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Kiadóhivatal: I V I  I I  I  I  M M  1 %  I I  M  Hirdetések elfogadtatnak

Kischel FUlöp könyvkereskedése. I  ■  I  I  I  ^^^M I  Budapesten: Goldberger A. V. é:
. .  bnM ^  .. • .• • l ™ m  Eckstein B. hird. Írod. Bécsben.Ide küldendők az előfizetés, d.jak Schalek H Dukef y  Oppelik A.

nyiitterek és hirdetések maQyar és horvát nyelven megjelenő társadalm i, ism eretterjesztő  és szépirodalmi hetilap. «Aitai&nos Tud^itó^hirdetési őst. jj

Hirdetések jutányossá számittitnak. Megjelenik hetenkint egyszer: vasárnap. WylIttér petiU#r#20 flll

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

4 Z rinv i-ftm lók  íío-va pontjából ideálisan alkalmasnak és szépnek vannak — hála Istennek, igen kevesen —
' oJ m mondotta. kik a gyüitő-ivet nem fogadták el. Legalább

A mull héten a Zrinyi-emlék ügyében Gróf ur Ő Méltósága is szives volt tisztában vagyunk azokkal, a kik közöttünk él
örvendetes lépés történt. Alkalmunk volt kérésünkre megtekinteni az emlékmű-tervet, nek,de nem tartják magukat közénk valóknak,
bemutatni a Zrinyi-emlék tervét a maga mely az ő müizlését is megnyerte, sok jó Vegyünk példát tőlünk távol lakó, ide-
valódi nagyságában. A ki m. hó 27. és 28-án tanácsot adott s egyúttal szives volt meg- genbe, Szlavóniába került földieinktől, a kik 
látta a Zrinyi-téren felállított emlékoszlop- ígérni, hogy a hangulat emelése szempont- talán sohasem fogják látni a mi emlék
tervét, azt valóban meglepték az emlékoszlop jából módot íog találni arra, hogy az emlék- oszlopunkat, s a kiknek legnagyobb része 
hatalmas méretei s annak aesthetikailag oszlop hátterében a Zrinyi-vár falai is lát- erős munkával keresi kenyerét, s mégis 
nemesen egyszerű czikornyázatlan művészi hatók legyenek. szülőlöldjük iránt érzett szeretettől és a
kivitele. A mii tervezője megyénk fia, Szász Az emlékoszlop körülbelül 2500—3000 nemes ügy iránti kegyelettől áthatva, szi- 
Gyula tanár, országos hirü művész, ki am- forintba kerülne, de ha sikerül a kövek vesen küldötték be filléreiket. Ma került 
biczionálja magának azt, hogy megyéje, illetve szállítására szükséges fuvart gróf ur eddig sorra az ő adakozásuknak a kimutatása.
Muraköz számára a mi csekély anyagi erőnk- is tapasztalt jóakaratától és a muraközi tehe- ^er8er Józsefnek hívják a derék gyűjtőt, 
nek, de őszinte lelkesedésünknek megfelelő tősebb gazdák áldozatkészségétől ingyen meg- Köszönet neki s az adakozóknak és szol
olyan emlékoszlopot állíthasson, mely a lég- nyernünk, akkor sokkal kevesebb összeg is faljon például azoknak, a kik még nem 
kényesebb müizlést is kielégítse, és a laikus elég lesz az emlékoszlop felállítására. 1200 fo- tettek eleget kötelességüknek, 
közönségei is áhítatra gerjessze nagy költőnk rintunk már van. Ugyanannyit rövid idő Huszonkilenczedik kimutatás,
és hadvezérünk emléke iránt. A tiz méter alatt, bizva a muraközi takarékpénztárak Perger József gyűjtő Beliscse(Szlav.) — k. 60 f 
magas mü alépítménye terméskőből, az oszlop áldozatkészségében, az állam, a nemesi alap Tonay István Biszlriczéről * 20 »
pettaui kőből, Zrinyi-relief-képe, a Zrínyi a vármegye és különféle egyletek támoga- Kocson János A.-Lendvárról » 2 0 »
czimer, a lant és kard, valamint az oszlop tásában, és számítva az e czélra rendezendő Kocset János Tüskeszerről » 20 »
tetejében levő turul-madár bronz-öntvénv mulatságok jövedelmeire, csakhamar össze Kálecz István A.-Lendvárról » 2 0 »
volna. Ez természetesen csak terv s az fogunk gyűjteni. Aztán még a közönség Vágner Márton A.-Lendvárról* 20»
oszlop-műnek végleges kivitele a megalaki- köréből is sokan nem rótták le tartozásaikat. Vük Iván Biszlriczéről » 40 *
tandó bizottságnak a dolga. Az emlékoszlop- Hazafiui kötelessége mindenkinek, a ki e Rosenbaum József » 1 k. — *
nak a mestere, Szász Gyula szobor-művész hazafiui erények állal megszentelt határszéli Lengyel Ferencz » 40 *
ur kérésünkre készített ingyen tervet s csakis vidéken született, vagy itt élte, vagy éli Strukli András » 40 *
megyéje iránt érzett szeretetből tért be hoz- napjait, hogy része legyen a Zrinyi-emlék Kutyák Péter » 20 *
zánk s mutatta be müvének a vázlatát azért, felállításában. Sajnálnók azt a polgártár- Csecsárko Ferdinand » 20 »
hogy tájékozást szerezzünk egy emlékoszlop sunkat, a kinek magában pirulnia kellene a Mursics József » 20 »
felállítása felől. Szász Gyula ur megtekintette szép emlékoszlop szemlélése alkalmából azért, Klajscsák Marko » 20*
összes tereinket, de az Ő müve méreteinek mert neki nincs része annak a felállitásá- Klajscsák Filip » 20 »
megfelelő és alkalmas helynek egyedül a bán. Adakozzék tehát mindenki tehetsége Zádrávecz Pál » 2 0 »
Zrinyi-teret találta. Ezt a helyet az emlék- szerint! Ha nincs erre a czélra való koro- Csacsinovics András * 20 »
oszlop méreteihez képest és háttere szem- nája, szívesen íogadjuk a filléreket is. Már Kutyák Mátyás > 20 *

T  Á  R  P  7  A  koppanását a csörrenő almon. És sokat ásitozott, komoly. Könnyed bájjal üdvözölte a festőt. Bálint
_ I /A r í  V-/ A- “  1 mi igen kellemetlen. Az alkonyaton hűvös volt és is nekiinelegedett. Künn a konyhán a keinencze

Bálint didergett, ha a suhanó szél arczába csap- tetején ropogott a rőzse. A pitvarajtónál beszél- 
Októberi íolllők kodta a hideg vizfonalat. A fes»ő természete nem gettek Stefi nénivel, ki Bálintnak nagyanyja vala

volt ijedős, de a szomorú, szürke hangulatból Etel sokat kaczagott, azután a csibéket zavarta 
— Irta: H. H av as i A lbin. — ezen a komor napon átragadt reá valami lohasztó el, mik czipője gombjait csipkedték.
. . , ,, f , .. ,  „  , rezignáczió. Félt az esőtől, a libbenő árnyaktól, a „ „ . , .. * « , . l .

Valahonnan a topolyák felöl lebbenö sóhajt suhiin6 felhőktől, mik lomha mozdulattal suhantak Csöndben ajhogolt az eső. Ködbe borult a
hozott a szél Bálintnak úgy tetszett, mm valami ,  lopo,y4k érintve s Kálim mélabusan láb “ hegyek tetején a vén cserfa is Bálint az
halk sírás, hzamolgalla a napokat: hétfő, kedd, gondolt „ jöyfíenyészetre. Sárga, csúf mezt öltött e«el néf e és sokat dünnyógött; Etel is el-el- 
egy-két bél itt az ősz A földön már sok a »  ésJ ismeretlen hangok szóllak : -Kár, kár, «**«"»•“ • ^  voltak zavartalanságban miglen az
rozsdás levél. Szél kerekedik a nyirjes tájáról s a k.'r< ° alvóban komolyan szólalt meg az óra. Bálint szá-
permeles, sürü esőcseppekkel koppanva hull le a ‘ Varjuk voltak. Messziről jönnek, a hol már m0,la : kettő . . .  öt. Hövidesen este lesz.
rőtt lomb lába elé. Ab ! hisz csak október. Néha nem sm a nap, hideg van s ő borzongani) Minek Közbe a tea is elkészült. Bálintnak olyasféle
a nap is sül; mosolygósán, mint mikor a rügyet j^nak erre? Feketék, mint az árnyak és káro- köhögési rohamai vannak s a bodzavirág jó or- 
bontja Napsugár, napsugár gondolja — ah g^su|{ a természet hattyúdalát értelmezik. vosság. Arcza szerfölött beesett és kedvetlen.
!*?"■‘ S í !  'f n n á in /^ ^ n l l^ í íí f n n  Kár, kár! (3 is ilyfonnán gondolkozik. Aztán Ahogy s.üresöli a kesernyés teát, azon közben a

t f j s a t s s r & e t a r s r :  C ,  2 r . . . . . . . . .  * ■ — « -  — *
eső titokzatos súgással, misztikus csöppenéssel, fején, és bő csuha a testén. Es dideregve lépked. Stefi néni még ásitozik. Kifogyott a beszéd-
plelykásan. Hangokat csen felülről, hol kék az ég, Indiszponált a kedve és úgy érzi, hogy álmos. bői. A Palát Gábris lakodalma a legújabb ese-
derüs a fény, s mesél tavaszról, napsugárról, illat- Mar látja a falut, már hallja az eső nótáját a kis mény : arról beszélt már három napon keresztül,
ról és egyebekről. Egyebekről?! Elmült a nyár, ablakon és a patyolatos, habos párnákat, az Meg aztán a gyarmoti vásár eseteit is szétpubli-
kimult az élet.. . ágyat, hova lefekszik. Álmodni is fog, — róla. kálta. Ha már Bálint is, Elel is nem tudná, tán

Bálint festő volt, és ezen az esős délutánon Otthon várták őt. Egy leány. boltcsukásig is feszegetné, hogy az éjjel Juhász
igen szomorú. Bálint a völgyeket járta, mert honn * Terka ott bujkált az Áron zsidó katonasoros fiá-
nagyon fárasztolta a sötét, árnyas szoba s n fes- Egy leány. Etel a neve. Bálint meghajtotta val, az Éliással a garádban. Meg hogy a vénhedt
léshez sem volt csipet kedve se. Hallgatta a völgy felső testét és mosolygott. Karcsú vala a leány, árendás látta is őket csókolózni a bokrok alatt, 
hangjait; az eső csobogását, figyelte a csöppek kecses és szép az arcza, ha sir, ha nevet, ha a mint hnzaindult a borzag lekvárfőzésről. Hát
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" jösszes intézetek tanulói tanítóik és tanáraik A keszthelyi kerületben, hol eddig Bogyay CsáKtornya, 1901. évi október hó 1-én. 
vezetése mellett. Máté szabadelvű volt a képviselő, újonnan Béke és áldás lengjen porai felelt! Hoch-

— Október 6. Ma van 52 éve, hogy I ismét Bogyay Máté szabadelvű-pártit 297 singer Izidor, Hochsinger Emma, férjezett 1
Aradon, ott a Maros vize partján, elvérzett szótöbbséggel választották meg gróf Somssich Breyer, Hochsinger Arnold, Hochsinger Sán- !
a szabadság 13 dicső vértanúja. A nemzet Béla néppártival szemben. — A szentgróthi dór gyermekei. Hochsinger Lina, szüléiéit
szivébe van Írva e gyásznap. Megilletödött szív- választólkerületben, melynek képviselője Hál- Breyer, Hochsinger Róza, született Sommer,
vei üljük meg e nap gyászos fordulóját mán Károly néppárti volt, a most történi Hochsinger Sarolta, született Steiner menyei. |
évről-évre. Honfiúi lelkűnkkel hálásan gon- választás alkalmából Eitner Zsigmond Ugrón- Breyer Márkus, Mayer Salamon vejei. Szá- ■
doiunk a dicső 13-ra, kiknek vére árán párti választatott meg. — A nagy-kanizsai mos unoka és dédunoka«.'
kapta meg a nemzet az alkotmányos szabad- választó-kerületben a volt jelölt, gróf Zichy _  Gabonatolvaj. A Csáktornyái városi
Ságot. > Aladár néppárti újból 570 szótöbbséggel rendőrség múlt hó ' 18-án éjjel jó fogást

— Képviselő-választás. A Csáktornyái győzött Koller István szabadelvű-pártival tett. Ugyanis telten erte Hérics Imre helybeli "
válaszló-kerület szavazó polgárai e hó 2-án szemben. — A zalaegerszegi kerületben, lakost, midőn Fóliák Ignácz varasdi lakos 1
óriási lelkesedéssel dr. Wlassics Gyula mi- melyet Farkas József néppárti képviselt, újból kárára Csáktornyán levő magtárát az nap
nisztert választották meg országgyűlési kép- Farkas József választatott meg. — Az alsó- éjjel feltörte, s onnan 2 hektoliter zabot }■
viselőjükké. Már a választók bevonulásakor lendvai választó-kerületben, hol az eddigi ellopott. Az őrs járőre a tolvajjal a nyomo- j
tisztában volt mindenki az eredmény felől, képviselő Mandel Fái szabadelvű volt, most za-4 megejtette, a midőn úgy a tettes beis- l
A perlaki járásból 710, a hegyvidékből 500 gróf Wilczek Frigyes néppárti választatott mérésé, mint a káros előadása szerint ki- Ü
szavazó egy tömegben jött be 3 zenekar meg 138 többséggel Varga Gábor dr. szabad- derült, hogy Ferics már az 1899. években , \
kiséretében, Csáktornyáról s a közeli falvak- elvű ellenében. — A baksai választó-kerü- js többször lopott gabonát 2716 k. értékben, 
ból pedig szintén több száz választó állott letben. melynek eddigi képviselője Berger Hirschmann Leó helybeli lakos kárára pedig, 
dr. Wlassics Gyula miniszter zászlójának a Ignácz szabadelvű volt — pótválasztás lesz. midőn az említett magtárt bírta, 1894-től 
rendelkezésére. Sok Wlassics-párti szavazó A f. hó 2-án történt választáskor Berger 1899-ig nagyobb mennyiségű gabona lopatott 
látván a választás biztos eredményét, szűk- Ignácz szabadelvű 1309, Sibrik Adorján 365 e| körülbelül 6000 korona értékben. Perics 
ségtelennek tartotta szavazatának a beadását, dr. Darányi Ferencz néppárti pedig 1394 az ellopott gabonát több helybeli lakosnak 
A szavazás fél 6 órakor délután a legpél- voksol kapott. Így tehát Berger és Darányi adta el. Ferics, minden lopását beismerve, 
dásabb rendben fejeztetett be, a mikor Zakál között pótválasztás lesz. — A lelenyei átadatott a helybeli királyi járásbíróságnak.
Henrik választási-elnök kihirdette az ered- választó-kerületben, melyet a múltban Lep- Az orgazdák pedig illetékes helyen fel- 
ményt, mely szerint leszavazott 1534 vá- sényi Miklós néppárti képviselt, Csesznék jelentettek.
lasztó, melyből dr. Wlassics Gyula 1435, a Józsel szabadelvű és dr. Szüllő Géza nép- _ Anyakönyvi stdtisztiksu Csáktornya
néppárti jelölt pedig 99 szavazatot kapott, párti között pótválasztás lesz. Csesznék ,lilgyközség anyakönyvi kerületében f. é. szep- 
tehát dr. Wlassics Gyula miniszter a kerület kapott 812. dl. Szüllő .18,1. Sümegi Vilmos i^mber havában a következő bejegyzések 
eddigi képviselője 1336 szótöbbséggel a ke- Ugron-párti pedig 677 szavazatot. — A csák- lörléntek Születtek :A Czirkovics Etelka, Bő
rűiét országgyűlési képviselőjévé választatott, tornyai kerületben, melynek képviselője dr. bánovics Karolin. Zádrávecz Rozália, Megla 
Óriási lelkesedéssel és szűnni nem akaró Wlassics Gyula volt. újból óriási szótöbbség- Mária, Miholcsek Mihály, Szocsics Mihály, 
éljenzéssel fogadták a választók az eredmény gél dr. Wlassics Gyula szabadelvű válasz- gtolczer Mária, Szeiverlh Ferencz, Le Gay 
kihirdetését, azután a zenekar a magyar tatott meg Bezéthy István néppárti ellenében 1 Ferencz, Zsnidarics Irma, Mosmondor József, 
nemzeti hymnust intonálta és a sok százra; — Kinevezés. A vallás- és közoktatás-1scbreIjk Károly, Kovacsits Mária, Weiss 
menő közönség kalaplevéve énekelte az | ügyi miniszter Haller István okleveles tanítót Mária, Dobsa Mihály, Kristolics Mihály. Meg- 
»Isten áldd meg a magyart« két versszakát. | a nagyfalui állami elemi népiskolához rendes1 |,a|lak . stöger Sándor (75 éves), Perics 
Végül a zenekar indulói mellett sok száz tanítónak nevezte ki. llona évesj |jaufer Mária (22 éves),
főre menő közönség Wlassics nevét élje- — Déli vasút. Folyó év október hó 1-en Novak iötvánrié, született Megla Mária (68 
nezve vonult végig a város főterein. A nép a Budapest-Csáktornya határszéli vonalon éves) BraIld| n0na (22 hónapos), Miholcsek 
annak a tudatában oszlott szét, hogy Mura- Mura-Király és Csáktornya állomások között Mihály (14 napos), Frász Antal (13 éves), 
köz népe jó hírnevének az ország színe levő Kis-Szabadka személyforgalmi megálló- Kovacsits Mária (1 napos), özvegy Hochsinger 
előtt ismét eleget telt. hely ugyanezen elnevezéssel mint az összes Leóné SZÜIelell Weltner Czeczilia (84 éves).

— Képviselői köszönet. Dr. Wlassics szál I i tási szolgálati« i berendezett állomás nyit- }jazasságot kötöttek: Tróják György csiz-
Gyula ü Nagyméltósága, mint a Csáktornyái tatott meg. Oly áruk. melyek kezeléséhez ma(jiamester Maiján Annával. Ivacsils Mihály 
kerület újonnan megválasztott országgyűlési homlokrakodó szükséges, ott sem lel. sem földműves Laczkovits Annával 
képviselője, f. hó 2-án történt megválasztatása le nem adhatók és ez állomás marharakóul _  Uránia.82jnhá2 C8áktornyán. Az Urá. 
alkalmából Zakál Henrik Csáktornyái es nincs engedélyezve. maizvar tudománvos-szinház melv a
Sípos Károly perlaki végrehajtó-bizottság- -  Halálozás. TokoUy “ “J; Uunátitu* nagyobb városaiban fényei "elő-
elnökeinek a következő táviratot ku e . tssei ona. y » . 88 ‘ adásokat tartott, f. hó 7-én városunkba ér-
»Szivem mélyéből köszönöm a Csáktornyái hosszú szenvedés és a halotti szentségek 8 q . , 0 . ,/rinvi-szé||ó«
választó-kerület polgárainak oly hatalmasan ájtatos felvétele után, életének 29-ik. boldog ’ ' iátözik Az érdekes műsor 
nyilvánult bizalmát, a melyre méltónak lenni házasságának (i-ik éveben Mura-Szerdahelyen darabjaj. Spanyolország, a XIX. század, és
a haza javára szentelt szüntelen munkál- e uny e e n»«r«á*ár (valrtnrnván a iiivfi il táncz, melyek l'ekár Gyula hirnes iró mii- 
kodásommal továbbra is iparkodni fogok, — Orszagos vasar. (.sak ornydii a jövő j  k kaphaU5k Kischel Fülöp (Slrausz 
mélyen tisztelő polgártársuk es képviselőjük heten, október ho U-én he fő. napon tar- ^  könyvkereskedésében. Melegen ajánl- 
Wlassies Gyula . E helyen megemlítjük hogy tátik “ «« » ?' 1«* lapunk olvasói ügyeimébe ezen minden
a képviselői mandátumot átadó küldöttséget . ev en sa y g KY < ■ • lcknllet(K>ll tanulságos színház miidarabjait.
O Nagyméltósága f. hó 12-én fogadja Buda- meg pedig nevembe, ho 2o-én. _  Kj ^  ##y#*m  ankintes |ennl7 BJizo.
pesten. Kirendelés. Simon István okleveles (,y r̂a van olvasóink között több fiatal ember, ki

_ Miniszteri elismerés. A vallás- és jegyző í. év október hó l-töl kezdve a felső- annak idején tanulmányait félbenhagyta, s igy a
kny »ktatásiiövi miniszter ur a Csáktornyái mihályfalvai körjegyzőséghez rendeltetett ki 3 éves terhes katonai szolgálatnak néz elébe.
. *,» , ‘ Awi 7MPÍp|(intP«uv helvettes ieuvzőül Debreczenben már évek óta sikeresen működik aztanítóképző-,ntezet igazgatói évi zarjelontese- helyettes jegyzOUL r w l i l i a  országszerte kitnő hírnévnek Örvendő l.iehtblau
nek tudomásul vétele alkalmából úgy az HaáO . n ’ Albert-féle miniszterileg engedélyezett katonai elő
intézeti igazgatónak, mint pedig a tanári Csáktornya egyik regi lisztéit alakja, oo Készilő tanfolyam (tanbizotlság: eddei Draugentz 
testületnek buzgó és sikeres munkásságukért helybeli köztiszteletbeii álló család rokona ,jinos ny. m> kjr> honvédezredes és Mayer Adolf 
elismerését fejezte ki hunyt el m. hó 30-án. Az elhunyt matro- Cs. és kir. őrnagy) melyben azon ifjak, kik még

Grnf FAftfAtics Jenő ur e hó 2-án a náról szóló gyászjelentés a következőkép sor alatt nem állottak, foglalkozásukra és előké-— Grof Festetics leno ur e no ^ i u  szomorodott szilltségiikre való tekintet nélkül rövidesen meg
áéi a tán 4 órai vonattal Csáktornyáról hosz- ha „ ,  ̂ . , . szerezhetik az egyéves önkéntesi jogot. Felvilágo-
szahh tartózkodásra elutazott. szívvel jelentik felejthetetlen a nyju > V sitást és prospektust készséggel küld Lichtblau

_ Vármegyénk képviselői. Zalavár- suk, nagyanyjuk illetve dédanyjuk Hochsinger A|bert igazgató Debreezenbtn.
megyének 9 választó-kerületében az ország- Czecziliának f. é. szeptember hó 30-án, dél- _  ---- ---------- -- ------
gyűlési képviselő-választások f. hó 2-án ejtet- után 6 órakor éleiének 87. évében rövid Felelős szerkesztő:
lek meg A tapolezai választó-kerületben, a betegség után történt gyászos elhunytál. M A R G I T A I  J Ó Z S E F .
melvet Hertelendy Ferencz szabadelvű kép- A megboldogult hült tetemei f. hó 2-án Kiadó és laptuiajdonos:
viselt újból egyhangúlag Hertelendy Ferencz délután 4 órakor fognak a helybeli izraelita FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR.) 
szabadelvű-párti képviselő választatott meg. temetőben örök nyugalomra helyeztetni.
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Sve pošiljke se tičuč zadržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 
me, Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:

Knjifcara F is c h e l Filipova^ na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeči družtveni, znanstveni i povučljivi list za puk
kam se predplate i obznane

pošiljau. Izlazi svaki tijeden jedenkrat i to: vu svaku nedelju.

MEDJIMURJE
Predplatna cena je:

Na celo leto . . .  H kor 
Na pol lela . . . 4 kor

Na čet vert leta . . 2 kor

Pojedini broj: koštaju 20 fi||.

Obznane se poleg pogodil« 
i fal računaju.

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

Spomenik Zrinyiev.
Prošlog tjedna se je vu stvari Zrinyi- 

spomenika veseli, svakoga zadovoljivi stu- 
panj včinil. Imali smo priliku pokazati plan 
Zrínyi spomenika vu svojoj pravoj veličini. 
Gdo je pr. m. 27-ga i 28-ga videl na Zrinyi- 
placu postavljeni plan spomenika, se mu je 
zasigurno dopala veličina spomenika i ovo- 
ga aesthetičnom pleinenitoščom jednostavna. 
bez svake cifre izrezanja. Sreča naša je k 
nam donesla naše varmegjije sina, gdo je 
glasoviti po célim orsagu. Szász Gyula pro- 
fessora, kojeg znanstvo dobrostoji za to. da 
njegova varmegjija. tojest Medjimurje gledeč 
na našu malu materialnu jakosti, ali istini- 
tu uzduševnost, takvoga spomenika budemo 
mogli postaviti, kojemu nebude prigovora te 
bude svakoga uzdirnul na ljubav i hvalu 
prama našemu velikomu pésniku i vodji. 
Deset metrov visokomu spomeniku spodnja 
stran bude iz naravnog kamena, stup iz pet- 
tanskog kamena, a Zrinyia relief-kip, Zrinyi- 
ev čimer, lyra i sablja, kak takaj odzgor na 
višini stupa turul (orel) ptica iz bronca bi 
bila zlejana. To je naravno samo plan, do 
kraja bude na to odredjeni odbor odlučil 
kakov bu spomenik Mester spomenika, gosp. 
Szász Gyula rezbar je na našu prošnju de
lal plan i zabadav i samo iz ljubavi, koju 
prama svojoj varmegjiji čuti je došel k nam 
i pokazal je plana, da si barern moremo 
predstaviti postavljenje spomenika. Gospon 
Szász Gyula je pregledal sve pijače Čakov
ca, ali njegovog plana veličini je najprilič-

Z A B A V A
Znamenje prepoznanja.

Stari Fras iz Male nedelje na malom 
Štajeru ima danas pred svojom slarom do- 
duše mira, kojega za života baš nije imal 
pred njom, pred kojom se je više bojal ne
go pred samom peklenskom aždajom (po- 
zojem); ali kak sem čul, brš da se je taj 
strah u obitelji od koiiena do koliena poher- 
bal tak, da su potomci loga slaroga Frasa 
i danas najgjegjerniji onda, kad su dvade- 
set kilometrov daleko od svojih ženah.

Barem Törnek iz Čakovca je jedan iz
med tih hrabrih junakah. On, ako doma u 
sobi za stolom ili vzapečku u naslonjaču 
sedi, onda vodi njegova stara veliku rieč, a 
Tomek u to vrieme nedela nikaj drugo, ne
go glavorn kima i sa na pol sklopljenimi 
očmi u dim iz pipe škili; ako pak sedi pri 
Szeivertu ili pri Pečorniku pak poslie dru
ge litre čuti, da je u želudcu temelj polo
žen ili stiena grundirana, onda on gopodsl- 
vo u svojoj kuči pravično dieli i dade ženi, 
kaj je žehino, a mužu opel kaj je njegovo: 
ako li pak dojde po poslu u Ludbreg te

nešim Zrínyi piaca našel. Ovo mesto je za 
to stvár rekel, da je jako Ičpo i prilično.

I presvelli Grof je takaj bil dober pog
ledati plan, koj se je i njemu dopal, vnogih 
dobrih navukov je dal i sa jednim je obe- 
čal, da kaj bude vekša harmónia, bude dal 
lak napraviti, kaj bude se za piljom i stari 
Zrinyi-grad videl.

Spomenik bude okolo 2500—3000 frtih 
koštal, ali ako budemo mogli dobroga gosp. 
grofa dobiti foringe. te nekoji dobri medji- 
murski gazdi budu takaj dali foringe za do- 
pelanje kamena, onda bude čuda ménje dos- 
ta za postavljenje spomenika. 1200 frti več 
imamo. Kavno tuliko budemo za kratko vré- 
me, ufajuč se vu medjimurske kasse, vu or- 
sag, vu varmegjiju i računajuč na basen 
na taj cilj uredjenih zabavah, na hitroma 
skup nabrali. Pak onda i iz občintsva vnogi 
su još né dali. Domoljubna dužnost je sva
koga, koj se je tu rodil, tu je živel ili živi. 
da ima dél vu postavljenju spomenika. Ja
ko bi žaljuvali onoga domoroca. koj bi se 
sramil prilikom gledanja spomenika za to. 
da on nije bil délnik vu postavljenju ovo- 
ga. Naj daruje dakle poleg mogučnosli sva
ki! Ako néma korunu, dobri su i lilléri. Več 
su je takovi, — hvala Bogu malo — koji 
su lista za nabiranje nazad poslali. Budemo 
njim vre povedali imena. Bar budemo zna
li za one, koji med nami živiju. ali se ne- 
držiju, kaj bi med nas spadali.

ših domorodcov, koji more biti nigdar ne- 
budu videli našega spomenika i koj ih naj
više sa težkim delom si išče kruha pak ipak 
uzdirnjeni sa ljubavjom prama domovini i 
prama plemenitomu cilju, su rado poslali 
svoje fillére. Denes je došel red na izkaz 
njihovih darov, Perger József se zove vréd- 
ni nabirač. Hvala njemu i onim, koji su da- 
ruvali i naj služi to na példu onim, koji su 
još né zvršili svoju dužnost.

Dvadeset i deveti izkaz:

sedi ili pri Klauzeru ili pri Pap Vendelu 
pred šestom litrom, onda pričme far ha ti i 
istinu preobračati, kak da racu na ražnju 
obrača te onda onak u ognju zna zaviknuti:

»Bogme, gazda sem ja i nitko drugi, a 
! moja stara mora plesati, kak ja fučkam, ja 
!Tomek iz Čakovca!«

Jedan krat pak je imal nekaj posla u 
Kanizsi pri graditeljskom meštru gospodinu ! 
Morandiniu, pak je odšel u ošleriji kod km- J 
ne i lam je med ostalemi bil spomenek od 
novog iznašastja, najine o telephonu, a je
dan, koj je to sve u malom prstu imal, je 
taj telephon ostalim velikom riečitostju raz
lagal i rekel, da se po telephonu more na 
trideset vur daleko — i još dalje — svoji
mi rodjaki i znanci tak spominali, kak da 
bi čoviek šnjimi pri jednetn stolu sedel.

Ovo je pak Tomeku iz Čakovca ipak 
bilo jedno malo prebedasto, jer akoprem go
vorniku nije puno vieroval, ali ga je pri lom 
razlaganju ipak guskina koža obsipavala, a 
na zadnje je i blied postal kak stiena, leje 
pivinskom kupicom po stolu vudril. da su 
ostale čaše plesale i zakričal:

»To pak je ipak sama izmišlotina i laž! 
No, toga biesa bi mi još bilo treba, da bi

me moja stara Kukunkula Cula, ako si |a 
ovde u Kanizsi odihavam!«

»Pak ipak je tak« — veli na to razla- 
gatelj — »pak, ako nevieruješ, tak moreš 
videli i čuti i sam se osobno osviedočiti, pak 
ako hočeš moreš s tvojom starom odmah 
srdačno se spominati «

Na to veh Tomek :
»Srdačnostju baš nije tak blizu, ali pro- 

bali bi ipak hotel, pak ako je to istina, da 
glas moje stare do sim dopre, onda me več 
Kaniža nebude vidla lak sigurno, kak je si
gurno, da se Tomek zovem i doiha hlače 
nosim!«

A taj razlagač pak je bil veliki šaljiv- 
djija, pak kak se to več zna pripetiti, došla 
mu je još sreča i slučaj njegovoj šali na po
moč; jer velika grmljavina, koja se je nad 
varasom zdigla i se okolo križa piarištske 
cirkve vlekla, i još gorja mrmlala nego To- 
mekova lovarušica, je govorila svoju gromo- 
vilu rieč, kad su razlagač i Tomek takovu 
telephonsku postaju po varošu iskali, da da 
če se Tomek svojom dragom tovarušicoip — 
rečimo Katicom — spominjajuč zabavljali 
mogel.

I našli su lakovoga telephona, neznain
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Szabó Mihály » 30 f
Flórián Olivo Tálján » 30 f.

Ukupno 6 k. 00 f.
Izkaz prošloga broja 2215 k. 78 f.

Sveskupa 2221 k. 78 f.
Trideseti izkaz bude sledil vu slede

čim broju naših novin.

Krmlenje.
Dobrog gazde marva je nigdar ne su

ha dobro nju drži, da dobroga hasna done- 
se, i da vu onim slučaju, ako je prisiljen 
mesaru prodati, velikoga kvara neima. On 
je dober gazda, koj dosta krme, obroka ima 
da ove vu marvi more v peneze spraviti, 
poleg toga sčim više gnoja ima, takov nč 
samo vu jakosti proda svoje živinče, nego 
ovo bude i okrmil.

Gazdi krmiju na paši i vu štali, ali i 
tak, da na paši počneju i vu štali savršiju. 
Čisto na paši krmlenje, mali gazda rédko- 
krat more napravili, ako pak dosta dobre 
paše ima, tak mu krmlenje na paši najme- 
nje košta, i skrbi posla skoro nikakvog né
ma, a hasna pak mu ipak donese. Na paši 
započmeno i vu štali odvršeno krmlenje je 
za male gazde najhasnoviteše postupanje, 
po pokošenju otave marvu za krmiti vun 
stiraju na senokošu, gde se ova počineju 1 
koža se njim géné. Ako na jesen pred vun 
tiranjem i vu zimi po paši sa krmom hra
nimo tak budemo sa hasnom krmili.

Jesu zatem i takvi gazdi, koji navék 
pri jaslah krmiju i pet-šest mesecov priprav- 
Ijaju krmlenke za mesara.

Ako krmleno marše vu štalu dojde, dva 
mesece mešanu krmu dvaput a sénu pak 
mu jedenkrat damo na den, zatem pak seč- 
ke ménje, a 2 litrov potlam tri litrov više 
šrota iz ječmena zmešamo i to davljemo 
šest tjednov. Nazadnje osem tjednov hrani
mo vu jutro i na večer zmešanom krmom, 
a na svaki den 2—3 deke soli moramo ra
čunati na svako marše i napajati višekrat 
moramo. Gojimo, kak je najbolje moguče, i 
vu čistoj dobro nestrtoj né jako svetlog, ali 
dosta loploj štali moramo držati marvu za 
krmlenje.

prav jeli pri trgovcu Zerkovitzu ili pri Gutt- 
mannu, ali dosta tomu, kad je Tomek po 
naputku razlagača šaljivca u telephon vik- 
nul:

»Katica, jeli me cuješ?« — Isti hip je 
blisk vudril u telephonske drote te je To- 
meka ošinul i hitil u jedan kut, da je tam 
ležal kakti kupčec. nevolje i dosta dugo vrie- 
mena niti se tielom genuti niti usti muks- 
nuti nije mogel.

Kad pak se je opel skup spobral 'i k 
sebi došel a jezik mu se je na toliko raz
vezal, da je po malo mogel šnjim obračati, 
onda je izmucal:

»Bogme je istina, to je bila za stano- 
vilo moja stara! Prepoznal sam ju po gla
su. Ali to si ipak nikada nebi bil mislil, da 
i šuske mogu po tom drotu leteti!«

* **
Isti taj Tomek je jed noč na večer do 

šel doma u Čakovcu k Pečorniku, koj je 
baš on hip friškoga lagviča pive na pipu 
metnul, te si je sel k drugim gostom za stol; 
ali pošto mu je lice bilo takovo, kak da je 
netko po njem zubačami potegnul, pričeli su 
ga okolo stola sedeč poznanci držati.

Ne zdravu marvu krmili je né hasén 
gazdi nego kvar.

Sa jednim navukom zaključim svoju 
štivu od krmljenja, i to ako ima vu občini 
nekoj gazda krmnatu marvu, sada to na sé- 
jam tira i tak proda, kak to mali kupci ho* 
čeju, jer opet dimo tirati marvu je na kvar, 
tak anda ne je veliki basen iz krmlenja. Ali 
ako bi vu jednoj občini više gazdov krmi
lo, tak da bi za dva tri vagone dosta bilo, 
te bi to vu vremenu oglasili kojih novinah, 
da irnaju marvu za prodati, bi došel mesar 
iz varaša pak bi kupil, ili pak bi vu glav
ni varaš mogli dati odpeljati i lépe peneze 
za nje dobiti, tak bi onda i trud i krma 
bila plačena i hasén bi bil poleg toga.

*
Dvoje oči krmiju marvu, jedno je gaz- 

dovo oko, a drugo pak zobino ako.
*

Dobre fajte marvi se svigdar najde 
kupec

*
Suhi naj bude nastelj, tak budu i mar

va zdrava.
Jasle pune naklasti je bedastoča i gréh, 

a klomu još nikaj hasna nenosi, nego gnoja.
F. -

KAJ JE NOVOGA?

— Prosimo naše po stava n e pred* 
p la tn ike , naj nam  vu zadnjim  t a  taija 
predplatne zaosta tke cini predi pošleju  
i  dredplate ponovija.

Z b i r a n je  n  b le f /n tn .

Čakovečkog zbirnog kotara zbirači su 
o. m. 2-ga sa velikom uzduševnosljom Dr. 
Wlassics Gyula ministra zebra la za ablega- 
ta. Več kak su nutri vu varaš došli zbirači 
je svaki mogel znati, kakva bude svrha; iz 
preločkog kotara 710, iz bregov 500 zbira- 
čov je došlo vu trupaj sa bandami, a zvun 
toga je opet iz bližešnjih občinah došlo vno- 
go zbiračov. Vnogo njih, koji su na Wlas- 
siesevoj stranki bili, su né dali votuma, jer

Pečornik Otto ga je zapilal, jeli je prek 
brane opal, kotlar je rekel, da je ta brana 
morala samo deset špic imali ali pošleno 
oštre, a tesar je odmah svu vodu prelejal, 
kad je rekel: »Hubo, te špice su u mesu 
zaraščene a spadaju dvem rukam a tim ru- 
kam je priraščena tvoja draga Katica I«

Pošto pak je Tomek svoju muževnu 
čast barem u ošteriji na visoku cienu pos
tavljal, tak nije mogel dopustili, da njegovi 
poznanci imadu o njem takovo zlo innien- 
je On je več doma u svojoj dielačnici dob
re tri ure promišlaval, na koj sve način bi 
on to pisano lice mogel zadobiti, izvan nok- 
tov svoje drage Katice.

Anda izpije svojega krigleca, obriše si 
usta i veli: »Tu ste vi opet na krivem pu- 
tu, kak krugla, kad mieslo na prvoga u 
planku ide. Baš sam zato sim dofel, da vam 
povem, na koj čudnovati način sam do o- 
vakovoga lica došel «

Danas po poldan je jako vruče bilo, 
pak sam se malo na kanapéé zahvalil, za 
da si pol ure predlemlem; na to sam po
čel tak strašno hrkati, da je moja Katica 
morala iz sobe oditi, ako se nije hotela da-

su vidli, da je né potrebno. Kraj zbiranju
je ob pol šesti vuri bilo vu najvekšim redu, 
sada je Zakál Henrik zbirni predsednik og
lasil svrhu zbiranja, poleg koje je 1534 zbi
račov dalo voiume, na Wlassicsa je opalo 
1435. a néppárt pak je dobil 99 votumov, 
dakle Wlassics Gyula minister je sa 1336 
votumi više postal ablegat, kotara. Dugo se 
je čul na to »éljen«, a zatem pak je banda 
»Hymnusa« igrala a občinstvo je popevalo. 
Nazadnje je banda sa vnogo ljudstva, po 
vulicah hodila i igrala. Kesno večer su se 
razišli ljudi širom sa lom čustvom, da su 
opet dosta včinili svojemu dobromu glasu, 
pred licom celoga orsaga.

R a  u  b a r i .

Akoprem žandari strogo pazijo, med 
bregi vu Gornjoj Magjarskoj, se ipak pripe- 
tiju rauberije. Jednoj takovoj je žrlvoin 0- 
pala Kadocsay Daniela žena, koja se je iz 
Bukócza vu Kassu peljala na séjam i tam 
više spokupila pak se je večer nazad od
peljala dimo. Poleg jednog brega su iz klanj- 
ca na hitroma tri ljudi skočili pred kola te 
su konje prijeli a kočiša pak zavezali.

— Kaj hočete? — rekla je plačuča
žena.

— Prije peneze, a onda pak krv ! — 
bil je kratki odgovor, a zatem pak su 600 
korun penez i sva vrednost zeli vkrej od 
nje med konje su vudrili i odpeljali se. Žan
dari jako iščeju krivce. Sumnja je na.^vug- 
lenare, koji tam vu bližini delaju.

X e s r e d a  je d n o  š le o le .
Vu Butler amerikan9kom varašu je Sko- 

la jako nesrečna sa svojimi navučiteljičami 
Svaka koja dojde, prije kak bi počela vuči- 
ti, zarnuž otide. EJrva je bila jako Ičpa fraj- 
lica. Za četili dni je zarnuž otišla. Opel su 
oglasili, da njim je navučileljicu treba, i o- 
pet su jednu lépu frajiicu dobili. Ova je 
ravno tak otišla, kak ona prva za nekoj dan. 
Probali su i sa tretjom, ali i ovoj;9e je na
šel par. A škola pak je med tem zaprta bi
la. Vezda su se tak razsrdili, da su oglasili, 
kaj je njim jedna naj najgoršeg obraza 
navučiteljica potrebna. Takva, na kojur' niti 
nebudu mogli gledati. I kak su dobili ovu, 
su s njom pogodbu napravili, da jedno Ijeto 
nebude ostavila školu. Ali kaj pak, ako bu

ti zaglušiti. I sad sam pričel strašno bedas
to sanjati:«

»Ja vam sanjam, da su se vrata od so
be na jedan krat otvorila i nular dojde na
ša stara mačka na zadnjih nogah, ónak o- 
sovce, kak svaki pravi človek, a pod pazdu- 
hom nosi cielu igru kartah. Ja sam se o- 
supnul i lasi su mi samo onak stali kviški, 
kad ona pričme posve ruzgovetno govorili 
i me nagovarati, da se šnjom kartam. U 
tom hipu mi skoči na prša i pričme karte 
miešati, da je nijedan fiškališ nebi znal bol
je. Anda hočemo se cvikati, veli mačka, jer 
to se ja najradje igram, ali mora za nekaj 
ili, jer badava neču. Hočemo ovak, veli ona 
dalje, koj dobi, on drugoga jedan krat po
tegne škramplom po licu.«

»Kaj sam si hotel? Mačka je bila tvr- 
de glave te nije nikak hotela na to pristati 
kaj sam joj ja predložil, najine, da se igra
mo za kriglec pive, jer je rekla, da pivo o- 
na nepije i da to pijaču niti pes neče pili. 
Anda sam ja kakti pametniji popustil i mi 
se pričmemo za te po licu odrapine kartati, 
dader se je sve stepalo, i ta prokleta copr
nica — premislite si — je jednu igru za 
drugom dobivala i svaki krat mi je svojom



de gdo lakov gU9tud imel, kaj si ravno ovu 
zebere.

G it t  v u  v r a č iv a .

Matula András iz Podragy občine se je 
navoljil več svoje betežne žene, i zaljubil se 
je vu Tamás Rózu, svoju deklu.

Dekla je né zdavnja na znanje dala 
Matuli, da se materjom čuti, na kaj su obed- 
va odlučili, da Matulovu ženu ogiftaju. Ma
tula je donesel gifla i rekel je puci, da naj 
zmeda ovoga med vračtvo.

Tamás Róza je za isto včinila nečemur- 
ni čin i žena je za kratko vréme vumrla. 
Ali susedi su počeli depelaii, pak je to i do 
vuh žandarstva dodlo. Iztraga je bila podig- 
njena, ženu su parali i istina je na svetlo 
dodla.

«t e d e n  p r o t i  d r  v r t im .

Poleg Grossperdorfa vu Sumi je vada- 
sil Kersch jagar, kad se je najedenkrat sa 
devet zverokradicami zidel, koji su na njega 
navalili. Jagar je dva slreljil a tri oranil, 
drugi pak su odbežali, ali su je več žanda- 
ri prijeli. Jagar je slabo oranjeni.

V to p i je n n  l a d j a .

Soldati »Moen« zvane ladje su polčg 
Kopenhage vežbanje držali Nejedenkral se 
je na ladji veliko eksplodčranje čulo i ladja 
je vtunula. Na sreču soldati nisu bili na 
ladji ravno onda, pak zato vu čovečjim ži
votu nije opal kvar.

P e s t i š .

Vu Nápolju je pestis vudril vun. Vno- 
go betežnih vu špitalu leži, a v nogo njih je 
vezda opalo vu táj beteg. Ladje nutri ne- 
pustiju niti vun, sve je tak kak da bi mrt
vo bilo. Vlada jako déla. da pripreči diren- 
je pestida.

O p a l Je  v u  ž a g o m l ln .

Vu óbudimskoj fabriki ladjah se je o.
m. 1-ga velika nesreča pripetila: Griinschein 
Jakab 60 Ijet star težak je nekak vu žagom- 
lin opal, koj mu je šinjaka prerezal. Taki 
su doktori došli, koji su ga vu Spital peljali 
več ua pol mrtvoga. Potlairi je vumrl.

Skramplavom tacom po obrazu potegnula, 
da sam sve zviezde videl. A kad sam onda 
u sumnji, da to nije čisti posel, pričel ma
lo bolje joj pri dielenju na prste gledali, o- 
pazil sem, da me vara. Ti prokleta kosmata 
coprnica, zakričim, kaj buS ti mene vkanju- 
vala i sebi same asse podinekavala, čekaj, 
pokažem ja tebi. Istim ju pričmem mojimi 
nokti a ona mene svojimi Skrampli po ob
razu drapati, i tak smo se medjusobno dra- 
pali, kak da nas je tko pogodil na vrtu mu 
zubačiti, i to je tak dugo išlo, dok se ni9am 
probudil i — plumps, tu sam ležal polag 
kanapeéa na podu a gluvom sam na stolo- 
vu nogu vudril i ovu bunlu na glavi za- 
pobil«

»Tak! sad sam In stal posve huda n 
pred zrcalom te sam u nje gledal toga zdra- 
panoga viteza bez vitežkog reda, koj je opet 
iz zrcala mene gledal i mi dobro jutro že
lel«

»Mačka pak liepo sedi posve mirno za 
hižom na kupu slame i čeka jeli bi se koj 
bedasti mid nadel, koj bi izpod kupa van iz- 
biežal; a opet tam u hladu polag zdenca se
di moja Katica i dlrika vunene dtumfe za 
zimu, i anda ovi dva nisu mogli biti. Ne
go — ja sam se valjda u sanji sam zdra- 
pal, — i to sigurno jesem.«

D o b e r  o d g o v o r .

Kči je pitala utca, kam ide? — Na 
zbiranje — odgovoril je oteč — morti ho- 
čed s menőm iti? — Ruca: (sramežljivo) 
Ja sam si več zebrala

Z a h v a l a  D r . W l a s s i c s  G yu la  
a b  l e g a t  a .

Dr. Wlassics Gyula minister i zebrani 
ablegat čakovečkog zbirnog kotara je slede
či telegraf poslal čakovečkomu i preločko- 
mu prezudu zbirnog odbora.

»Iz sidca zahvalim zbiračom čakoveč
kog zbirnog kotara prama meni pokazano 
ufanje, na koje vrčdnim biti sa podjednim 
posluvanjem na dobru domovine budem se 
i nadalje trsil, sa dubokim podluvanjem bra- 
čah Vad ablegat Dr. Wlassics Gyula.«

Tu pidemo jod, da bude poslaničlvo, 
kője bude prékdalo mandátuma, minister o.
m. 12-ga prirnil.

Nekaj za kratek čas.
Punica: Ah kaj veliju gospon doktor 

za moju snehu, im je komaj dest mesecov, 
da je udata, pak več rodi dete.

Doktor: Prosim, naj se samo vmiriju 
Gospa! Kod prvoga deteta to redovito tak 
zna biti, potlam se več kaj takvoga nemre 
napreduvati.

F raj lica: Ali gospon doktor, zakaj se 
ipak ne ženiju oni? Kaj misliju, da nebi 
mogli oni jednu ženu zdržati?

Doktor: lm zdržali bi ju zdržal, makar 
i tri! Ali opravlati nebi mogel niti jednu.

— Midka! im zakaj hodid ti zotim gr
dim škrljakum, im ti zgledi, da odurno na- 
njega gledati.

— Znad Pavel, to ti ja sve za slobod- 
činu očinim, jer ako si toga dkrljaka met
nem na glavu, žena mi veli: Ako toga gr- 
doga dkrljaka si na glavu dened, ja bormed 
neidem stobom, im to je dpotno, pak zais- 
tinu doma ostane, a ja pak idem, kam je

Ovak je čakovečki Tomek pripovedal, 
a med njegovimi sludatelji je vladalo veliko 
veselje i smieh, jer je med njimi bilo i ne- 
kuliko drugih Tornadov, — onih neverova- 
nih, koji su si u sebi mislili: »Ha, dobro se 
je znadel, — nek mu vieruje tko hoče!«

Pecsoruik Otto pako — naj me domači 
odterijad je on fini ptič, pak je nadega To- 
meka hotel u jod jednu nepriliku dovesti. 
Zato ga je prijel za ruke le je iste svem 
okolo stola pokazival, a pritom se je izpos
tavilo, da su svi nokti na njegovih prstih 
bili tak na kratko odrezani, da nebi bilo 
moguče dnjimi niti najuježniju dielinju kožu 
ogrebsti.

AJi Tomek, koj je več toliko dobrih tre- 
ferov načinil, nije se niti sada dal prodati, 
več je odmah i bez promidljavanja rekel: 
»No, anda, tu sad vidite, kak je moja Ka
tica dobra ženica i kak joj vi vadimi pot- 
vorami krivo činite.«

»Čim se je danas ta nesreča meni do
godila, odmah je uzela dkarje te je dodla k 
meni i nokte mi je odrezala «

»Za da mi se v ide neodrapled i boli si 
neprouzrokujed! je rekla « — —

K o ! la v  K rnil.

meni vola. Bog mi samo začuvaj toga dkr
ljaka jod dugo.!

Ipak je čudnovila ljubav — veli proti 
sebi jeden muž. —

Kad som svojom ženu si zel, onda od 
same veliku ljubavi sam ju hotel pojesti, a 
vezda pak mi je žal, da sam to onda ne 
včinil.

Žena: Nije tebe sram, svako večer pj. 
jani dojti dimo?

Muž: Znad moja draga, to ti sve iz mo
je velike ljubavi prama tebi delam. Jer ako 
je človek napil, onda sve dvoju vrst vidi, 
dakle lak se i ja hočem dvojo vrstom na 
lobom nasladjivati se.

Vmiral je Nacek stari krčmar. Na svo- 
joj smrt n oj postelji obrne se k svojoj plaka- 
jučoj mladoj ženi i veli:

— Moja draga Treza! ja na kralkoma 
budem vumrl. Ti si jodče mlada, znam da 
do svoje smrli ne ostaned dovica, pak to ti 
niti neželijem. Ali ipak mi obečaj, da k so
sedo. dtacunaru nebuded nigdar idla zamuž; 
doklam sam živel, navék sam se s njim 
svadjuval, i nišam imel mira poleg njega

— Naj se starati — veli Treza — zbog 
toga mirno moréd vumreti. Nebudem suseda 
dtacunarova žena. lm sam se več lani v zi
mi obečala Jožiju tiszlart ovu.

Ipak lepoga reda ima moja žena — 
veli kod obedva sedeči muž. Sam mislil, da 
je zginili čadel, a glej. pak je ovdi v čuž- 
pajzu.

Betežna žena: Bože! Ove staredne muke* 
koje ja moram pretrpeti! Ja si več sama že
lim smrt, da se redim muke — samo to 
me žalosti, da onda za sprevod buded veli
ke strodke imel, i te bi li moral splaviti.

Muž: Islinu imad moja draga, ali zalo 
ta stvar naj tebe niti naj men je nezadržava.

Muž: Draga žena! ako do 10 vure na 
večer nebudem dimo dodel, niti me naj več 
čekati.

Žena: Ja sem si sama tak mislila, ako 
do 9 vure nebude le doma. onda idein 
po tebe.

Najde občinski bi rov cigana, kak je po
noči okradjono gusko na jažju obračajuč 
pekel.

Birov: Kaj delad s zotum okradjenom 
guskom.

Cigan. A dragi godpon birov. kaj bi bi
la okrazjena, vu vodu je opala dirota, pak 
njoj vezda dudim perje, jer njoj je žima bila.

Jala: (Kuca po vrati svoje pajdadice) — 
Roza odprimi vrata!

Roza: Ne moči, jer mi nije doma muž!
Jala: Im ravno tője falinga, da je moj lu.

Bergecz Balazsu su se zaradi njegvoga 
vi likoga i črlenogn, kak paprika nosa jako 
vnogi norca delali i dpolavali su se znjega

Jedenpul v krčmi vu veli jeden:
Ti Balazs, pak zakaj neprodad ti svo

jega nosa kojemu kotlaru, on bi ti ga za 
dobre peneze kupil.

— Im sem ravno včera bil pri njim — 
odgovori Balázs, pak mi je rekel, da za moj 
nos bi samo takov vol dal peneze, kak 
si ti.

M ajczen Ferencz.
Skolnik.



Gabona árak .  — Člena titka .  fl

1 m-mázsa. 1 m.-cent. kor. érték \u

Buzr. | Pšenica 14 60— Í |
Zab Zob 13.00— <
Rozs Hrž 12.00— (
Kukoricza uj Kuruza nova 10.00— (

» » ó * stara 11.60— |
Árpa Ječmen 11.60— (
Fehér bab uj Grah beli : 14.50 — (
Sárga » » » žuti 10.40— (
Vegyes » » * zmčšan 10.50— |(
Lenmag Len 1)24.00— (
Bükköny Grahorka 13.00— (

606/1901. végrh. sz. I
Árverési hirdetmény. <

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi !
LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a perlaki kir. jbiróság 1897. évi 
505/p97. sz. végzése következtében Za- .
kál Henrik Csáktornyái ügyvéd által kép- . 

»viselt a muraközi takarékpénztár részvény- . 
társaság javára Kerznár András és társai 
domásineczi lakosok ellen 286 k. s jár. ere
jéig 1897. évi február hó 8-án foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 
1180 kor. becsült kővetkező ingóságok, u. m.:
2 kukoriczakas, kukoricza, 2 ló, 2 szekér.
1 tehén, 1 üsző, pajta és 1 sertésól nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a perlaki kir. járás
bíróság 1901 évi V. 347/2 számú végzése 
folytán 286 korona — fill. tőkekövetelés, 
ennek 1896. évi julius hó 30-tól járó 8% 
és eddig összesen 53 k.’20 f.-ben biróilag rnár 
megállapított költségek erejéig a helyszínén 
vagyis Domásineczen Gyurkin György és 
Mihálicz Mihály alperes lakásán leendő esz
közlésére

1901. é*l október hó 16, napjának d. e. 97* 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 ingósá 
gokat mások is le és fölülfoglaltatták és 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §. ér
telmében ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Perlakon, 1901. október 2-án.
566 Sós Frigyes, kir. bir. végrehajtó.

u n i t i
SZILVMIUM, RUM is FINOM lltMKT
b á r k i  hideg utón minden készülék nélkül 

kitűnő minőségben előAllithai.

m- Kezelési könyv és árlapok ingyen, -m

W A T T E R I C H  A.
BUDAPEST,

VII., D o h á n y - u t c z a  5.  s z á m .  
Sfraérl-IKsrtlWl rittrt i bortuztlfeta, misdw 

borttttcto elitni a m |

m  E ls ő  é s  le g ré g ib b  ü z le t e s z a k b a n  m
au 8—6. F e n n á ll 30 év é ta .

j Eegnjabb ( z t k M  s
i az őszi idényre #
) Skót csíkos flanel! I Franczia női posztók 140 cm. széles gj
[ Angol Homespun Gácsi férfi szövetek ^
I Velour és Hermelin Honi és külföldi barketok S

j S c h fitz  S á n d o r  és F i a |
* n a g y á r u h á z a  és  k é k f e s tő  g y á r a  Zala—Egerszegen. í

l Honi, rumburgi és hollandi vásznak nagyraktára, v
i Kérjük hozzávetőleg megjelölni mily mintákat kíván, szí- J 
| vesen küldünk ingyen és bérmentve. (
15A&. i 2 W * L e g o l c s ó b b  á r a k .  'V ü  (
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Magyarország legrégibb Cognac-gyára.

Magyar-franczia cognac-gyár

jVlarty JJ. és Társai
Világos.

( A la p i t t a t o t t  1 8 8 3 - b a n .)
Ajánlja tiszta

b o r p á r l a t a i t .
Kizárólagos raktár Csáktornya részére

TODOR R, fiiszer- és csemegeüzletében
C s á k to r n y á n .

Egyetlen gőzerőre berendeeett cognac-gyár. neo :< 12
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