeju težaki. Jeden z med njih Kolenyak
Andraš je aldovom postal nesreče. S petimi

»Vzemi brate vzemi! Danas si naš gost«
»Kaj je zaboravil?« — krikne ona i
— nagovaral ga je kovač te mu je jestvine veselo gore skoči.
nudil; a Ibrahim je to rado čul, pak je iz
»Zaboravil je platiti što sam mu popra
zdelali grabil za dva. Poslie večere su se vil sedlo i pipu.« odgovori posmehce kovač
razišli, kovač je Ibrahimu pokazal u kolibi
miesto, gde bude spaval, a on sam sa Že
Hop, hop, pazite!
nom su otišli u svoju komoru. Ibrahim
je ove noči neobično dobro spaval i podpuNieki trhonoša je jednoč kroz jednu
no si počinul.
ulicu, kroz koju je puno ljudih prohadjalo,
Drugi dan u jutro dojde kovačeva že veliku i težku lojtru nosil. Da se dugom
na Masuda u kolibu u kojoj je Hussein lojtrom na plečih nije moči tak lahko ugi
spaval. On je več u zorju skupa svojim os bati, to svaki zna, koj je več kada lojtru
lom odputoval, a Masuda se klekne u onom nosil, a koj pak ju još nije nosil, on ju
kutu kolibe na zemlju, gde je vidla, da je neka vzeme na pleča i neka se próba šnjom
Hussein včera prije šetnje svoje novce za ugibati, pak bude videl kak to nespretno
kopal i pričme svojimi pohlepnimi) rukami ide. I naš trhonoša se je bojal, — da nebi
narašenu zemlju razkapati. Dugo je po njoj kojega putem prolazečega lojtrom nehotice
prsti raskapala te iskala novce koje bi po u pleča ili u trbuh ili dapače u nos durnul,
njezinom sudu Hussein bil moral ovde za pak je stoga svaki peli šesti korak glasno
boraviti, pošto je juhu grahorkinu jel, i več zakričal: »Hop, hop, pazite!«
Nekoj medjutim naduti mladič pak je
je zasopljena hotela svojim dielom prestali,
kad na jedan krat pogleda gore i spazi bil toga rnnienja, da se on trlinoši ncmora
ugnuti. pak stoga niti na njegovo kričanje
Ibrahimovo namrgodjeno lice.
i opomenu na pazku nije nikaj dal, več je
»Nikaj nije zaboravil!« — veli ona uz- samo gizdavo svojim putem išel. Uslied toga
dahnuvši.
ga je trhonoša na jedan krat lojtrom od»O — je, je zaboravil!« — odgovori straga čvrsto durnul. tak da mu je i kaputa
kovač.
poderal Trhonoša se je mladiču odmah iz-

IV

pomočniki je jedno podrezano drevo hotel k Tobiašovim i jako je ponudjala ženi meprehititi. Pajdaši su ga opominjali, ali on dicinu proti pijanščini, kakti svoje iznašastje.
nije hotel na se paziti. Veliko drevo se je Tobiašova žena se je veselila tomu i pogoprehitilo i njega zaklalo. Nesrečni težak je dila se je s ciganicom za 5 forinti; lomu
vetiku familiu ostavil prež kruha
polovicu je dala na jedenkrat a drugu pak
bi onda dala, kad njoj je muž več ni piN esreča zvrhu jed n og m o s t u .
janec. Žena je medicinu zmešala med žganicu dela na mužov stol. Muž, kak se je
Vu Gzelakowitz-u (Cehska) s e je pri žej e ^ganjcu vlejal na gut. Kak je po hiIježničkim mostu vnogo leda nabralo, tak ž0kolo deset vur ga je grizli počelo|
da je velika nesreča grozila se mostu. Na žena se je prestrašila i po doktora bežala,
lice mesta je jeden extra-cug išel sa soldati, a)i kad bl ov doše\, je veC muž mrtev bil.
i sa dinamitom su širom raztirali leda, da žena je svr povedala i zato su ju zaprli,
bude voda tak slobodno mogla teči.
Vezda j c jganjcu jgčeju, ali nju do vezda
još nisu mogli najti.
P o tr e s vu .fr«#/«.

Qna pošle lepedare
Za otca i matere,
Za sve druge mlade, stare,
Čujte, kak
vam godi ve.

Vzemite sinka na ruke,
Prosite za srečnu smrt,
Naj vas vzeme za otroke
Pa si proste sveti Raj.
V|
Vužgite si takaj sveču,
Naj do neba vam gori,
Tam te ajšli pravu sreču,

M ale n o v o s ti Jz M ed jim u rjn .

Kak nam iz Arada pišeju, tam je jako
veliki potres bil. Potres je od juga došel i
tak je jaki bil, da su ljudi vun opali iz posteljah. Jedna mlada poštarica, kak se je prebudila, se je prestrašila i vun je hotela skočili nad oblok, ali njoj je glaž šinjaka jako
sprerezal i jako je oranjena.

knidnje. Vu Čakovcu pri fu rs
Vilmošu je njegova služkinja, Lecsek Maria
60 korun vrednosti oprave spokrala. — Na
Beiiczi je negdo od Dobsa Marie, kuharice
Berk j;e|jxa plebanuša, 60 korun vkral. —

NevoJju.

Drsne k i sejm i vu Čakovcu 1900-ga budu

Kojoj nigdar konca ne.
VII.

,

Strašna umornost se je pripetila vu
, ..
. i
„ i ,
jednim zvunašnjim varasu Londona. Jeden
službenik je z 24 korunah tjedinske plače ni
mogel zdržati svoju familiu Dug na dug i
siromaškomu človeku nije bilo drugo delo,
nego osloboditi se iz ovog sveta. Nakanu je
je i ženi povedal. koja mu je odgovorila:
»I déle nesi sobom!« Muž je nato zagutil
malo dete, strelil ženu, a zatem sebe. Redarstvo njim je samo mrtva tčla našlo.

P r o t i pJfuiščini.

® u 1 na rosa
, , u a 1Z ® esa
a’
,
^

februara

3-ga, aprila 9-ga, juniuša 80-ga,
„
,, .
,
.
augusuiša d-ga, oklobra ld-ga, novembra
®
* ’
6
L()*»a
Obzirnim. I red čakovečkih zvunašnjih far notariušlva je od februara prvoga vu školskoj vulici vu hiži Neumann Morjcz. a __ viövijein tuti Čakovečko žandarstvo je
ije|o ZsivUoWcs Kerencz pole.
,
.. . '
, . .
.
,
puia ,z
i^a\ara, koj )e vu više občinah
sve skup 198 korun vrednosti vkral. Predan
je sudu. — Puhlavecz János fridauskog potepuha, gdo je okola Strigo ve više stvari h

e a’

^8

zaklicte o Maria!
Ino svetoe Jožefa!
*
,
Ž njim burno išli vu nebo,
y slatkost R aja svetoga.
^
Ljubleni oteč imati
^zenite njenilépi dar
Jezuša vam hoče dati,
Naj vam v srcu bu svigdar.
^
Vi dečaki i devojke.

Tóbiás Mihály iz Szeghalom občine je spokral, dok ga sada štrigovsko žandarstvo
va^ ^arJlval
na daleko zemlje glasovih pijanec bil. Ženi nije prijelo i prek dalo čakovečkom kot. suPo^nedužne vei^eke20' ^
je vnoge žalostne dneve napravil, jer ne sa- ^u. — Zverokrmlicn. Leszar Ferencz iz
mo, da je po dnevu nego i po noCi pijan- Pusztafa obÉine si je levu rllku
[re[ú t
XI.
čuval i navek vu jutro dimo došel. Ovog
,
, , . .
.
u aati
tjedna jednog dneva je jedna ciganica došla to >e lilk naPred
dal- da se le neholomlce
K svoio ^,.1 o f .na e r f
J
L
. ___________ sa revolverőm strelil. Ali B ahsics žaudarski
£ SV
OJOJ ^ d,0J maten
-------------------------------------------------------._.
Pri njoj nega več nesreče,
priCal i svoju nekrivnju dokazal tim, jer je “
mester je zeznal, da je Leszar sa svoNjim veseli meC gori
svojim vikanjem svakoga na opreznost opodvema pajdaši vu hraščanskoj šumi va^
minjal. ali mladič u svojoj bahatosti o tom dasil i tam si je iz nepazljivosti prestrelil
nikaj nije hotel čuti, več je zahtieval, da ruku sa puškom
Leszái je sada vu varaž^ al' svečnička Kraljica!
mu trhonoáa poderani kaput plati. Pošto finskim špitalu.
Žandavstvo je puške spoXze.,r" naše P^m e glas,
pak ov za to opet nije hotel nikaj znati. , . •
, .
, ,
. ..
,
Dudi naša pomočnica,
....., ’
\
.
j
j
bralo i prek dalo sudu
- Ogenj. Zamuda
, „ A r.
došla je ta ciela stvar pred sud.
_
,
.
*
7
Oda bu došla smrt po nas.
Tužitelj mladic je i ovde zahtieval, da Tamas drava-csanyskog Stanovnika Skedenj
mu trhonoša poderani [kaput plati i lak je Jf‘ zgorel. Zrok ognja je nepoznat. — Al'/.pisal: Anton
u tom nahrupil na siromaka trhonošu, da (lov žganice. Pintarics Imre iz Kis-Mihalo(vu Racx-KmnUkom bregu.)
ov niti riaCi nije mogel u svoju obranu reCi ver 26 Ijel star muž 2 dece oteč je vnogo
t
si
on. koj pr,
veC )e samo pleCi skrenul i glavom kimal, žganice pil i na pulu je skup opal i zmr- MA YER ŠALAMONU
Hochsmger vu
. t r n j e taj Cov.ek mem!« - vel, ko- znu, _
nacno sudac - »anda mu n,je bilo moguCe
potre!,oče. P ri ujem j e m oči sve vu najfalevas opreznim učiniti, kad vas ie na putu
* • - . ,
. .,. , , ,
Z
soJ c ^ni kupiti, pokehdob bude

,

-

......

mu gospodin sudac nevieruju, on se samo
pretvara tobože da nežna govoriti; po cesti
iduč je jedno za drugim kakti vuk glasno
kričal: »Hop, hop, pazite!«
»Anda dobro« — veli na to sudac —
»Tak je anda taj čoviek svoju dužnosl učinil. Da ste vi na to pazili, tak bi sada vaš
kaput cieli bil, a vi si ktomu bili vašu uzrujnost prišparali i nebi imali sada sudbene
troškove, koji su vam na tri forinta i petdeset krajcari narasli, plahti. Vi se vašom
tužbom odbijate!«
I na to je bahati mladič troškove piatil te je svojim poderanim kaputom i od
srama zaervenjenim licem iz sudnice otišel.
„

m,

o u ).

............ Marije Svečnice.
,
Svečnica se približuje.
Mali Jezuš rodjen je.
To rad vsaki človek čuje.
Glas od Rožje matere.
U
Sveti Jožef njoj na strani,
Straha pun ima skerbi.
On nju hude zime brani,
V Retlehemskoj štalici.
m
Pred oltar Gospoda dojde.
V rukah malo déte ma.
Velka žalost nju obide,
Na besedu Simona.

*

n *.

svoj stacun

m«

G a b o n a A r a k . — L iv n a Ž itk a .
________________________ ____ ______________
1 m.-mázsa.
1 m.-cent.
frttól frtig
Ruza
Pšenica
750 —
Zab
Zob
; 5 20 —
D °zs
Hrž
j 5 00 —
Kukoricza uj j Kuruza nova
5 25 —
» » ó
»
stara j 0 0 0 —
Árpa
Ječm en
500 —
Fehér bab uj
Grah beli
6 50 —
Sárga » »
» žuti
i! 5 57 —
Vegyes » *
» zméSanlj 5 5 0 —
Lenmag
Len
, 9 00 —
Rükköny
Grahorka
j 5.50 —
---------------------------- ------------------------------------Odgovorni urednik
M A RG ITA I JÓ Z S E F .
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N y iltt é r * )
K rovat alatt közlüttckórt som
tekintetbon nem vállal felelősséget a

alaki, sem

tartalmi

Sxork.

„Henneberg-selyem"

'

XVII. évfolyam.

*

1 A Csáktornyái ta k a ré k p é n ztá rra l egyesült $

csak akkor valódi, ha közvetlen tőlem rendeltetik
fekete, feher s színes, 45 krtól 14 frt 65 krig méterenként.
Mindenkinek póstabér és vámmentesen, házhoz szállítva!
Minták postafordultával küldetnek.

Henneberg G. selyemgyáros (cs. és Mr. udvari szállító)
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Csáktornyán, 1900 január 13-án.
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G Y A K:

1. Az igazgatóság jelentése.
2. A fel ügyelő-bizottság jelentése.
3. A folyamatban levő V II. és Vili csoporti számadások fölötti határozathozatal és a felmentvény megadása.
4. 6 igazgató-tanácsi tag és a felügyelő-bizottság megválasztása.
5. A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére 2 részvényes kijelölése.
6 A IX. csoport életbeléptetése iránti határozathozatal.
7. Netáni indítványok.
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*) Hogy a közgyűlés érvényes határozatot hozhasson, arra legalább 20 szövetkezeli tagnak jelenléte szükségeltetik, kik 50',) törzsbetétet képviselnek.
Ha a közgyűlés nem válhatnék határozatképessé, akkor 15 nappal későbbre egy
nj közgyűlés hivandó össze, mely az első közgyűlés tárgyai fölött tekintet nélkül a tagok vagy törzsbetétek számára, jogérvényes határozatokat hoz.
A megvizsgált évi számadások, az üzleti jelentés és a felügyelő-bizottság jelenlése a lársulat üzleti helyiségében a közgyűlést 8 nappal megelőzőleg a részvényesek
állal betekinthetők.
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Árverési hirdetményi kivonat.
A C sáktornyái

kir.

já rá sb író sá g

m int

cziska végrehajtatónak Novak Antal végreiV k
hajtást szenvedő elleni 4-3 frt 50 kr. tökekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyében
a nagy-kanizsai kir. törvényszék és a csáktorAz Alsómuraközi Takarékpénztárral egyesült Önsegélyző-Szövetkezet
nyai kir. jhiróság területén levő a IV. hegy1900. évi február hő 15-én délután 2 órakor rendes közgyűlést tart. melyre i V k
kerületi 8 1 0 sztkvben Af28/a. hrsz. a. szőlő,
a szövetkezet t. tagjai ezennel tisztelettel meghivatnak.
^95^
gyümölcsös, szántó, legelő és erdő Lohoveczen 1 hold 1000 □ öl 733 frt; u. a.
llkvben Af32. hrsz. a. szántó és rét Loho- ^
A k ö z g y ű lé s t á r g y a i:
iV k
veczen Í3 6 8 □ öl 125 frt; u. a. tkvben
^35^
Af22/a. hrsz. a. szántóföld Loho veczen 137(3
1 . Elnöki jelentés a lefolyt üzletévről.
U öl 63 frt; u. a. tkvbenA f3 1/b. lírsz. a.
W
2. Afelügyelő-bizottság jelentése az 1899. évi zárszámadások
előterszántó és rét Lohoveczen 369
öl 31 frt;
.
, ,
.
. . . . . . .
iX k
.. .
.
...
„ . JwWkjosztese es <*z<*k kapcsán az üzletrészek es ozek novedeket megállapító igaz- I H k
u. a. tkvben Af/1. hrsz. szántó, ugyanott 1
,
,
,
IJ g P
hold 150 □ öl 91 frt kikiállási árban az i Ž f r f r 116*"«1 határozat előterjesztése, jóváhagyása és a számadók felmentése.
^
árverést elrendelte és hogy
a fennebb meg- W
:1 A szövetkezet hivatalos közlönyének kijelölése.
jelelt ingatlan az
lA k
k A szövetkezel igazgatóságából Kilépő Sípos Károly elnök, Babits
1UOO. é v i f e b r n ó r h ó 24, n a p já n
Nándor és Ilirschsohn Zsigmond igazgatósági tagok helyett uj választás megd é le lő t t ÍO ó r a k o r
ejtése, esetleg a kilépők újbóli megválasztása.
a IV. hegykerület községházánál megtarlan5 . Az 1900. évben működő felügyelő bizottság megválasztása.
dó nyilvános árverésen a megállapított kijS f
kiáltási áron alól is eladatni fog.
Kelt Perlakon, az Alsómuraközi Takarékpénztárral egyesült ÖnsegélyzőÁrverezni kivárnak tartoznak az ingattaSzövetkezet igazgatóságának 1900, évi január hó 25-én tartott üléséből.
UBt
nők becsárának 10 % -át készpénzben, vagy az y f i f
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammai számított és az 1881. évi november
lg 3 Z g 3 tO S a g .
hó 1 -én 3333. sz. a. kelt igazságügyminiszw k
téri rendelet 8. §-ban kijelelt ovadékképes J Ö T ______________
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni
A felügyelő bizottság által jóváhagyott évi mérleg az igazgatósági jelentéssel
avagy az 1881. LX. t.-cz. 70. §-a érteiméegyütt a közgyűlést megelőzőleg 8 napon át a hivatalos helyiségben betekinthető.
yÖ T
ben a bánatpénznek a bíróságnál előleges
A IV. évf. tagjai leszámolásukat közvetlenül a közgyűlés után eszközölhetik. j H K
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.
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66. sz. v. 1900.

Árverési hirdetmény.
Aluliról! bírósági végrehajtó az 1881.
évi LX. I. ez. 102. §-a értelmében ezennel
közhírré leszi, hogy a Csáktornyái kir.
jbiróság 1900 évi V. 36/1. számú végzése
következtében Molnár Klek Csáktornyái lakos
ügyvéd által képviselt Mayer Kmánuel marburgi lakos kereskedő ezég javára Leszár
Pál korcsmáros pusztafai lakos ellen 375
kor. 76 lili. s jár. erejéig 1900. évi január
hó 20*áu foganatositolt kielégítési végrehaj
tás utján lefoglalt és 022 koronára becsült
1 vaslengelyü szekér. 1 könnyű kocsi, 1
szányalja. 1 fonott kukoriczakas, 2 sertvés.
2 kanczaló és szobabútorokból álló ingósá
gok nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a Csáktornyái kir. já 
rásbíróság 1900 évi V. 30 2 számú vég
zése folytán 375 k. 70 f tőkekövetelés, ennek
1899. évi január hó I napjától járó 0 %
kamatai és eddig összesen 4*2 k. 25 f.-ben
hirőilag már, megállapított költségek erejéig
Pusztafán végrehajtást szenvedő házánál
leendő eszközlésére

1900. évi februar hó 13. napjanak d. u. 2 órája
batáridőül kiliizetik és ahhoz a venni szándé
kozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz.
107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés
mellett, a legtöbbed Ígérőnek szükség esetén
becsáron alul is el fognak adatni.
500
Kell Csáktornyán. 1900 jan, hó 30-án.
G itt v il in

JA nos

kir. hír

végrehajtó

\Az üzlet hely iség tíllv n nyokkn 1együtt bérbe ndumlé
1025 sz. 1899.

A vverési hirdetmény.
Alul írott bir. végrehajtó
az
1881.
évi LX. t.-cz. 102. sj-a értelmében ezennel
közhírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. járás
bíróság 1899. évi V. 73 számú végzése
következtében Namesznig József luttenbergi
lakos ügyvéd által képviselt Kabenstein Iguácz luttenbergi lakos javára Horváth Antal
mura-szerdahelyi lakos ellen 020 kor. 12 fill.
s jár. erejéig 1899. évi április hó 8-án
foganatosított kielégítési végrehajtás utján le
foglalt és 1380 koronára becsült 3 fehér
piros tarka szőrű tehén, t ruganyos kocsi,
2 pej szőrű kanczaló és 1 vaslengelyü szekér
ből álló ingóságok nyilvános árverésen el
adatnak.
Mely árverésnek a Csáktornyái kir. járás
bíróság 1899. évi V. 73/4 sz. végzése foly
tán 339 kor. 94 íill tőkekövetelés erejéig
Mura-Szerdahelyen végrehajtást szenvedő há
zánál leendő eszközlésére

1900. évi február hó 7. napjának d. u. 2 órája
batáridőül kit űzetik és ahhoz a venni szándé
kozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy
az ^érintett ingóságok az 1881. évi LX. t-cz.
107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés
mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul
is el fognak adatni.
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Kelt Csáktornyán. 1900. jan. hó
d i l i v ilin

il
Nyomatott Fischel Külöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán

'I li n o s

kir.

25-én

bir. végrehajtó.

