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nyiitterek és hirdetések. magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap. »Általános Tudósító« hirdetési ősz-
tálya Budapest.

Hirdetések jutányosán számíttatnak. > Megjelenik hetenkint egyszer: vasárnap. Nyilttér petit#ort20 au.

A »Csáktornyái Takarékpénztár«. »jMnrnközi Takarékpénztár«, a Csáktornya Vidéki Takarékpénztár« s a t. hivatalos közlönye

Ifjúságunknak a tanév elején. között, annál nagyobb tisztelettel viseltetnek igaz, nemes és magasztosért való lelkese-
az emberek szüleik és az érdemteljes fér- désben nyilvánul.

Senkit sem szabad kicsinyleni, annál ke- fiák irányában.« A szerénység szerényen vonul vissza f
vésbé megvetni, a kiben az erénynek csak Vagy tán már mindent felejtettelek, a bensejébe. Vele együtt jár az igazi bölcses- '
nyoma is mutatkozik. Annál inkább pedig mit az iskolában tanultatok? Oh tempóra! ség, épp úgy, mint a gőggel a gyalázat, 
tisztelendő s becsülendő bárki is, a kit az Drága ifjúság!! És ha mindent elfelejtettél Gőgös önhittség és a bölcseség soha 
igazságosság, önuralom, főleg pedig a sze- volna: a szerénységet, azt az erényt, a mely sem egyesülhetnek. Csak a könnyelműség és 
rénység erénye diszit. Mert hiszen bálorsá- megmenthet, nem szabad magadtól elutasi- hazugság lehetnek hű társak. Az igazi sze
gőt. nagylelkűséget oly férfiaknál is találunk, tanod. rénység biztos jele a nemes gondolkodásnak,
kiknél az erkölcsi tökély hiányzik, a kik Talán tudni akarod miért? hamis büszkeség ellenben jele az aljasságnak,
rendesen szigoruk is: de a minden tekintet- íme megmondom, hallgass meg! Igazán szerény emberről soha se lehet
ben derék férfiul csak az említett erények Ez tanít meg minket arra, hogy meg- mondani azt, hogy »jugi impatiens, Irberta- 
diszithetik. ismerjük tehetetlenségünk érzületét az isteni lis incapax.«

Valódi öntudatosság sehogy sem áll kéz. a természet hatalma ellenében. Vagyis: engedelmeskedni nem akar, sza-
el len létbe u a valódi szerénységgel: sőt in- Ez tanit az igazi, őszinte barátságra, bad lenni nem tud!
kább ennek alapja és főföltétele az. Az emberi szív nemesebb, magasztosabb hi- g jlyen ember csak kárára, sőt vesze-

A valódi szerénység szívből jön és nem vatása, mintegy kényszerhelyzete az, hogy felniére lehet a közjónak, a hazának,
lakozik a nyelven. Ama szerénység, melyet hisz magához hasonlóban. Még a megcsal! ^  |je fejejtsétek!
csak ajkán hord az ember, az elbizakodotl- ember is érzi ezen hatalmas hitnek édes ' l & Cselkó József
ság és gőgnek legrosszabb fajtája. voltát szétmarczangolt bensejében. A hű sziv-

Hányat ismersz le magad is, k. bará- ben vetett bizalom valóban horog a vihar- 
tom, a kik ama szóval: »én szerény vagyok« bán és csendes nyugvó hely, ha az ég fe- • . ~  . ** 1 'L- “
többet akarnak mondani, mint a mi legke- lénk mosolyog. A  Airinyi-enilOK UgV0.
gyelmesebb apostoli királyunk, a midőn ha- Ez a barátság! .
tárlalan jóságban és szelídségében mondja: Kokon lelkek soha sincsenek elválaszt- Lapunk mai számában Tódor H. csák-
»Mi 1. Ferencz József.« va, ha szét is váltak: nem rokonérzelmüe- IornYa' kereskedői ezég gyűjtését számoljuk

Oh aranyifjuság. megnőtt fiatalság ! két semmiféle hamis kötelék egyesíteni nem e* Hetvenhét korona gyűlt össze ebben a 
Akarsz-e szerény lenni? »Igen,« feleled szé- képes. kereskedésben elhelyezett ivünkön. Valóban
gyenlősen. No hát, meghisszük. De akkor A mi jelenlegi, modern barátságaink 0,Y széP összeg, melyért bálás köszönetét 
ne lépd túl igényeidben azt a határi, melyet sem több sem kevesebb egy közösen meg- mondunk úgy a gyűjtés körül fáradozóknak, 
állásod neked szab. ne akarj mindenütt te kötött konvencziónál, hol mindkét rész csak m")l az adományozóknak. Retten lapunk 
a szóvivő lenni, ne lépj fel különösen la- nyerhet; és valamint a modern szerénység ^adóhivatalában is adakoztak, 
paszlaltabbak társaságában lármával és szem- csak abban a vágyban nyilvánul, hogy tinó- A múlt héten a dráva-csányi körjegy- 
telenül. Ne beszélj tárgyak felett, melyek mabb módon dicsértessünk, éppen úgy a zőségböl kaptunk újólag adományokat. Per- 
szellemi látókörödön tűt feküsznek. ne Ítélj modern barátság is csak egy Kötelék, sző- lakról Horváth Csongor járásbiró ur ivén, •
fitymálólag olyanokról, a kiknek hálával és vetkezett, hogy tisztább módon nyerjünk. Beliscséről (Szlavóniából) Perger földink és 
becsüléssel tartozol; óvakodjál a kíméletlen Vájjon nem nevezzük-e ma már azt Budapestről dr. Csuday Jenő egyetemig tanár 
magaviselettől olyan férfiakkal való érintke- az embert barátunknak, a ki nem nyílt el- ur ívén folyt be nagyobb összeg a Zrinyi- 
zésedben, a kik korának és érdemének lisz- lenségünk ? És a mint ma már jónak tar- emlék ezéljaira. Ezeket lapunk legközelebbi 
lelettel és hódolattal kellet adóznod. tátik mindenki, a ki nem általánosan elis- számaiban fogjuk kimutatni és nyugtatni.

Teszed azt ? Nem tudom ! Tény az, hogy mert gonoszképpen ugyanazt tartjuk bárt- Huszonheledik kimutatás,
panaszt emeltek ellened. tutiknak, a ki nem éppen rosszlelku ember,

Emlékezzél csak ama aggastyánra az vagy a ki nem talált alkalmat, hogy elárul- üzv. Tódor Józsefné Csáktornya 2 k.
olimpiai játékoknál, a ki felkiálta: »Oh. jón, eladjon minket. Tódor Cinka » 2 k.
milyen jól tudják a hellenek, hogy mi illik. Szegény barátság! Ribica Gábor Becs 2 k.
azonban milyen keveset gyakorolják azt!« ,\z jgazj barátság oly érem, melyhez Hecsornik Frigyes Varazsd 3 k.
Tanulói korotokban megismerkedtetek azon csa|< a legvégső szükségben folyamodunk; Tódor Irma Csáktornya 1 k.
idegennel, a ki Spárlába jött és a szerény- folytonos érintkezés az, s a váltópénz, me- Njáries  ̂V. O. » 2 k.
seget és tiszteletet látván, melylyel ott a jyen mindennapi kenyerünket szerezzük meg. ~ raz aenö Y1 * .
fiatalság az öregek iráni  ̂viseltetett,emesza- óh ÖMeUen tarái**«! Tc szeretettel Kosenbe^ ^uO Nagy-Kanim 2 k. ;
vakba tört ki: .Csak fepartabau elvezet meg- oszlozo, az .|e, lerhell(en Te vagy |e|küuk ,KuK'er Mll,“ly' , f  *
öregedni.« (elerésze. Gyengéd kezed sebeinket gyógyítja. 30 nVaY e" a “* gerszeg .

hs mit látunk nálad ? Hányán vannak T . J va nllndl oldalunkon vagy és Z*«»zlay Becs 4 k.
közületek, a kik az utczan es nyilvános he- ... •: , Illek Perencz Laibach 2 k.
lyiségekben olyan férfiak köszöntését szinte 5 . . ' , • • . . Wilt Frigyes Bécs 4 k.
kihívókig elvárják, a kik Okét nemcsak szol- Kedveseim! meg valamire lamt minket Finger U jos . 2 k.
gálati idejüknél fogva, hanem érdemeikkel, a szerénység. . . . .  Schöffer M. * 2 k.
tudásukkal és kötelességtudásukkal messze Arra tanit, hogy tudjuk, megismerjük Putay Henrik felügyelő N.-Kanizsa 2 k.
túlszárnyalják és a kikéhoz hasonló állá- sorsunk, életünk esetlegességeit, bizonytalan- Winter Nándor » 2 k.
sokra talán soha nem is emelkedhetnek. ságát. Bösser N. Budapest 1 k.

Hiszen nem rég olvastátok Plató mű- Arra tanil, a mi gőg ellen védelmez, a Weisz Ottó Bécs 4 k.
veit, a ki azt mondja: »Minél jobb és ne- gőgtől megment, hogy bensőnkbe térjünk. Binch Nándor Nagy-Kanizsa 1 k.
mesebb erkölcsök uralkodnak a polgárok Tanit nemes gondolkodásra, s mely a szép, Schwarcz Tauber » 2 k.

. ._________ ^ _____________________ _________



d g , 1 k lási értekezletén egyhangúlag teljes és tör- gyelettel ülte meg a Csáktornyái izraelita Ilit-
Reichenfeld Gv. > 2 k. keletien bizalmának kifejezése mellett nagy- község is. A gyászos nap előestéjén meg-
Abel Alajos » I k. méltóságodat képviselőjelöltjéül kiáltotta ki. gyujtatott az entlékmécs, a halálozás nap-
g ocb Adolf » 1 k kérve, hogy a jelölést kegyesen elfogadni ján pedig Schwarz J rabbi az elhunyt nagy-
Hoffmann Gvula Csáktornya 1 k. szíveskedjék. asszony lelki üdvösségéért imádságot inon-
Hacsak E Budweif I k. Zakál Henrik elnök dott a templomban. Mint minden esztendő-
uilL \T •> k * ... bén, úgy az idén is a Csáktornyái izraelita
^  ^  J j. ®z^  Kálmán miniszterelnökhöz. nőegylet e napon 50 koronát osztott szél
Geizineer A Trieszt 2k Nagymélt. Széli Kálmán miniszterelnök urnák az »Erzsébet királyné alapítvány« kamatai-
Ungár D » 2 k. Budapest. ból a szegények közt.
Rlankenbenz V Naev-Kanizsa 1 k. , ... . — Hírek a városházáról. Csáktornya
cft<ílPrirs Ftok Rudaoest 2k A Csáktornyái választókerület szabad- nagyközség képviselőtestülete f. hó 10-én
v vri n nap* púi R117ÚS 30 í. vüpárti választói Perlakon és Csáktornyán rendkívüli közgyűlést tartott, melyen 1. egy-

' ' 1 ------------------  tarlóit népes értekezletükön Wlassics Gyula hangulag elhatározta, hogy folyó íarlozásai-
Összesen 79 k. 30 f. közoktatásügyi miniszter urat kiáltotta ki nak rendezésére és az állami elemi népis- 

_ . . . . . .  , iá-, otoi 1, i u f  képviselőjelöltül. Ez alkatommal nagyméltó- ko|a építkezésére a Pesti Magyar Kereske-
Lapunk m. szamának kimutatása 2121 k. •* k ságod pr0grammjához teljes bizalommal való de|mi Banktól 300,000 koronás kölcsönt vesz
Az eddigi gyűjtés eredménye 2200 k. 78 f. csatlakozását és ragaszkodását kifejezve, igénybe; 2. Sray Alajos és Novák Ferencz

A további gyűjtés eredményét lepünk nagyméHóságodhoz lisztelolteljes üdvözletét jaVára |eirl állami adójuk után községi pót-
... „ . .. r ■ , , 1 , , c. „ uralni ku,dl a Part- adót hozott törlésbe; 3. Pál Márk napszá-
jovő szamában fogjuk lolylalólag közölni. Zakál Henrik, Sípos Károly, elnökök, mos letelepülés iránti kérvényével kellő ok-

------------  . , . . .  , __ , iratok hiányában elutasította.
A szabadelvüpárl elnökéhez, báró Pod- _  yj harangok Megemlékeztünk lapunk 

, Választási mozgalmak. manitzky Frigyes úrhoz pedig a kővetkező egy régebbi számában, hogy a helybeli szt.-
*avu‘l1 küldetett. ferencziek templomának egyik harangja meg-

A Csáktornyái választókerület szabad- B|. podmanj|zky Frigyes Őnagyméllóságának repedt s a zárda érdemteljes főnöke, Hor- 
elvüpárti választói f. hó 11-én délelőtt Per- Budapest váth Kajos ur ezen alkalomból, de régi óha- I
lakon, délután pedig Csáktornyán népes ér- jához képest is, két uj harangot önteteit
tekezletet tartottak. A Csáktornyái választókerület szabad- Zágrábban. A harangok mull hó 17-én ér-

Perlakon e hó 11-én d. e 10 órakor elvüpárti választói Perlakon és Csáktornyán kezlek meg 8 a lemptom előtti téren voltak 
népes értekezletet tartott a szabadelvüpárl. tartott népes értekezletükön Wlassics Gyula elhelyezve hosszabb időn keresztül, amikor 
Az értekezlet elnökéül Sípos Károly, jegyző- közoktatásügyi miniszter uiat kiáltotta ki jg sokail megnézték őket. Felhúzásuk — a 
jéül dr. Zakál Lajos választatott meg. Sípos képviselőjelöltül. Midőn ezt Nagyméltóságod- mj nem cseké|y munk0ba került — f. hó 
Károly elmondván az értekezlet czélját, a dal közölni szerencsénk van, a szabadelvű reggel történt meg. s az esti imádságra
szabadelvüpárt jelöltjéül egyhangú lelkese- párt programijához való ragaszkodásának már a2 uj nagy (Anta, Mária Ferencz ne- 
déssel dr. Wlassics Gyula kiállatott ki. Ez- készséggel ad a párt kifejezést és szivélye- yü) haraug hivla fe, a hívőket; mély kon- 
után megalakult a párt végrehajtó-bizottsága, sen üdvözli Nagyméltóságodal. gásával dicsőítvén az ég és föld hatalmas
Megválasztattak: elnöknek Sípos Károly, al- Zakál Henrik. Sípos Károly elnökök. Urát. Másnap, a jubileumi első körmenet ál-
elnöknek Petkovics Miklós, jegyzőnek dr. . kalmával az összes harangok meghuzattak
Zakál Lajos, s nagyszámú végrehajtó-bizoll- N ?, e !a* 120 saíí [  ri° .í1 U A zárdafőnök ur ezen újharangok öntetése
sági tag. folt sürgönyökre ugyancsak surgony.leg a va|óbaiJ gzép ég ör^k em|* kel biztosi_

A Csáktornyán tartott értekezlet a »Zri- ko\(>tkezo válaszokat kapta. toü maga„ak, s meg lehet róla győződve,
nyi »-szálloda nagytermében volt megtartva, »A Csáktornyái választókerület csáklor- hogy hívei ezen nemes tettéért csak teljes 
a hol is a választók nagy száma vett részt. ,jyaj járásában tartott választói értekezlet elismeréssel és igaz hálával viseltetnek irá- 
Az értekezlet megnyitása előtt Zakál Henrik megtisztel > bizalmát hálásan köszönöm és nyában. Az uj harangok tehát megvannak, 
ügyvéd röviden' ecsetelvén az összejövetel a jelölést készséggel elfogadom: meleg üd- hisszük, hogy a zárdafőnök ur nem koro- 
czélját, kéri a tisztikar megválasztásál. Az vözlettel igaz hívük Wlassics.« názta be e tettével azon alkotásokat, melyek
értekezlet elnökül Zakál Henriket, jegyzőül még templomunkban megoldásra várnak. Olt
pedig Brauner Lajosi választja meg. Ziegler »Ragaszkodásuk és bizalmuk meglisz- van az orgona, mely valóban hasznavehetetlen. 
Kálmán meleg szavakban megemlékezik a telő kifejezéséért őszinte köszönelünkel küld- évről-évre a javítása nem csekély összegbe ke- 
mult 1896—1901. évi országgyűlés műkő- ve, nagy örömmel vettük tudomásul, hogy rü, Reméljük, hogy a zárda főnök ur a hívók 
déséról, s különösen a Csáktornyái választó* ottani elxtáisaink tántoríthatatlan hűséggel óhaját méltányolva Isten dicsőítésére uj or- 
kerület volt képviselőjének, dr. Wlassics ismét pártunk egyik büszkeségét és oszlop- g0liat építteti a közel jövőben, s adja az 
Gyula kultuszminiszternek a haza és a nép- iát, Wlassics Gyula közoktatásügyi miniszter Bgek ura bogy ez a nagy a|kotás, az uj 
oktatás terén szerzett hervadhatlan érdemei- ur () kegyelmességét jelölte; sorakozzanak orgona építése templomunkban meg az ö 
ről. Kéri a szabadelvüpárt választóit, hogy párlhiveink lelkesedéssel diadalokhoz szokott ^jele veZL,tése alatt történjék meg.
egyhangúlag nyilatkoztassák ki a kerület volt zászlaja alá Podmanitzky, pártelnök.« ’_ ^  beiratások eredménye. Városunk
képviselőjének, dr. Wlassics Gyula ur Ö Ex- minden iskolájában a beiratások már befe-
cellentiájának újból való kandidálását. Az jeződtek s az előadások javában folynak. A
értekezlet élénk figyelemmel kisérte Ziegler K ü  L Ö N F É L É K .  beiratási statisztika szerint az állami tanitó-
Kálmán szavait s végül lelkes éljenzés ki- képző-intézetben az első évfolyamba való
séretében volt nagyérdemű és tevékeny kép- — Erzsébet királyné emléke. Kegyele- felvételre folyamodott 58 növendék, felvéle- 
viselőjél újból a kerület jelöltjének kiáltotta êg módon ülte meg f. hó 10-én városunk tett 30; a második évfolyamba felvétetett 
ki. Ezután Pruszátz Alajos horvál nyelven közönsége Erzsébet magyar királyné halála- 24- folyamodó közül 22. a harmadik évl’o- 
értelmezte Ziegler szavait. Végre megalakult nak harmadik évfordulóját. A nevezett na- lyamba felvétett 28 folyamodó közül 24-: a 
a végrehajtó-bizottság, melynek elnöke Zakál pon a komor őszi szellő fekete lobogót len- negyedik évfolyamba felvétetett 18 folya- 
Henrik, alelnöke Szilágyi Gyula, I ruszálz ge|en számos középületen, a templomban modó közül 14. Folyamodott összesen 128.
Alajos, Wollák Rezső, jegyzője Brauner La- p(.djg — érseki rendelet folytán — gyász- helyszűke miatt felvehető volt csak 90. Van 
jós lett; a bizottság többi tagjai pedig a már mjse t;,rtntott. Pont 9 órakor kezdődött a tehát az I. évfolyamban 30, a 11-ban 22, a 
korábban megválasztottak lettek. Az egybe- gyászistenitisztelet, melyen Zabavnik Lajos lll-ban 24, a IV-ben 14 tanilónövendék. 
gyűltek üdvözlő táviratot intéztek dr. Wla- p0ntifikált fényes papi segédlettel. A gyász- Az áll. polgári fiúiskola hat osztályába fel 
sics Gyula kultuszminiszter, Szelt Kálmán mjS£n a helybeli intézetek tanulóifjúsága a lett véve 130 tanuló. Ebből az I. osztályra 
miniszterelnök és báró Podmanitzky Frigyes atntestületek vezetése mellett s nagy közön- esik 39, a 11-ra 28, a lll-ra 21, a IV-re 27.
he.A f̂«Kdbaí!e e n k̂éhe2 vett részt. Istentisztelet alatt a helybeli az V re 11, a Vl-ra 4. Az áll. polgári leány-
selőjelólthoz a következő távirat küldetett: róm ka,j1 kail(or SZép gyászdalokat énekelt, iskolába felvétetett Ő9 tanuló. Még pedig az

Vlassics Gyula ur ü  nagyméllóságának Mise után a ponliükáló pap a ravatalhoz I. osztályba 26, a 11-ba 16, a 111-ba 14, a
Budapest men1, a intonálla és beszentelte aiIV-be 9. — A községi elemi népiskolába be-

‘ f koporsót; 10 óra volt már, mire a kegye- iratkozott 229 fiú és 238 leány; összesen 
A Csáktornyái választókerület csák- leles résztvevő közönség szétoszlotl: — Ér- 467 tanuló. — Az egyesületi óvodába be- 

tornyai járása mai napon tartott válasz- zsebet királyné halálának évfordulóját ke- iratkozol! 122 kisded.
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— Értesítés. A OS. és k kiizös liad- szent-grófi járás 175. keszlhelyi járás 228, tályban 1000 koronától 1400 koronáig emelkedő 
sereg osáktornyai állomásán az 1902. január pacsai járás 199. novai járás 218, letenyei évi, béléssel, továbbá az 1893. évi IV. törvény-

31: ig szűk- járás 56, perlaki járás 148 alsó-lendvai já-
séges kenyér és zab szállításának biztosítása rás 297, Csáktornyái járás 205. Vármegyénk évi október hó 15-től hat hónapra terjedő gya- 
f évi október 15-én délelőtt 1 1  órakor a lokössága tehát a f. év első felében 2374 korlati-tanfolyamokat nyit a következő posta- és 
zágrábi 13-ik hadleslparancsnokság felügyelői emberrel szaporodott. távirdahivataloknál: 1 . a budapesti posta- és táv
irodájában tárgyaltatik. Bővebb értesítés a -  KI akar eayóves önkéntes lenni? Bizo- irdaigazgatóság kerületében Kecskeméten és Sej-
zágrábi cs és kir. katonái élelmezési rak- nyára van olvasóink közöli löbb fiatal ember, ki "á7  kerületében ‘Eper^sen0^  SáloValjaújbelyen;
lárnal és bármely kozigazgalasi elöljáróság- annak idején tanulmányait félbenhagyta, s igy a 3 . u kolozsvári posta- és távirdaigazgatóság kerü- <
nál nyerhető. 3 éves terhes katonai szolgálatnak néz elébe, leiében Brassóban és Kolozsvárott; 4. a nagyvá- ;1

— A helybeli alsófokn iparostanoncz- Debreczenben már évek óta sikeresen működik az ra(b posta- és távirdaigazgatóság kerületében Aráw ^
iskolában az uj lanév ünnepélyes megnyi- országszerte kitnő hírnévnek örvendő Lichtblau dón és Uebieczenben; 5. a pécsi p o s ta -^  távirda-
,. f la i r , i „  ..„„„„I o , ,, r . , . igazgatóság kerületében Keszthelyen és Mohácson;
lasa f. hó 1.vén reggel 8 m akor lorlemk. Albert-féle nnniszlerileg engedélyezett katonai elő- a pozsonyi posta- és távirdaigazgatóság kerti-

Hímzés KldlIltSS. A múlt héten meg- készítő tanfolyam (tanbizottság: eddei Draugentz leiében Nyitrán és Léván; 7. a soproni posta- és
nyílt llimzés-kiáilitást sűrűn látogatják höl- János ny. m. kir. honvédezredes és Mayer Adolf távirdaigazgatóság kerületében Székesfehérvárott.^ 
gyeink és a tanítványok egész serege tölti és kir őrnaay) melyben azon ifjak kik még Szombathelyen, 8. a temesvári posta- és táv- 
be a külön e czélra berendezett termeket, sor alatt nem állónak, foglalkozásukra és ölöké- ^igazgatóság *•!**««'*» SatodM « és Verse-
A Singer Co. varrógép részvénytársaság nagy- szOltségükre való tekinlel nélkül rövidesen meg- kerületében Eszéken és»monyban. g g<* g
kanizsai ezég szakavatott tanítónője nyújtja szerezhetik az egyéves önkénlesi jogot. Felvilágo- . t
az ingyenes oktatást. A kiállított hímzéseket sitást és prospektust készséggel küld Lichtblau Lzekre a tanfolyamokra hallgatóul felvétetnek, 
hölgyeink nem tudják eléggé csodálni, hogy ■ Albert igazgató Debreczenben. a) első sorban az 1873. évi II. törvényezikk
lehel séges ilyesmit varrógépen előállítani. A j Martinuzzi Gviirnv V? i nóv km- ö- § 'a értel,nében kisebb hivatalnoki alkalmazta-
kiállítás Csáklornyán Deák-n.cza 182. szám j m kol jel“  a ^ S e , « ^  A l . t l  T J ^ T " * * * *  * *  ^
Nuzsy-féle házban 5-én nyílt meg és szép- fériinak aligha jutott tragikusabb sors, mint neki,
tim ber 23-ig marad nyitva. ki , bizonvos voll a s.,iát rzéliápA, ;\rökké b) postamesteri vagy posta- és távirdakiadó
... T  Figyelmeztetés. A község elöljáró- k„  párl kii2ült kelletl jál92ania himnpoiuikávai.

saga figyelmezteti mindazon útadó halrajé | ía8su (ts megfontolt módon kellett arra töreked- tályát esetleg ezekkel egyenlő rangu más iskolák
kosokat, kik ebbeli tartozásaikat mindezidáig nje jl0gy Magyarországot és Krdélyt egyesítse, mi- megfelelő osztályait sikerrel elvégezték;
!e nem róttak hogy ebbtdi kotek^eltseguk- koi. ily „agy összeforrás csak egy nagy szenve- c) ugyanezen iskolai előképzettséggel bíró é i  
nek 3 nap alatt annal bizonyosabban eleget d(j|v lángjá,iál lehetséges és midőn végre lehetsé- 18. életévüket meghaladott más férOak; 
tegyenek, miután ellenesetben az annak te- vn!( nroviikn« tőr kií.iinM-. «i|pt«st i.nov

h" hassa “  '8iaet Kiildjé'- ”' int j e l e n t í ^ e f a t n l í  S E Ö “ ‘e lö C e “nelKOI el lógnak aaatm. az eioijarosan. Mózes. Szegény fáradhatatlan tábornok, a ki soha- zoló, Ifi életévüket betöltött ifjak is. A fölvételre.
— A gyermekek kozegeszsegugye. Zala- sen) mutathatta meg hazájához való szeretetét megkivántatik továbbá annak igazolása, hogy a 

vármegyében uz utolsó félév alatt (január— am,yil.a a mennyire érezle H  midön „ieg,nuut- folyamodó
julis) nem to lt \a lam i kielégítő. Lgyanis a |ialla vo|„a akkor aludt ki élete. Neve Krdélyor- t. magyar állampolgár; 2. 3ö-ik életévét még
lertőző betegségek közül: ronezoló torok lob- gzág történetét jelentette és Magyarországét, fclső nem haladta túl; 3. magyar, illetve, ha horvát-
bán meghalt 46. vörhenyben 18, kanyaró- üldozalu volt azon nagy iragédiának, mely f in n o rsz á g i illetőségű a horvátnyelvetszóban 
bán 89. hasihagymásban 12. hökkurulban l áladükon ., ,Blalolta hajtónk legjelesebbjeit. szol “ Tesüleg '

gyeimekdgyi lazban 4. Összesen 1 >8 Hazafisága Ferdinand pártjához vonja, sohasem is teljesen alkalmas, mely utóbbi körülmény köz^- 
gyermek. . bírja elfeledni Buda megvételét s midőn látja, hatósági orvosi bizonyitványnyal igazolandó* *

l o n , v r n a ! ? S ^ l e V ö t o I ^ r t ^ M ó ^  h°gV K' d<ls nem “ mag)ar kiril>nak Wrt0,“ -ha- A tanfolyamok hallgatói tandíj czimén fejen- to uya nagyközség leruleten irt k I „ein idegen zsoldosok prédája, hazafisága megint kint 2() koronát kötelesek fizetni és ezen díj IM-**
fölkelésre kötelezettek ev okkbei ló *-en a ,.£gj politikára készti, a német- és török-párt zetése alól csak az igazolványos katonai altisztek 4t
délelőtt 8 órakor tartoznak jelentkezni a közlj ingadozá8ra. Az ő politikáját is Arany sza- mentetnek fel.
\áiosházánáh v , . , v«i fejezik ki a leghívebben: A tanfolyam szabályszerű elvégzése és az ekK**

racnoma. /p ila 'ai megye len rész •- »Két e||ens^g a |juna két parton, irt szakvizsga letétele után a hallgatók posta- és
ben, különösen pedig Alsó-Lendva vidékén. Kevés annak az én egy jó kardom. távirda-segédtiszti állásra képesítést nyernek illet-,-*
Perlak és Csáktornya környékén a folyó év | Kaviket i másikat -  hiába ve a Poslil" és távirda-segédtiaztjeleltek létszámá- H
első felében 29«3 szembeteg volt, ebből meg- a L av’ L o t _  Bímdolit m ^ ib i  ba ^vételnek és a segédtiszteknek költségvetési-

rul711ll ,;nn »npohalt vm;v pllávíi/oll 81 . e"el g idolja magdbu. lég megállapitolt létszámában beálló üresedéshez'"
^  ’ i ^ n^oono Martinuzzi (lyörgyről és koráról szól a Nagy Ké- képest posta- távirda-segédtisztekké neveztet-
gyógykezel«!« ala l marad _ 2202 Világtörténet 181. füzete. nek ki.

—  Tüzesetek statisztikája. Vármegyénk- , . . . .  t k szerkesztőié dr . . . .  , ,
hó., ..7 oimnli n hrtngn »lili QŰ Iii7p<ipt voll '  “ kotele- nat?i ,nunKa szerzeszioje ír. ^klk ezen tanfolyamokba belépni óhajtanak,

, _ Q í. , -n  Vii lm i ' i i t i .. Marczali Henrik, egyetemi tanár. Kgy-egy kötél sajátkezüleg irt folyamodványukat, születési, or-
A kar «UU.3oi) kor. ou Ilii. rJujol niz OSI V«I ^  djszes félbőrkötésben Ifi korona; füzetenként vosi, erkölcsi és iskolai bizonyítványukkal fel
volt 147,554 kor. 25 fill. A többivel szege- jf} kapható 00 fillérjével. Megjelen minden héten szerelve, folyó évi szeptember hó 30-ig és pedig
uyebb a megye. A tüzesetek közül gyuito- f|) t Kapható kiadóknál (Révai Testvérek ?. rair f 1°'*4'alba1n AHók fölöltes hatóságuk ul-
galásből szárm azott 10, gondatlanságból 16, «  , R, Budapest Vili Üllői-ul 18 sz ) s Ja"' a í  fószolgah.ró vagy• l,r . : p _,|pn no ,,oa- ,ni- n1, uimm ui m. » polgármester közvetítésével, a tanfolyam helyére
vuiamcsapas t. m iien-ucu ^  minden hazai könyvkereskedés utján. nézve illetékes posta- és távirda-igazgatósághoz

— Népszámlálás után. Az 1901 -ik ev nyújtsák be.
első felében, vagyis január i-löl julius 31-ig # # , ..■ ...
Zalavármegyében az alispáni jelentés szerint Pályázat posta segédtiszti tan- I Felelő, azerkentő: *'<
járásonkint és összesen a következő emel- * ín l i r a m o k ra  s A * D o . T . . . A - » c r c  4
kedése van a népesedésnek: Zala-Egerszeg j fo lyam ok«. M A R G I T A 1 J Ó Z S E F .
város 300, zala-egerszegi járás 240, Nagy- \ m. kir. posta, lávirda és távbeszélő elnök- Kiadó é.  laptulajdono.: w m ..
Kanizsa város 40. nagy-kanizsai járás 143, jKi,Zg;,iója a posta-, lávirda- és távbessélő-kezelési FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR), 
tapolezai járás 239, sümegi járás 147, Zala-1szolgálatban alkalmazandó és a XI. fizetési osz-|

. jf •

E L e g r ö v id e b b  id ő  a la t t  s z á l l í t  Sürgönyczim: Z á s z ló g y á r ,  R á c z k e v e .  .....

rzsébet zászlógyár Ráczkevén. '5“ “  t e l  ■aílB«}* '■ 33 g *
Választási zászlók és jelvények a legjutányosabb árért. D í s z -  é s  k o r t e s z á s z l ó k  3  ír t t ó l  f e lje b b .

*
A  s z ö v e te k  s z in t a r t ó s á g á é r t  fe le lő s é g e t  v á l la lo k ,  k ö l ts é g v e t é s  é s  á r je g y z é k  in g y e n .
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Vu Čakovcu, 1901. 15-ga septembra Broj. 37.XVIII. tečaj
S ve pošiljke se tidué zadržaju 
novinah, naj se pošiljaju na 
me. Hargitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:
Knjižara F isc h e l Filipova, na horvat8kom j magjar8kom jeziku izlazeči družtveni, znanstveni i povučljivi list za puk 
kara se predplate i obznane

pošiljau. Iz la z i s v a k i t i je 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 leta . . .  4 kor
Na četvert leta . . 2 kor.

Pojedini broj; koštaju 20 fin.

Obznane se poleg pogodbe 
i fal računaju.

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

Gojenje marve.
Bez domaCih živinah poljodelstvo vu 

našim orsagu si nije moói misliti i živine ili 
držati ili gojiti mora gazda. Lehkeša stvar 
je célomu držanje i hasnuvanje, ali i k to- 
mu je treba razmeti, težk^še je gojenje, koje 
veC više znanosti zahtéva; ako gdo po go
jenju hasna hoCe imati, treba je da pozna 
ove sve navuke.

Dakle, ako gazda gojiti hoče, to je pi
tanje po ovim njegovim odlučenju, sa kim 
bi poCel taj posel? Pregledne vu občini, vu 
okolici, ili pak vu bližnjim varašu. da kako- 
vu živinu kupiju najrajše, zatem pod svo
jem krovom, vu svojem dvoru pregleda, jeli 
bi znal on takvu živinu držati i gojiti, koja 
iskanju plod daje.

Prije sam ploda spomenul. Kaj razme- 
mo pod tem? Razmemo po živini naprav
ljeni] onu jakost, brzno delo. koje konji vu 
hamu i pod sedlom daju. Razmemo pod lem 
meso, mléko, sira, putra. mašču, vunu, ko- 
žu i t. d., kaj se po živinah pri hiži more has- 
nuvali, ali i v peneze more spraviti gojitelj. 
More prodati nadalje odgojene živine.

Ako si gazda premisli i to, kaj i kuli- 
ko bi moral i mogel hraniti, jeli ima dobru 
štalu, jeli ima pašu, kakvu nuca, onaa mo
re odlučiti, tojest onda si predstavi cilj, ko- 
jega postiči hoče.

Drugo, kaj delati mora je to, da za go
jenje prilične fajte i iztoga onda za seme 
dobre živine zebere. Za séme prilične živine

moraju zdrave i njegovomu cilju odgovorne 
biti i nesmeju imati nikakve falinge, kako- 
ve vremenite betege, nazadnje niti preveč 
mlade niti preveč stare živine, — koje več 
dobri plod donesti neznaju — je za odga- 
janje hasnuvati né moči.

One živine, koje gazda za svoj cilj pri
lične vidi, je pari. Parenje se vu čredi i na 
paši slobodno pripeti. Pri parenju gazda ze
bere olca na kobilu ili kravu i najbolše je 
iz ruke pareuje. Rodbinstvene živine — ma
ter za sinom otca sa kčerjom, ili pak brata 
sestrom pariti je né smeti.

Prije sam spomenul fajlu, gledimo, kaj
je to? Fajia je takov živinski čopor, vu 

kojem su živine sve jednakog téla i svojst- 
vah i to njihovi mladi takaj herbaju od njih.

Fajta je napriliku medjimurski konj, ma
li ponny konj, fajta je nadalje i magjarska 
marva kak takaj zmed svinjah bakonjska 
(bagunska) fajta.

Fajte, ili kak vre znaju reči ovakve ili 
onakve »krvi« živine se moreju poznati po 
léin, velikoči i po drugih svojstvih kaj sve- 
skup za znak zovemo. Zaloga, dok vu kojim 
čopom ovaj znak nije jednaki, kaj bi poz
nati bilo, taj čopor za fajtu nezuveju.

Živine, koje vu jednu fajtu spadaju, her
baju spodobu téla i druga svojstva. Herbanje 
je jako znamenita stvar pri živinah, kaj ako 
nebi, bilo istina bi mogel gazda zato gojiti 
živine, ali osegurani nebi bil, da dobra svoj- 
slva roditeljov budu i ovili mladi dobili i

tak bi dobra i huda živina čislo na kocku 
opala.

Herbanje je pri roditeljah jednako, sa
mo malokrat se najde pri nekojih živinah 
vekše i sa takvimi redovito oni ima ju, koji 
iz čiste stare fajte proizhadjaju, le druge kr
vi nije bilo zmčšano med nje.

Rekli smo »čiste fajte« i zmešanje krvi; 
potrebnim vidim, da i to razlolnačim i go
vorim od onih postupanjah gojitbe. kojih 
jedna čistil fajlu — tojest čislu krv, živi
nah obdrži, a drugo pak ne dobrih fajtali 
odvetke popravi.

Ako je dobra fajta i zahtéva njem od- 
govara, onda gazda pridrži ovu, svigdar na 
iz ove fajte čiste matere — kak je s^mo 
moguče ravno takve fajte najbolše otce has- 
nuje, tojest domače gojenje tira. Napriliku 
na svétu najbolšega vola za vožuje su :z na
še magjarske marve dobili, ali ov samo on
da ostane takov, ako se druga krv ne zme
ša vu nje.

Je zvun toga takov slučaj, da je jedna 
ili druga fajta né dosta hasnovita i ovu gaz
da lioéé popraviti, sada, da na hitrom cilj 
postigne, druge fajte krv zmeša — tojest 
ženski spol sa finešim i bolše fajte mužkim 
spolom pari, kaj za v križ parenje zoveju.

Napriliku gazdarica ima male kokoši 
koje jako ncneseju, da budu ovih odvetki 
vekšeg téla i od kokoših bude vekše, više i 
lépe jejci dobila si dobre kokote priskrbi i 
sa ovimi vkriž pari svoje kokoši.

____ Z A B A V A

Iz mojega putovanja.
»Koj puno putuje, puno vidi.« Pak on

da ina i razliku med stvari, koje imadu is- 
tu zadaču, a ipak su vrlo različne. Ovak sva
ki moj vriedni čitatelj pozna kupališta, ili 
kak je puk imenuje: toplice. A da su takove 
raihčite, makar da isto ime: toplice, noše, hoču 
ovde veselo i smiešno, ali pristojno opisati.

Malo selce Gős u vesprimskoj varme- 
gjiji med brdinami, ima tobož nekakovog 
zviranjka, koj malo po žveplu diši, i jer je 
lo selo na vrlo zdravom miestu, gde se je 
moči naužiti do volje onoga bregovitoga friš- 
koga zraka, ima po lietu dosta gostih gos- 
podskoga i seljačkog stališa. A zakaj to ku- 
palište neizide na svietski glas, ja bi rekel, 
da su putevi i zle ceste krive, koje do sela 
i do zviranjka vode. To selce je domovina 
mojih dveh znancov, još od godine 1866, 
kada su isti, Pista i Ferko bili dvadeset go- 
dilnji soldati, te su slučajno na očih obol- 
jeli bili poslani u Spital Klehsheim, u kojem 
sam ja za vrieme rata sa prusi i taljani, 
kakti liečnik služil.

Ova dvojica nisu slučajno bili doma,

kad sam ja u Gős došel, jer drugčije ja sve- 
čanomu dočeku nebi bil izbegel, direktor ku
pališta pak za to nije imái vriemena, jer je 
baš bil u poslu, moral je najine tele zakla
ti. — Ali za to je on to na večer nadomes
til; jer kad sam u njegovoj krčmi sedel do
šel je u sobu, škrljaka je ravnič ostavil na 
glavi, ali pipu je uzel iz ustah te ju je spra
vil u žep, jer je videl iz mojega vanjskoga 
prsnoga žepa na kaputu cigare štrčati, pak 
si je odmah mislil, da mu budem jednu po
nudil. 1 dobro si je mislil!

U svih loplicah je kupalištna uprava u- 
zorna, a takova je i u Gősu, samo da ov- 
dešnja jednostavnost nadmašuje sve toplice 
ovoga svieta, jer tu uiti je kakov činovnik 
izvan samogo direktora, koj je zajedno i krč
mar, a niti su kakove knjige, u koje bi se 
kupalištni gosti upisivali. Prijavljene goste di
rektor jednoslavno napiše krujdom na vrata 
od ormara iz nutra, a koj iz kupališta oti- 
de, njega samo u ustih pomočenim prstom 
iz vratah izbriše.

Liste za goste, donaša neki dečko u 
košu na plečih iz dosta udaljenog poštans- 
kog miesta, pak je samo u sobi za tram na- 
vtiče, tko misli da je i njegov med njimi, 
more si ga poiskali.

Ako sada hočemo prispodobiti ostala 
kupališta sa ovim, tak znamo, da su u top
licah liepo uredjeno kače za kupanje, onda 
su liepo uredjene oveče sobice sa raznoboja- 
nim kamenjem potaracane, u koje si svaki 
po volji kroz pipu tople i mrzle vode pus
ti te se po volji kupa U Gősu je to sve 
drugčije. Onde su samo tri podugovate kače 
na forrnu plitke rake, voda se u nje nosi u 
kantah, onda se bolestnik nutar leže a pre
ko njega hude potegnjen pokrov, koj je na 
gornjem kraju izrezan, za da je glava vaui. 
Ako je voda prehladna, pritače se pri no
gah vruča, dok betežnik nezakriči: »Kutya 
teremtette! Em ine valjda nebudele parili 
kakti šloktiša!«

Ostali kupalištni gosti se posedaju k 
stolom pred kučom pak se kartaju i piju fer- 
tala za fertalom. Tu se onda svaki dan jed
na te ista pripovie9t pripovieda, ali se još 
nije čoviek našel, koj bi ju vieroval: tobože. 
da je negda bil neki liečnik — jedan pravi 
»študirani doktor«, i ov da je negda jedan 
krat rekel, da je prije kupanja škodlivo dva. 
tri ili četiri sajtleka vina popiti. To se raz- 
me, da mu to u onoj okolici, gde tak fino 
vino raste, nitko nevieruje.

Sa liečničkim ordiniranjem pod tjed-
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Ali né samo tak more gazda popraviti 
svoju marvu; jesu i druga postupanja, sa ko- 
jimi ove priličnešimi déne i to.

Prvo i najvažnije je to, kada gazda go
jiti hoče naj si zebere za séme dobre živine.

Drugo, da za gojenje samo najlepše naj 
ostavi, a druge naj proda, koji su mu ne 
potrebni.

Tretje je to, da sve one živine, koje fa- 
lingu imaju, nadalje one, koje su slabe na
rave (kak prinas veliju: rahe) naj pod go
jenje nepusti, naj prebere dobro od drugih.

Ako gazda vezda samo dobro, kaj je 
njemu prilično pari — i smetje svigdar iza- 
bere od drugih — mlade živine dobro hra
ni, i goji onda bude se mu pod jednim od 
odveetka, do odvetka pobolšala živina i sa 
lem bude i vekšu vrédnost imala.

-  F .  -

Spomenik Zrinyiev.
Vu denešnjim broju naših novinah iz

kažemo šahiranje Tódor R. čakovečke trgo
vine. Sedemdeset i sedem korunah su vu 
ovoj trgovini podpisali, najviše iz dadešnjih 
zemjjah putujuči trgovci. Lépa svota, za ko- 
ju se tak sabiračom, kak darovnikom lépő 
zahvalujemo!

Prošli tjeden dobili smo iz drávaéanjs- 
ke notariušije nanovo dare, na dalje iz Pre- 
loka od gospodina kr. velikoga sudca Hor
váth Csongora i iz Budimpešte od gospo
dina dr. Csuday Jenőa, koji su vekše svote 
poslali na cilj spomenika Zrinyia. Ove dare 
budemo vu sledečih brojih naših novin iz
kazali.

Dvadeset i sedmi izkaz!
Tódor R. Csáktornya 2 k.
Tódor Linka » 2 k.
Ribics Gábor Beč 2 k.
Pecsornik Frigyes Varazsd 3 k.
Tódor Irma Csáktornya 1 k.
Márics V. O. » 2 k.
Mráz Jenő V. » 1 k.
Rozenberg Ernő N.-Kanizsa 20 k.
Kugler Mihály Beč 2 k.
Csokonyay Jenő Zala-Egerszeg 1 k.
Grubics Jároszláv Beč 4 k.
Illek Ferencz Laibach 2 k.

, ,S  a n g  h m o r ta
Iz Nápolya od jednog strašnog slučaja 

pišeju novine. O. m. 5-ga su vu Napolyu 
redari jeden nepodpisani list dobili, da je vu 
Via Maqueda selu pod jednom hižom jedna 
ženska več 20 Ijet zaprta. Redarstvo je taki 
iskalo pri hiži Colderone Lucia 70 Ijet stare 
žene, za koju je nepodpisani list rekel, da o- 
na i njene dve kčeri držiju zaprtu več od 
20 Ijet Giovanna Alessiu. Stariča je samo na 
više opominanje pustila nutri redare. Med 
iskanjem su jedna nizka vrata našli, za ko
je su domači rekli, da vu dovarnicu pelaju. 
Redari su taki ključa prosili. Ali starica je 
rekla, da je ključa zgubila. Gori su vdrli 
vrata, jer su znali, da nekaj bude. Jako smr
deči slap je došel vun iz ove pivnice i sa
mo sa lampašom su mogli dalje iti. Nazad
nje su vu jednim kutu spazili jednu žen- 
sku koja je pod jednim kričala.

— Sunga Morta! (Vumrla sam). Vun

nom, lakaj neznamenuje puno. Ali svake ne
delje po medi dojde u Gős od nekud neka- 
kov mali, sprefriganim licem čoviečec i taj 
čoviek je jedna na daleko i široko glasovi- 
tosi u pukanju zubovah. Trpljivo čekaju bo- 
lestniki, koji več krat iz daleka sim dohad- 
jaju, na tog čudotvornog čovieka, liepo je- 
dan polag drugoga na dugoj klupi pred krč- 
mom sedeči. Prijazno se smiešeči čoviečec 
posiže jednomu za drugem u usta te done- 
se van nevaljanoga zuba. A največi smieh 
med okolo stoječimi nastane, ako taj čudo- 
tvorac slučajno mimo posegne, pak miesto 
betežnoga, jednoga zdravoga sa tri korena 
zuba van potegne. On se doduše odmah po
pravi i za jednu minutu je i on betežni va- 
ni, ali bolestniku bi ipak bilo dragše, da je 
on betežni prije zdravoga bil vani. — —

I još je tu jedan glasovih liečnik, ko- 
jemu lakaj nije treba apotheke, jer i on sa
mo močju narave vrači. I ov je jednosta- 
vno seljak, u kojega oni okolišnji seljaci 
stavlaju veliko povierenje, a najme pak im 
se dopada, da nemoraju sa receptom u apo- 
theku iti i onde na vračtva trošiti. Naš dok
tor nije tak razkošan, da bi imal sobu za 
ordiniranje; njemu tih prenapetostih, toga 
nepotrebnoga luksusa nije treba. On svoju

pipu liepo mirno pušeči stoji na otvorenoj 
javnoj cesti, tam posluša betežnikah lužbe i 
nevolje, te onda kratkimi, ali odlučnimi reč
mi ordinira. I ja nišam nikada mogel opa
zili, na koj način dobiva za svoje ordiniranje 
od bolestnikah plaču. Ja sam bil šnjim više 
krat u družtvu, ali mi nikada nije za rukom 
pošlo naš spomenek na njegovo vračenje 
upraviti, on je tomu izbiegaval. Ali za to pak 
mi je nekoliko komadah na harmoniki od
igral, jer on je bil nuz svoje doktorije još 
i glasbena toplička banda, samo škoda da 
je bil sam.

Med ostala vračtva u toplicah spada i 
rano stajanje, pak je i zato u Gősu poskrb
ljeno i to nenadkriljivom mudrostju. Na na- 
hižju najme stoji do petnajst postelah, koje 
su jedino za seljake. Od četvrte ure pak do 
šeste u jutro je med timi ljudi, koji su več 
iz doma naučeči rano sestajati, štropot, jer 
dok se jedan za drugim iz postelje staja i 
oblači, dotle sim tam copkajuči štroponče, a 
to onda one pod njimi spavajuče varašča- 
ne mora probuditi, i dok onda ovi iz nahiž- 
ja svojimi čižmami po štengah do dole u 
hodnik odruže, je več i zadnji varaščan na 
nogah. Fak tko more tvrditi, da taj način 
budjenja nije premudar?

su ju zpeljali. Tu je nemočna opala doli i 
kričala je.

— Sunga Morta!
Žena koja je več 20 Ijet bila zaprta, je 

samo 40 Ijet stara. Taki su ju vu Spital pe
ljali, gde njoj je pod jednim bolje. Kad se 
je po dugim snu prebudila, njoj je to bilo 
prvo pitanje:

— Dovo il mio figlio? (Gde je moje 
dčte?). Više vnogo ne govori. Jako joj tež
ko opadne govor.

Iztraga vu toj stvari teče.
Cigani,

Okolo Trilnicz občine blizu Liptó-Szt 
Mártona je vnogo ciganov, koji su vnogo 
kvara delali vu okolici. Trilnicz občine Sta
novniki su se od ciganov tak branili, da su 
stražu postavili vu noči. Jedna takva straža 
se je o. m. 1-ga vu noči srela sa cigani, kad 
su ravno žito krali. Cigani su se proti stavili 
zbog česa su stražari revolvere hasnuvali. 
Dva cigani su težko, a jeden je lehko ora- 
njen. Jeden je vumrl.

Zgoreta občina,
0. m. 3-ga je veliki ogenj bil vu All- 

Klitschau občini poleg Praga. Ogenj je po 
poldan vudril vun, i vu velikim vetru st je 
na-hitroma širil i 20 gospodarstvenih zidi- 
nah je zgorelo sa jednim marofom. Kvarje 
više 100 jezer korun. Više 30 famitiah je 
pogorelo, te je vu nevolji.

Oštra kaštiga.
Ruske novine pišeju čin jednoga dija

ka, koj ie za svoju šalu ošlro bil kaštigan. 
Ovaj dijak je najine vu školi prerezal na 
klmu visečeg kaputa. Navučiteljski—sbor je 
taki se skup zbral pak su sledeču kaštigu' 
izrekli:

1. ) Diaka, koj je do sada drugi bil vu 
razredu, budu sa jednim razredom nazad 
déli i vu zadnju klup.

2. ) Na tri dni ga na vodu i kruh zap- 
reju i to tak, da zadnji dan na koj veliki 
svetek opadne.

3. ) Dužen je svojemu profesoru novi 
kaput kupiti, a staroga prodati i one pene- 
ze za knjižnicu dali.

Tak anda, iz ove zadnje točke bude 
ipak nekaj hasna.

Danas se je ovde dogodila velika nep- 
rilika. Jedna gospa iz Üllő je hotela pisati 
domov lista, ali pri kramaru nije bilo moči 
dobiti papira, jer sam ja pred poldan siu  
zatiku kupil za pisanje ovoga opisa. Taj pak 
opis, koj bi vam več u juliušu došel do zna
nja, je zato tak kasno u Muraközu, jer sam 
moral polovicu papira rečenoj gospoji odstu- 
piti i tak sam taj opis tekar domov dojdu- 
či mogel napisati i u Čakovac poslati.

Sada se ovde kosi otava i mladi ljudi 
imadu sušenjem pune ruke posla po danu 
i po noči, jer dečki po noči hode sdietoj- 
kami se pod obloke spominat. Dievojka si 
več svog obločiča od spavače komore mr- 
vicom masti priredi, da necvili pri odpiranju, 
kad u noči dečko na staklo tiho pokuca. I 
ovak se ovde podanu zubačami i rasuhami 
javne samo očima sastaju, u noči ona na, 
a on pod oblokom šaptajuč i kušujuč skrov- 
no; u to vrieme je več sve med njimi do
go voreno, samo još: »Pitaj mamu, govori s 
japom!« A kad i ovo sretno izpade, onda 
več nema zapreke sreči dveh mladih ljudih.

Moji staii znanci Pišta i Ferko su med- 
jutim došli domov, i to je bilo neopisivo ve
selje našega sastanka, moral sem šnjimi iti 
u goru gde smo u Pistovoj naj prije a onda



G oren je  šum e.
Rátótsk; šumi Széli Kálmána minister- 

prezidenla se je velika pogibelj grozila. Ci
gani su vu mladim borovju ognja zakurili, 
te se je tak nesreča zgodila i pol mekote 
mladih borov je zgorelo. Cigani su si krum- 
péra. pak kuruzu pekli, a zatem pak su po
zabili ognja pogasiti. Cigane su prijeli, samo 
dva su v ušli. Prijeti cigani su prek dani 
sudu

V topljena  p a r o la d ja .
Wacht zvana nemška paroladja se je 

Iresnula vu Sachsen zvanu ladju i prilikom 
loga takvu luknju dobila, da se je vtopila. 
Ljudi su sve oslobodili. To je več Ijetos tre
ba nesreča, koja je nemško parobrodarenje 
postigla. Ova ladja je bila jedna iz med naj- 
bržeših i najjakših ladjah. Ako nemei drugu 
hočeju dali delati. f> millión markah bude 
njih koštalo.

S te k l i  p e s .
Csucsek Lukácsa iz Kristóffalva občine 

3 Ijeta staroga János sina je prošle dane 
vgrizel jeden stekli pes Nesrečno déte su o. 
(n. 4-ga odpeljali vu Budapestu vu Pasteur 
zavod, da ga večpiju. Bormeš, vrčme bi bi
lo več, da bi na pse vekšu porciu deli (10 
kor), jer onda sigurno nebi bilo luliko psuv. 
vu Kristóttalvi sigurno né.

i r t v a  n e p a z lj iv o s t i .
Augustuša Hl-ga pred poldan je Kol- 

manies Lukács vincelér Tomázy familie sa 
puškom na veverice vadasil, jer su vnogo 
orehov odnesle. Kak je tak pod jednim dre- 
vom išel, se mu je puška vu jednoj kiti za- 
dčla i kokot se je sprožil. Hit mu je pod 
pazuhom išel vu pluču i jakoga. HI Ijet sta
roga čoveka je zaklal. Stara mati, žena i de- 
ca su ostala bez. gdo bi njim kruha služil.

O d bu ro v .

Pod zadnje vrčme su novine hudo opi- 
savale stališ burov. Ali kak se to vu nove- 
še vidi, buri nisu vu lak velikoj stiski, kak 
su englezke novine glasile. Vu najnovešim 
najine su burski generali proklamaciju dali j 
vun, vu kojoj pozivljeju puka, naj da hvalu

u Ferkovoj kleti si do kesne noči počivali. 
— — a kad smo došli doli u Gös, več su 
bile u krčmi obodve sobe gostih puné. U 
strašnjoj sobi su sedeli varaščani okolo du- 
goga stola a u prednjoj domači i stranjski 
seljaci, najviše iz vesprimske obolice. Neki 
gospon iz Vesprima, si je dal donesti svo
jega »phonographa« pak ga je postavil na 
sredinu stola te je u njega metnul jedan 
valjak. Točno je Pista tu mašinu pregleda- 
val, a onda spleči skrenul i rekel: »Nemrem 
se pravo znajti; trubenla nije, makar da tu 
i veliki točer gore stoji — a nekaj takovo- 
ga ipak je . . .  . no, taki budemo Culi!«

Mašina bude sad navinjena i poslie 
kratkog brnenja, kak da mačka prede, za
čuje se iz nje: »Bedak«

Sad se Ferko začudjen okolo razgleda 
i veli: » Tko je bedak?« — Ali od svili 
stránah 9 e je čulo »pst, pst!« — kakli da 
tiho i mir nek bude, i u lom hipu je več 
phonograph brnel te smiešne verzuše »Be
dak«, koje je neki Saljivdjija skomponuval i 
na fonografski valjak fíxiral.

v  iZdopuščenjem«, — veli Ferko, te po
rine dva gosta skup sa stolči na stran — 
»Zdopuščenjem, ja( ipak moram videti, tko 
to pod stolom govori« A njegov začudjen je 
je bilo veliko, kad nikoga nije našel]

Svemogučemo kaj je nje proti velikoj siti 
englezkoj čudnovato obranil. Bakle ako je 
tak onda i imaju zakaj davati hvalju.

K n u d id n c ijn  o b le g a ta .
Vu Preloku se je 11-ga o. m. pred pol

dan spravišče obdržalo zbog kandidacije ab- 
legala. Jednoglasno kandidirani je za ablegata 
Br. Wlassics Gyula minister. Jedna velika 
komisija se je izebrala za vodjenje stvari 
zbiranja. Öve komišeje predsednik je Sipos 
Károly, podpredsednik Petkovics Miklós, nó
tárius. Br. Zakál Henrik. Ov isti den popol
dan se je vu Čakovcu spravišče obdržalo. 
Iz svih stranih zbirnog kolara se je več stotin 
zbiračov izišlo. Tu su vu Zrínyi—ošteriji 
držali spravišče. Pred odpienjem spravišča 
je Zakál Henrik tiškaliuš na kratkoma go
voril. zakaj su se skup zišli a zatem pak su 
za predsednika Zakál Henrika a za bilježni- 
ka Braunéi- Lajosa zabrali. Zatem je Ziegler 
Kálmán govoril od vnogih zaslužbah čako- 
večkog kolara bivšeg ablegata od Br. Wlas
sics Gyula ministra i prosil je skup sebra- 
nc se zbirače. da naj i nadalje Wlassics Gyu- 
lu kandidčraju za ablegata. zalem je Prusalz 
Alajoš govoril hrvatski i raztolnačil reči Zieg
ler Kálmána. Kad seje to pripetilo su teleg- 
raluo pozdravili Wlassics Gyula dr. minist
ra, Széli Kálmána minister-predsednika i bá
ró Podmaniczky Frigyesa. preds-dnika slo- 
bodne stranke. Isti den je telegraíiral gosp 
minister Wlassics, da kandidaciju čakoveč- 
kog zbirnog kolara s zahvalostjum prime.

Nekaj za kratek čas.
K r u m p l i š  n a d b i š k u p.

Kada je Barlakovič nadbiškup postal 
vu F.ger varašu, strahovito velikoga nadbiš- 
kupskoga vrta je za preveč prostranoga na
šel za one, koji su se vu njega šetat hodili. 
Zato je polovicu dal vun skopali i tč ko
mad je za povrtelje hasnuval. To se narav- 
ski né dopalo egričancom, i kajti su vu njem

Kakti spomiluvanjem ga njegov prija
telj Pista pogleda le mu veli: Jeli vidiš ka- 
kov si ti osel . . . .  eni je to nekoj od va- 
roške gospode ovde iz čreva govoril, a to se 
tak čuje, kak da bi iz mašine na stolu do- 
hadjal glas . . . .  sve samo jedna prevara.«

Zatim je gospon u mašinu metnul v a I j - 
ka sa mužikom, te se je na jedan krat čul 
trobentami, piščali i velikim bubnjem on pra
vi 'H u n y a d i  marš», kak ga soldačka banda 
sa preko trideset mužikaši igra.

»Jeli sad čuješ?« — podsmehava se 
sad Ferko Pisti — »jeli i sad nelko iz čre
va trubenla, pišči i bubnja!« — l ovak smo 
se zabavljali veselo do kesne noči.

A sad zaključujem moje doživljaje u 
Gősu, pak jer sam se onde zmislil na pho
nograph, vidivši ga odločil sam odmah jed- 
nu podužju pripoviest o phonographu napi
sati. koju če gospodin urednik Muraköza, 
radi njezine dužine, po svoj prilici u kolen- 
dar za godinu 1902 štampati dati, pak siju 
onde more svaki čteti. koj si kupi kolen- 
dara.

K o lto v  Krnil.

zelje, krumpira i graha povali, ozvali su ga 
za »krumpliš nadbiškupa.« —

Bošlo je vreme, da se krumpir moral 
vun skapati, več vjesen. — S ovom prili
kom tak veli dobroga srca starec svojemu 
dvorskomu.

»Ovoga krumpira ve rezdelite med si
romake. naj sega zasitiju; ar koji su siti,o- 
ni se i v polovici vrla moreju dosta naše- 
tati«

Od ovoga časa su več nigdar né zvali 
njega za »krumpliš nadbiškupa«. —

Gospodar, kakti ravnitelj vrémena.
Oh gospodine Bože. ali je velika suša. 

da bi bar došel jeden mali tihi, dober deždj, 
kaj bi mogli orati.

(Dojde tihi deždj i curi céli tjeden.)
Jaj gospodine Bože, da bi bar prestal 

tč deždj, kaj bi moči bilo sejati.
(Prestane dčždj, dojde mesto njega ve

liki veter.)
Jaj gospodine Bože: svigdi se kora na

pravi na zemlji i posuši se poleg toga sčt- 
va. da bi barem prestal té veter.

(Prestane veter i dojde za njim mraz)
Jaj, jaj, več opel sve pozebe, kaj je 

zišlo? da bi se bar moglo kak stopiti to 
vreme.

(Bojde zatim strašna vručina.)
Jaj, sve se posuši a gusenice i kobilice 

se poleg loga strašno napovaju, jaj, ali bi 
dobra bila mala ploha.

(Bojde ploha s deždjom. vel rom i tres- 
kavicom.)

Jaj, jaj i prejaj, zbogom naša sétva! Ži
ta i pšenice budu za nikaj, tč nesrečen ve
ter je doli podere, pak bu sve ležalo? Več 
bi dobro bilo stalno vrčme.

(Bojde i stalno vrčme.)
Ah. jeden dčn je takši, kak drugi; ako 

bu lak, onda se pak skup čvrkne zrno. kak- 
ša bu to pšenica. Bože, Bože, ali nas biješ!

(Nazadnje dojde žetva, letina je dobra, 
gazda žalostno stoji pred punimi honiban, 
čoše se gluboko zdihavajuč, kada zračuna, 
da drugda za pol luliko zrnja je više penez 
dobil od Hirschmana, kak ve za dvaput to
liko)

Oh milosti vili Bože, ako si vre mi dal 
čuda pšenice, daj još k lomu jednu malu 
vojsku (tabor), kaj bu barem — cčnu ime
la! —

Od nj i t r a ns k o g a  birova.
Jošče za vrčme Bacha se dogodilo, da je 

jeden birov is Nyitravarmegjije zapoved do
bil, da dostojno prime Albrechta glavnoga 
hercega. koj bu čez ono selo putoval, mora 
pred njega dopeljali sve selčane i gori pos
taviti nje tri po tri.

Prije toga velikoga dneva jeden den. 
na večer, dopeljasesam beerikrihter, da još 
jedenpul pod oštrom kašligum zapovč biro- 
\u i na srce mu govori, da ovu naredbu 
podpu notna z vrši, ako nč, bude iz službe 
vun hičeni. Kada je to povedal birovu, od
pravi se dalje i več bi bil odišel, da nebi 
birov pregovoril:

Sve bude, presvčtli gospodine, več sam 
i próbaI; ako je po dva postavim gori jed- 
noga na drugoga, onda išče nekak ide, nego 
ako i tretjega na nje postavim, odmah se 
zrušiju svi skup!

H ru só czy  Elek.

Odgovorni urednik 
M A R G I T A I  J Ó Z S E F .
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Bővebbet 3fj. JVetitnann Misánál.
_____________________ 543 2 - 3

Kitűnő

asztali szőlőt
4 Koronáért,

mnsKotáty szőlőt
6 Koronáért szállttól! 

postacsontagonKint (5 KsO bérmentVe, 
utánvéttel.

F r i c d  M i h á l y
szőlőbirtokos fc borker«sk«dö

?écs, W si-nteza 18. sz.

Világkiállítás 
Páris 1900. 

Grand Prix.

Eredeti Singer varrógépek
szerkezet és kivitelben mintaszerűek.

Eredeti Singer varrógépek
házi és ipái használatnál nélkülözhetetlenek.

Eredeti Singer varrógépek
tartósságra és gyorsvarrásban utolérhetetlenek.

Eredeti Singer varrógépek
iparüzemeknél a legelterjedtebbek.

Eredeti Singer varrógépek
a divatos műhimzéshez a legalkalmasabbak.

Ingyen tanfolyamok a divatos mühimzésben is.
Singer Go. varrógép részv. társaság

n a g y k a n iz s a i ezég . ■i



541. v. sz. 1901

Árverési hirdetmény.

Alulirt bir. végrehajtó az 1881. évi LX. 
t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a perlaki kir. jbíróság 1901. évi 
Sp. I. 43/1. sz. végzése kövelkeztében dr. Za- 
kál Lajos perlaki lakos javára Kurdi Péter 
domásineczi lakos ellen 103 k. 45 f. s jár. 
erejéig 1901. évi augusztus hó 13-án foga
natosított kielégítési végrehajtás utján le
foglalt és 820 kor. becsült következő ingó
ságok, u. m.: 2 kanczaló, 1 méncsikó és 1 
kukoriczagóré nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a perlaki kir. járás
bíróság 1901. évi V. 308/2. számú végzése 
folytán 103 korona 45 fitt. tőkekövetelés, 
ennek 1901. évi február hó 8-tól járó 5% 
és eddig összesen 44 k. 30 f.-ben bírói lag rnár 
megállapított költségek erejéig a helyszínén 
vagyis Domásineczen leendő eszközlésére

1901. évi szep t. hó 21, napjának d. e. 9 órája

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénz- 
fizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingusá 
gokat mások is le és föiülfoglaltallák és 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §. ér
telmében ezek javára is elrendeltetik

Kelt Perlakon, 1901. szept. 6-án.
552 Sós Frigyes, kir. bir. végrehajtó.

3445. tk. 901.

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság mint tlkvi ható

ság közhírré teszi, hogy Bengecz Fülöp opo- 
roveczi lakosnak Matyasics Simon és neje 
Vargek Teréz oporoveczi lakosok elleni végre
hajtási ügyében 700 kor. töke, ennek 1900. 
évi okt. 1-től járó 5% kamatai, 85 k. 10 
f. eddigi, 29 k. 30 f. árverési kérvényi költ
ség kielégítése végett a nagy-kanizsai kir 
törvszék a perlaki kir. jbiróság területén 
íekvő az oporovecz községi 103. szljkvben 
felvett 13. hrsz. ingatlan 840 k.; az u. o. 
361. szljkvben foglalt 242/d. hrsz. ingatlan 
296 k. és az u. o. 440. szljkvben foglalt 
404/2. hrsz. ingatlan 27 k. kikiáltási árban 
mint becsárban az

1 9 0 1 • é v i s ze p t. hó 30. n apján  
d. e. ÍO  ó m k o r

Oporovecz községházánál dr. Tamás János 
ügyvéd vagy helyettese közbenjötlével meg
tartandó árverésen eladatni fog.

Venni szándékozók figyeimezletnek, 
hogy az árverés megkezdése előtt a fenti 
kikiáltási ár 10%-ál bánatpénz fejében le
tenni, s a vevő a vételért 3 egyenlő rész
letben lefizetni köteles és végre az árverési 
feltételek a hivatalos órák alatt alulirt tlkvi 
hatóságnál és Oporovecz község elöljáró
ságánál megtekinthetők. 553

A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
Perlakon, 1901. június 30-án

Gyümölcs- és szölö-bor készítési gépek.

!• és s z ő l ő - s a j t ó k ,
lolytonosan haló kettős szerkezettel, és nyomerő szabályzóval

A munkaképesség 20%, nagyobb mint bármely más sajtónál.

Hidraulikus sajtók,
S z ó l ó -  és g y ü m ö l c s - z ú z ó k

és bogyó morzsolok.

Teljesen felszerelt szüretelő HészülfHelJ.
Szőlő és gyümölcs őrlők. Aszaló-készülékek gyümölcs és főzelék aszalásra, 
gyümölcs-vágó és hámozó gépek, legújabb szerkezetű szabad, önműködő 
„Syphonia" gyümölcs és szőlővessző permetezők, gyártatnak és szállíttatnak

jótálás mellett a legjobb kivitelben

MAYFARTH PH. és TÁRSA
cs. és k ir . k iz á r , s z a b a d , g a z d a s á g i g é p g y á ra k , v a s ö n tö d e  és g ö z h á m o r.

BECS, II. Taborstrasse 71.
----- =  Kitüntetve 450 arany, ezüst és bronz éremmel. = = -----

Árjegyzék ingyen és bérmentve.
879 h 10 K é p v is e lő k  és v is z o n tá ru s itó k  fe lv é te tn e k .

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.
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