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A hős és iró Zrínyi emlékezete.
(Születése napjára, május I.)

Történetünk fényes csillaga.
Most szent eszme neved:
De egykor az fergeteg vala. 
Lángoszlop, mely vezet.

Honmenlökéz, ha jött a nagy vész. 
Hős, mini Coriolán.
A hazáért mindig lettre kész,
Ha késön. iia korán.

Hátor erős. ha dilit a vihar.
Szikla, mely nem remeg.
Hazát, királyi ez a viléz kar.
De hányszor mente meg.

Nagy simholum mini a szent kereszt 
A dicső Zrínyi név,
Hitregévé avatta fel ezl 
Kél hon, két testvér nép.

Szent haza szereld jelvénye.
Ige. a mely örök!
Mi büszkén, de említi félve 
A német és lorök

Még ez a név. mint védő csillag 
Megvolt hazánk lelett:
Kllenségink velünk nem bírlak, 
Csüggedni nem kellelI

Történelmünk legszebb lapja ám.
Mit e név beragyog;
Te Írtad meg legszebben talán 
Ezl a dicső lapot.

Két hazának Mileiadese.
S hozzá magyar Ilomér:
Nem csak karddal csalán küzdötlél le. 
Tollal is a honér'.

Mint bős, mini iró halhatatlan !
Szent könyv a Zrinyiász.
Hej. akadt ám közlünk is hajdan 
Magyar Leonidás!

Az is Zrínyi, a liösök-hőse,
De le megilleted 
K széni nevel: nagy lelkid löle 
Nyeri, lápol ihletet

Melyik dicsőbb a bős. vagy költőV 
Mindegyik nag, benned:
Kényes, kél országot belöllö 
Nap voll a szellemed

Eloszlatott az baji és viszályt 
Dráván túl es innen:
Összhang, remény, bizalom így szállt 
S élt a sziveinkben

Kel nemzet közt kapocs voltál le. 
Összetartó nagy kar.
Hej. akkor meg egymást szerelte 
A liorval es magyar!

Szállj közénk lánglelkeddel újra, 
Hozzál békéi, vigaszt;
Ide járjon népünk búcsúra,
Hol enjléked virraszt.

Kél nemzet itt boruljon térdre 
Emlék-oltárodon,
Nagy szellemed áldását kérve,
Újra kezet fogjon

Testvér nép közt a harag minek?
I .egyen áldás, béke 
Egyesilsen minket Zrínyinek 
Örök szent emléke.

Kele György.

Küzdelem a szőlő peronosporája ellen.
Hogy a szőlő peronospora betegsége 

ellen védekezni kell. ha csak nem akarja 
szőlőjét a feltétlen elpusztulás veszélyeinek 
kitenni, azt ma már minden szőlősgazda 
tudja, de azzal kevésbé van tisztában, hogy 

, mikor, mivel és hogyan permetezzen. Ebben 
a bárom irányban még mindig sok hibái 
szoktak elkövetni, melyek mindegyike jelen 
lékeny kárral jár a termelőre.

A bordói lé, mely nem egyéb, mint ré/ 
gálicz és mészkeverék vizes oldata, ugyan 
a legbiztosabb szer a perouospora ellen, lm 
idejében és megfelelően erős összetétellel 
készítik el, csakhogy annak elkészítése már 
nem oly könnyű, hogy uton-utfélen ne kö
vetnének ellene goromba hibákat, főleg az 
oldat tökéletlen közömbösítése állal, ami

T  Á R C Z A.

Szép csárdás né . . .
Népdal

Szép csárdásáé, miéri busul künyezik?
Ide izi a szép orczáját lecsókolom könnyeit.
Szép csárdásné a fejével hej de busán integet, 
bánatomat egy pár csókkal letörölni nem lehet

Szép csárdásné ugyan miért bánkódik ?
Tudok gyógyszert ami hamar meggyógyít.
Szép csárdásné könnyes szeme azt mondja 
Káj a szivem, földi balzsam többé meg nem gyógyítja

A csárdásné két kezével eltakarja az arezát 
llgy susogja, ugv zokogja bubánalát, panaszát. 
Csalit legény a kedvesem, hűtlenül elhagyott 
Sulisé tudja meg a hűtlen, hogy utána meghalok 

H alász Z sigm ond.

Jótékonyczélra.
Hajnali három óra óta kongtak n harangok 

s mireinegvirradl: mintegy liarminez család maradt 
hajlék nélkül.

A tűz pusztítását leírni nem lehetett. A kár 
nem ment ugyan ezrekre, de a fillérek forintokat 

| számilnak ott, hol verejtékkel szerzik a minden
napi kenyeret.

A kis város lakossága mély részvétel lanu- 
j  sitott a szerencsétlenek iránt.

|)e mert szánalommal sem tatarozni, sem 
j jóllakni nem lehet, az intelligeneziának pár liumá- 
I nus tagja a kínálkozó egyetlen módot hozta ja- 
i vaslatba: valamelyes jótékonyezélu mulatságot keli 
, rendezni.

Hált adnak. Az első hál a téli évadban ! Első 
lélegzetvétel egy lullas/.lóan unalmas ősz után.

.lólékonyezélra ! Kit ne lelkesitne ez a jelszó? 
És vájjon szaluid-e eféle mulatságból kivonni magát 
egyetlen lányija családnak is, mikor jótékonyság 
ürve alatt indítja meg a hadjáratot a partiéra ? . .

És a mulatós menyecske zsörtölődő üra váj
jo n  tehet-e kifogást, ha asszonykája jótékonyozél- 
hól fog kaezérkodni s ennek a nemes ezélnak ál
dozva, egy álló hétig nem tesz egyebet, mint toi- 
lette előkészőletével fölforgatja az egész házat

Mindenütt lázas sietséggel s oly titokban ké
szül a tói let te, mintha egy nemzet boldogságát 

i ezélzó haditervet rejtegetne minden ház négy fala.
A megye leggazdagabb földbirtokosának ifjú, 

szép feleségétől várták az igazi meglepetést Épen 
ő idézte elő a nagy forrongást Bárday Bélánét 
fölülmúlni, ez volt a sarkalatos kérdés.

Képzelem, micsoda pazar toiletleje lesz 
Bárdaynénak, jegyezte meg a kürorvosné.

Gondolhatod, édesem, mikor minden öl 
tözetél Budapesten készítteti a párisi »Moniteur* 
után.

Hja, kiadósahh is a repeze meg a gyapjú, 
mint a fakó tudomány; sóhajtott megadással a 
tanlelügyelőné.

És egy hét óta majd minden bálba készülő 
asszony teremtés ajkán ott lebegett Bárday Béláné
neve.

Sőt megtörtént az is, hogy a szép Miczi ő 
nagysága elfogta az utezán Bárday né szobalányát 
s miközben egy koronát csúsztatott az értelmes 
leányzó markába, gyóntatóra fogta, hogy mi megy 
végbe odahaza ? Budapestről érkezik báliruha a 
nagyságos asszony számára? Megjött már a toi- 
lettje? Selyemből, atlaszból, bársonyból készült?

Még semmit sem hallottam, kezeit csó
kolom, különben a nagyságáék tegnap jöttek haza 
Bécsből, ahol öt napig voltak.

Bécsből? Lehull a fátyol a sáisi k é p rő l!! ..
Délután már az egész B. város tudta, hogy 

Bárday né azért járt Bécsben, mert ott készíttetett 
ruhát a bálra.

Elérkezett a nagy nap és le is áldozott, hogy 
helyt adjon annak az éjszakának, mely annyi meg
előző éjnek obiigáját álmát rabolta el a szép sze
mekről.

A báli szépségek lajstromát és öltözékét le
írni nehéz feladut lenne: csak rövidesen annyit, 
hogy a b . . .  i »Arany páva« nagy terme a buda
pesti Vigadó elite báljával vetekedhetett.





—  Katonai előléptetés. Molnár Dezső 
honvéd vezérkari századosi városunk szü
löttjét Ő Felsége őrnagygyá léptette elő.

—  Állategészségügyi kimutatás Mura
köz területén m. hó 20-án a hivatalos adatok 
alapján: ivarszervi hólyagos kiütés: Hánya
vár 1 u., Vili. Hegykerület 1 u , Lapány 1
u., Tólfalu 1 u., Zsedény 1 u., Muravid 2 u.; 
sertésvész: Belicza 1 u., Lapány 1 u., Alsó- 
Pusztákovecz 1 u.

—  Anyakönyvi hírek. Csáktornya nagy
község anyakönyvi kerületében a f. év áp
rilis havában bejegyzelt születések: Hakos 
István, urod. ostoros: Ferencz. Czeizek Frigyes, 
kalaposmester: Mária. Srei Alajos csizmadia 
mester: Antonia. Medved Ferencz, földinives: 
György. Vinczek Kázrnér, uhlános őrmester: 
János. Magdalenics János, csizmadia mester: 
Mária. Fejér Jenő, lakptári könyvelő: Jenő. 
Varga György, urod. faragó: György Novak 
Mihály, gyári munkás (Grácz): Hedvig. Gyurn- 
lics József, uhlános őrmester: György. Szla- 
ma József, gyolcsos: Anna. Margatics Tamás, 
csizmadia mester: (halva született fiú). Kol- 
lárics Bálint, töldmives: György. Mikácz Mi
hály, földmives: Paulina, Bujánics István, 
töldmives: János. Löwinger Lipót, vegyes- 
kereskedő: Ilonka. Lukács Márton, napszá
mos: János. Kaczun Mihály, korcsmáros, 
Juliánná. — Halálozások: Grábár Regina, 
napszámos, 22 éves: tüdőgümökór. Cserncsecz 
Ferencz, koldus, 80 éves: aggkori végkime
rülés. Poj Ferencz. közs. rendőr, ö l éves: 
lüdőgümökór. Goszárits Katalin, napszámos, 
7fi éves: aggkori végkimerülés. Czezár József, 
urod gépész, b4 éves: lüdőgümökór. Plepe- 
lits Lajos, raktáros, fi7 éves (Gráczban). 
Sonnenberg Lipól, gabona kereskedő, 74 éves: 
tüdőlob Kovacsics rekte Kovatschetz György, 
nyug vasúti váltó őr. 78 éves: aggkori vég- 
kimerülés. Simon Nándor, mészáros, 88 éves: 
lüdőgümökór. Margatics N. (halva szül fiú). 
Kluger Mihályné szül. Feigelstok Katalin. 8ö 
éves: szívbaj. — Házasságot kötöttek: Kei- 
nmg Radó, asztalos mester (Bonyhád) Wünsch 
Francziskával

—  Értesítés. A helybeli ipartest, elnök
sége felkéri az érdekelt iparos- és kereske
dőket. hogy a belegsegélyző pénztári járulé
kokat legalább is havonta befizessék, ellen
eseiben arra kamatok és végrehajtási költ
ségek fognak felszámillatni.

—  A kisdedóvoda köréből. A helybeli 
Kisdedóvó Egyesület m. hó 28-án Ziegler 
Kálmán tb. elnök, bizottsági tag elnöklete 
alatt választmányi ülésl tarlóit. Az ülésen a 
választmány örvendetes tudomásul vette a 
magas Minisztériumnak az egyesület 1902 
évi szükségleteinek fedezésére kiutalt fiOO 
kor. államsegélyt. A gondnok előterjesztésére 
Martincsevics Julcsa rendes óvónő részére* 
fiü kor. segélyt szavazott meg a Kisdedue- 
velők Országos Egyesületének f. évi május 
hó 18. és 19. napjain Eperjesen és Bártfán 
tartandó rendes közgyűlésén való megjele
nésére. s az ott tartandó gyakorlati íoglalko- 
zások tanulmányozására

— Tömeges építkezések. Városunkban 
rég nem történi annyi építkezés, mini a I 
évben. Azt lehet mondani, hogy csaknem 
minden 10. vagy lö-ik esztendőben épül lel 
rgy-egy díszesebb lakóház, a középületek 
pedig igen ritkán kerülnek felépítésre A f. 
év e tekintetben azonban kivételt képez. A 
mull hó vége felé kezdetett meg a tüzoltoi- 
szerlár átalakító felépítése, a mely minden 
tekintetben szépíteni fogja a várost Az Uj- 
vári-utezában levő Szegények-háza is lebon
tás alatt van, erre a helyre jön az uj áll 
elemi népiskola modern emeletes épülete,

melynek építését valószínű, hogy még a nyár 
folyamán megkezdik. Az uj Szegények-háza 
a Legelö-utrza városi telkén épül föl, az 
építés keresztülvitelével Salon Páter helybeli 
építőmester bízatott meg, ki az alapozási mun
kálatokat már meg is kezdetle. Rövidesen 
hozzálognak a Perlaki-utczában a kir. járás
bíróság monumentális épületének felépítésé
hez is. Csáktornya tehát ez évben több uj 
épülettel gazdagodni és szépülni fog.

— Vizbefuladt. Scsavnicsár József IV. j 
hegykerületi lohoveczi lakos I */, éves gyer
meke gondatlanság folytán a ház melletti 
tócsa alig 8b cm. mély vizébe luladt m. hó 
28-án. A hivatalos vizsgálat megejtetetl

—  Ritka jelenet. Mull hó 22-én d. u 
fél 4 óra tájban vonult el n IV. hegykerü
leti áll. el. népiskola mellett egy léghajó, 
mely mini a ritkább jeleneteknek egyike 
szép alkuimul szolgált arra, hogy a tanuló
ifjúság megtekintse. A tanítók iparkodtak aj 
dologról kellő lelvilágositást adni a gyerme
keknek, melynek megtörténte után az ifjúság j 
még mintegy ő —10 perczig szemlélte a kö-1 
zépsebességgel elvonuló léghajót, a mely 
egyenesen Horvátországnak tartott.

— Havazás. Stridóról írják, hogy április 
hó 28., 29-én erős havazás lepte meg felső, 
Muraköz gyönyörűen fejlődő vidékét. A hó 
némely helyen ö fi ujnyi magasságban ál
lott meg a lehűlt földön A növényzetet el
nyomta, a fák lombja lelöredezetl. Gyözedel-I 
meskedolt másnap a nap heve, a földönt 
nyugvó havat elsöpörte, de a levegőt felme- 
legileni nem bírta. Ehhez járult még az 
északi szél is. A föld népe rettegett, s nem 
hiába, mert május 1-én reggel 4 ' , órakor 
a hőmérő 2 —-8° jelzett. A melyebben fekvő 
szőlők hajtásai, a dús hTinést ígérő gyümöl
csösök virágai legnagyobb részt lefagytak, 
vagy legalább legtöbb része a szép vetéssel 
együtt nagyon sokat szenvedett.

— Hírek a városházáról. Csáktornya 
nagyközség kepviselőteslülele I évi április 
hó 2fi-ik napján rendkívüli közgyűlést tar
tott következő tárgysorozattal: I) A Szegé- 
nyek-házának lebontása és áthelyezése tár
gyában Salon Péter epitö által benyújtóit 
ajánlatnak jóváhagyása. 2) Dráva Vásárhely 
községnek heti vásár engedélyezése tárgyá
ban kívánt nyilatkozat kiadása. 8) Brauner 
Lajos, Polesinszkyné Zrínyi Ilona és Pole- 
sinszky Emil közs tanítók ötödéves korpót- 
lékaiknak folyósítása 4) Novák Imre. hely
beli lakos javára közs. pótadó leírás.

Hirdetmény. Az 1890 évi I t-cz. 
2b §-a alapján az egyenes adót nem fizető 
útadó kötelezettek ös>zeirási lajstroma Csák
tornya nagyközség háza tanácstermében f. 
év május l-sö napjától számítva lb  napig 
közszemlére helyeztetett. Az összeírás ellen 
az észrevételek szóval vagy Írásban f. hó 
lb-ig a község elöljáróságánál előterjeszt
hetők.

—  Felhívjuk t. olvasóink figyelmét a 
lapunk mai számában megjelent Bihari Ede 
hirdetésére.

—  A hernyóirtás érdekében. Az állami 
rovartani állomás megfigyelései szerint az 
idei gyümölcsösöket veszélyeztető kártékony 
hernyók nagyobb mérvű kártételeitől lehet 
tartani. Ez okból kifolyólag Darányi Ignácz 
földmivelésügyí miniszter körrendeletileg hív
ta tel az összes vármegyei és városi törvény- 
hatóságok figyelmét, hogy az irtásra vonat
kozólag kiadott útmutatásokat minél széle
sebb körben terjesszék s a hernyófészkek 
elpusztítása iránt a törvény értelmében in
tézkedjenek. A foganatosított hernyőirtás meg
vizsgálására a miniszter szakközegeit, a tör

vény által megállapított határidő után, az or
szág több vidékére ellenőrzés czéljából ki 
fogja küldeni. A rovartani állomás állal ki
adott hernyóirtási útmutatás a nevezett állo
mástól (.11. Oszlop-utcza) megszerezhető.

Igaz barátság. Tiz év után a minap ta
lálkozott először két jó barát a Teréz-körúton. A 
viszontlátásnak mindketten nagyon megörültek. 
Miután a váratlan találkozás a T ö r ö k  A. és 
T s a ismert bankháza előtt történt, ezt a sors 
útmutatásának tekintették s közösen egy sors
jegyet vásároltak T ö r ö k  bankházában. Az idő 
csak haladt, a sorsjegyet azonban nem húzták 
ki. A játszók egyike elvesztette türelmét és mi
dőn fizetni kellett volna, bejelentette barátjá
nak, hogy ő nem játszik tovább. Rövid gondolko
zás után a másik elhatározta, hogy ő maga fi
zeti az egész sorsjegyet, azonban ugyanezen al
kalommal felszólította barátját, hogy egy meg nem 
nevezhető jótékony ezélhoz járuljon hozzá 12 ko
ronával. Ezen kérelmet a régi jó barát kész
séggel teljesítette. Nyolcz nap műt ve a sorsjegy 
tulajdonosa örömmel jelenti, hogy »számunk nagy 
nyereményt nyert!« »A mi sorsjegyünk?« — kérdi 
a jó barát meglepetve - hiszen én már nem ját
szom !« »De igenis, kedves barátom, mert a 
jótékony czélra átadott pénzt sorsjegyünk megújí
tására fordítottam. Ugyanis nagy ostobaságnak tar
tottam, hogy elhagyjuk a játékot éppen a főhuzás 
előtt!« így kellene minden játékosnak gondol
kozni. Mert ritkán fordulhat el?) olyan eset, hogy 
egyik barát titokban megújítsa a másik barát 
sorsjegyét.

Szobor leleplezés Keszthely, e kies 
fekvésű Balaton parti város I év juriius hó 
8-án fény os ünnepélynek lesz színhelye 
Ugyanis ezen a napon fogják leleplezni Fes- 
tetich György grof. a Georgicon megalapító- 
iának emlékszobrál. Az ünnepségre máris a 
bizottság nagy előkészületeket lesz

A tizedik osztálysorsjátek. Sohase volt 
szerencsére olyan nagyon szükségünk mint most 
Nagyon időszerű tehát a m. kir. szab. osztálysors 
játék tizedik sorsjátékénak beköszönte. Már nem 
új intézmény hazánkban az osztály sorsjáték, hiszen 
kilenez sorsjátéka megkedveltein* közönségünkkel, 
és meggyökereztette a beléje vetett bizalmat. Ki 
fogástalan működése, kezelésének abszolút korrekt 
sége, szerencse esélyeinek rendkívül kedvező volta, 
nyereményeinek sokasága és nagysága, a sorsje
gyek vásárlását mindenki számára könnyítő osz- 
tályrendszer a m. kir. szab. osztály sorsjátékot nép
szerűvé, sőt egyenesen közszükséggé tették A most 
kezdődő X. osztály sorsjáték első osztályára szóló 
sorsjegyek már kaphatók. Ennek az osztálynak 
búzását az idén május 22 és 23-án tartják meg

A helybeli önk. tűzoltó-egylet Segély- 
egycsülele Hanzsel Béla üdülő beteg lüzolló 
tag részér«* ismételten lő korona segélyl 
nyújtott

Lopások. Singer Vilmos szelenczei 
kőolajbánya tulajdonos kárára felső-hideg- 
liegyen a munkások részére építendő zárat- 
lan lakházhól a f. évben meg nem határoz
ható napon és időben 4 pár ablaktok, 8 drb 
ajtó és 1 drb cserépkályha, összesen őő k 
értékben ismeretlen lettesek elloplak A mu
raszerdahelyi csendőrség megejtvén a nyo
mozási. megállapította, hogy a lopást Sprejcz 
Lukács és Margit felső-hideghegyi lakosok 
követték el, kiknek birtokában az ellopott 
tárgyak 8 ablaktok és 1 ajtó kivételével a 
kutatás alkalmával mcgtaláltattak. A tettesek 
a lopást beismerték, feljelentésük a helybeli 
kir járásbíróságnál megtörténi.— GálicsJó- 
zsef stridói lakos kárára pedig m hő 18-tól

20-ig lerjedő időben a ternovesáki sző
lőhegyen bckeritetlenül levő forgatott szülő
földjében a m. hónapban elültetett egy éves 
szőlőoltványaiból 881. drbol 132 40 kor. ér
tékben elloptak. A stridói csendőrség a nyo
mozási minden irányban megindította, de 
még eddig eredményre nem jutott; a továb
bi nyomozás tolyamatban van.

Felelős szerkesztő :

H A R G I T A I  J Ó Z S E F .
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Sve pošiljke se tičučzadržaja 
novinah, naj se pošiljajaju na 
ime, Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdat elj st vo:
knjižara Fischel Filipova, 
kani se |)redplate i obznane 

pošljaju.

MEDJIMURJE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeči družtveni. znastveni i povučljivi list za puk 

Izlazi sv ak i t je d e n  je d e n k r a t  i to : vu sv ak u  n ed elju .

Predplatna cena je '
Na celo leto . . .  s kor. 
Na jtol leta . . .  I kor. 
Na četveri leta . . 2 kor.

Pojedini broji koštaju 2o lili.

Obznane se poleg pogodbe 
i fal računaju.

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

Zakoni, koji na sadovne skole i na 
zasadjenje putah spadajo,

a)
Od gospodarstva i poljarstva govorečeg 

1894: XII. zakonskog članica na sadovne 
Skole spadajuči dél.

VI. Dél
Od sadovneh školah i zasadjenjah.

43. §.
Občine su dužne pritnjerno sa veliči- 

nőm hatara i one zemlje, koju zasaditi ho- 
čeju, ali najmenje jeden fertalj katasterske 
mekote veliku i dobro priredjenu sadovnu 
skolu uzdržati

Vu kojoj občini još sadovna škola nebi \ 
bila. dužna je občina sadovnu Skolu za jcd- 
no Ijeto od vu življenja stupljenja ovoga za
kona na pnličnom mestu napraviti i ohskr- 
biti se za obgledjenje potrebnih sredstva!) i 
k ovoj.

Da vu čem se moreju oslobodili pojedine i 
občine od postavljenja sadovneh školah i od 
naredjenja ovih i vu kojili slučajih se more 
više občinah sdružiti za postavljenje i obdr- 
žanje sadovne Skole, lo sudbena oblasl odluči

44 g.
Za napravljenje i obdelavanje občinske 

sadovne Skole, kak lakaj za kre pute i na 
občinska mesta posajenih drevah gorizdr- 
žanje se občinsko poglavarstvo obskrbi

Sa vodjenjem sadovne Skole. ako se na

Z A B A V A

Razum, ili pak slčpi nagon Y
Več od dugog vremena premišljavaju 

si vučeni i nevučeni ljudi o tom, da jeli 
ima razuma néma stvar. Jeli ona misel, ko
ju kad kada misli, dohadja iz njezinih muž- 
djanov ili pako nagon vodi nju na to. Vu
čeni ljudi tak sudiju, da i nema stvar ima 
muždjane, koj je i segurno. nego i nagon 
vu stvarih lakaj biva. potrebno je, da činjene 
muždjane i razum ravna, da pače i spoz- 
navaju lakaj, da njezin razum nije baS iz 
politirani, i da posluvanje njeno na mali 
stepen je  obrjeno. Drugi pako to svedočiju. 
da jedino samo človek je jediui on stvar 
božji, koga muždjani na deluvanje vodiju. 
néma stvari pako samo nagon vodi.

Oni kaj bi očiveslno bilo vu tom, od 
toga nam još do sada nigdo ni bil razložil, 
kajti nagon iz navadom nemre biti jednaki. 
nagon se nati način niti nemre jediniti s na
vadom. Nu, nečemo od te stvari fak dugo 
pravdu imali, samo jednu példu postavimo 
pred štovane čitatelje, neka sami sudiju, da 
kaj je  vodilo nému stvar, razumih pako na

to poseb posredni službenih ne hasnuje. po
leg dobre plače se učitelj ima uvérali.

Gdé ga više navučileljah, on se ima 
uvériti. kojega zastupniki izebereju

45. §.
Vodja sadovne Skole je dužen občinsko 

Skolsko dece poleg ministra Skolskib poslov 
sa ministerom poljodelskih poslov skupno 
vun danih naputkov. vu povanju sadovja 
vežbano vučili.

48. $.
Zakonska oblast sa pravilnimi naredba- 

mi odluči. da iz na okolici najbolje rastuče 
drévah. kője se moraju vu sadovne Skole 
povati, i da se svigdi. gde je za povanje bé- 
lih malinah (Morus alba) dobra zemlja i zrak 
i gde se moremo ufati, kaj bude se svilo- 
gojstvo udomačilo, se mora briga imali na 
povanje bélé maline (Morus alba).

Ako bi se gde pletenje korpah moglo 
tirali, ondi mora skrb bili. da se dosla vr
bovih šibah pova.

47. g.
Iz sadovne Skole dobljenimi drevcami 

se prvič u 13 i l i §,-u opisana mesta (Gde 
vodu izpira i prazna mesta) se mora ju za
saditi. dalje da drobnoga péska privežemo, 
nadalje na strmne oblake, gde voda zemlju 
Irga. zvun toga kraj putah, na vulicah pin
cah i na lakvih mestah, gde drugi mkaj ne- 
raste. kak lakaj na občinskih pašah se mo- 
raju zasadili

Kaj odčmi. nije potrebno ono poglavarst
vo občinskim Stanovnikom po fal cénu ino-

gon na ovo pripečenje. koje se sada na svet
lost daje.

Drošaslnoga leta, na protuletje jeden iz 
Abaujtorna varmedjije zemeljski gospodin 
poslal je bil vu Zemplin varmegjiu H glav 
žrebičov svojega Sorjaka gmajnu na pašu, 
da se lamo célé lielue dobi vremena po nje
govim ima u ju paseju. Ovo mesto je po pri
liki do sto kilometrov bilo daleko. i doklam 
su do onoga mesta bili došli, žrebiči su mo
rali preko 12. ili 13 občinah prejti Doletu 
su jako izvrstnu dobru pašu imali lamo i 
jako se je i ijjim bilo dopalo lamo. Ali kad 
se jesensko vréme bilo približavalo. paša je 
bila pomenjkavala. Ov vlaštelin je pritrucan 
b«l svojemu šorjaku na glas dati, nek si doj- 
de po žrebiče. ar paše več nega i žrebiče. 
moraju stradali. Ovaj gospodin je baš hotel 
po svoje žrebiče poslali, nego tako iz nena- 
da spazi vu jutro jednog jako zločestog da
na dvojih svojih žrebičov sve mokre i do 
glave blatne pred dvora lesom stati. Bolje 
pogledne. pak vidi. da isbilja jesu oni. koje 
je on pred šestimi meseci vu Zemplin var- 
mogjiu k svojemu šorjaku bil poslal Baš on 
dan dobije od svojega šorjaka telegrama, vu 
kojem mu na znanje daje, da je jučer dvo

re prodati i to najprije onim, koji vu 13. i 
14. §.-u opisane (gde voda izpira i prazna 
mesta) mesta liočeju zasaditi, koji nadalje 
kraj njihovog imanja pelane pule ili Jpéska 

! ili druga mesta gde drugo naraste, liočeju 
| zasaditi.

Do nazadovoljenju ovih zahtévah se su- 
višne drevce slobodno vu cénu pusti j u.

Iz prodanja drevcah dojdjeni penezi se 
samo na cilj sadovne škole moreju obrnuli.

iDrugiput dalje.)

Iz magjarskoga: L . R J .

Spomenik Zrinviev.

Najzadnje smo vu Ki im broju naših 
novinah izkazali dare za spomenik Zrinjiev 
Vezda vre redkeše pošiljajo dare. ar je vre 
svaki, koj je mogel, poslal svoje dare na 
naš lépi i plemeniti cilj. Duk medjimurski 
je izkazal sa svojimi duri. — da je vréden 
Poštenja. Nije moči vu svakoj okolici najti 
tak isti u i te domorodce, kak su medjimurci. 
koji su vu jednim kratkim lelu toliko da- 
ruvali. da budemo mogli podignuli za kratko 
vréme spomenik Zrinjiev.

Vezda iskažemo našega jednoga pošlu- 
vanoga domorodca gosp Bölcs Bele apoleka- 
ra iz Murske-Subote šahiranje i gosp. 1J a u n y 
Bele, koji su na prošnju našu i gosp Fejér 
Józsefa mérnika da ruvali i šahirali za cilj 
spomenika. Lépa hvalja njim i svim onim. 
koji su daruvali!

jica žrebičuv bilo izniknulo. i da nje po 
vnogim iskanju i pa k najti nigde moguči ni- 
su. Zrebiči su dol čas volju imali bili lamo. 
doklam su dobro pašu imali, nego kad su 

'opazili, da je paša pomenjkala i oni mora
ju gladuvati. zinisli se dvojica na svoj dom. 

jni njih je prečilo niti zlo vréme, misleči da 
taino nebudu morali glada trpeli, pak odide 
vu svoje prveše prebivalištje. koje je bilo do 
100 kilometrov daleko i kroz 12 ili 13 ob
činah pulili, po kojili su samo jeden jedi
li i k TíiI bodili bili Iz ovog dovršenog pripe- 
čenja za slanovito znati nije, jeli ji* nje ra
zum. ili pako nagon genul bil nalo. nego da 
se slanovito tako dogodilo, to je živa istimi. 
Tak se mi čini, da se nehude potrebno šlo- 
vanim čilaljom dugo premišljavali. i odsu- 
diti. da koje je  vekšu svrlm posliglo, budi 
razum, ili pako nagon

II
Okolo sedemdesete godiue se pripetilo 

da vu Krasnabélteki vagašu ilili leši jeden- 
kral je jeden gospodin bil vadasil na divje 
golube Nego samo tako iz male zabave bez 
lo\ noga psa, ali bol je reknč, samo radi šel je 
bolje, nego da bi bil kvara način.I neduž- 
nim divjim golubom
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Ukupno 19 k 00 f.
Izkaz 1 1-ga broja 4*04-4 k. 45 f.

Sveskupa 4003 k. 45 f.
Petdeseti izkaz hude sledil vu jednim 

dojdučim broju naših novin.

Kaj je novoga?

Vuuiorjvn l tu varaš  ix tenom .
tirozovito n boj sivo i poroblenje se pri

pel ilo prek jučer po noči vu Jakahfalvi, Li- 
pert Antun onoga sela Stanovnik kak nam 
piše j u prvešega vremena je  bil gospodarst-l 
veni činovnik, i sad kad je  več obstaral vu 
penziu je otišel. i svojom luvarušieum sku- 
pa vu Jakabfalvi se bil nastanil, i na dobro 
stoječim glasom je bil poznat. Ova dva starca 
su samo jednu deklu bili imali, nego ova 
se oprosila za par dnevov dimo, mesto sebe 
je tak zvano Petrik Jozetinu pogodila, prek 
jučer vu jutro, kad je ova Petrinka k Li- 
pertikum došla obodva starca na sredi liiže 
vu krvi ležeče je bila našla. Petrinka na 
ovo vidjenje je susede skup pozvala Od ob- 
čiuskoga poglavarstva je vu onim hipu do- 
šel birov skupa iz doktorom. Ovaj je ndmah 
bd presudd, da ovi dva starci još po noč- 
nom vremenu iz baltum bili su vu morje-1 
ni. Vu Liperla luži sve je bilo preobrnjeno, 
ormari su bdi otvorjeni i prazni sve kaj je 
bilo bolšega su odnesli Žandarom je ovo

Na jeden mali brežuijak je bil došel, 
koj je prilično guslim grmljem bil zaraščen 
prama ovoga brežuljka na poldan je jeden 
gliboki potok bil tekel, kojega potoka Stra
nah videlo se kopno iz ostavljeno od po- 
točnog tekanja vode, pred njim pako tak 
na petdeset korakov daleko, se Ičpa čista 
ravnica bila razpreztirala. Koli si sedne pod 
jedno drčvo vu jednim Ičpim jesenskim da
mi. od kaj kakovih stvarih premišljavajuči, 
komaj izpazi. da se več k večeru nagnul
dan. —

Kavno sc nakanil gori stanuti, pak iz 
nenada počujc nekakovo ropotanje vu guž- 
čari. za nekuliko minut spazi jepnu mladu 
malu lisicu. sad vre po onoj čistoj ravnici 
hoditi. Daleko je bila od njega, od velike 
želje ipak je strehi bil na nju. Lisica malo 
za vapi i vu onim hipu se skrije vu guš- 
čaru. kajti je bila malo plezirana. Psa ne- 
imajuči sobum, sam beži za njuni, da se 
nebi unala vremena vu guščaru skrili. Koma 
da do dvadeset korakov oačini, pak spazi. 
kak se po 'čisti ravnini vleče naprvo.

Nije bila sama. Isker nje poljeg izpazi 
jedmi veliku staru lisicu. koja se iz poini- 
luvanjem približavala bila k njo), kad do

dogodjenje na hitroma došlo na glas, i po
čeli su zazvedavati i te krvoločnike iskati, 
ali još do sada nisu moguči bili zazvediti. 
Više sumljivih ljudih su vendar polovili.

Vuuiorjvnl gospodar.
Klizu Kaja varoša iz Felső-Szent Ivana 

sela nam od krvoločnoga ubojstva glasa ja- 
viju. Tak se pripetilo, da Lehoczky Demeter 
dobro stoječi gospodar prekjučer je bil išel 
na senjem vu Jankovac naravski i peneze 
je vzel sobum. ar je nakanil konje kupiti. 
Drugi dan vu |utro, su ga bili našli poljeg 
puta na kraj sela vu jednoj grabi mrtvoga 
Žepi njegovi su svi bili preobrnjeni, nego 
zato vendar penezi su ni talili. Ubojstvu su 
prije na cigane mislili, ali kad je bila istra- 
ga vučinjena, čisto drugač j«; celo pripeče- 
nje na videlo došlo. Loheczky ima jednu o- 
semnajst liet staru čerku. koju su tri od iz- 
toga sela dečki vu nedelju pred cirkvum 
zbog nekakvoga dugovanja osramotili. Do
mačina buduč je poznala Lohoczkya naglo- 
ga srdca naturu mu ni hotela povedati od 
pripečenja nikaj, nego po putu je od drugih 
ljudih bil zazvedil kak su njegovu čerku 
nevaljani dečki osramotili bili Karl od svoje 
čerke sromčenje počul, odide van na svoj 
marof i tam najde Vörös Kalmana, Szélli 
Janoša, i Štrohoczkfi Januša kojim je pred- 
bačival osramudjenje svoje kčeri na luhko 
da su se i posvadili bili. ovi tri jaki dečki 
su se na njega hilili i lak dugó tu k 11 dok- 
lam su ga do kraja bili vumorili, mrtvo te
lo njegovo pako su iz onoga mesta odnesli 
i poljeg orsačkoga puta vu jednu grahu hi
tih Ludomorce su ipak prijali i sad vu reš
ili čekaju svoju zasluženo plalju

K o j j r  m r surova k (-v v ze/,
Ne svagdanji slučaj je on. koj se je 

prošlog jednog dana zgodil vu Nezdasov čeh- 
skim varašu. Kerchlold Otto grof je k  oltaru 
peljal Suza Katusa frajlicu. kčer jednog la- 
mošnjeg mesara ( i r o f je v e č  če/ Ijela ljubil 
Ičpu devojku, ali jer su um rodbina prije 
ne dopustili, nju je samo sada vzel. kad je 
punodoban nastal. Na venčanju. naravno, 
grofove familie nega bilo. 

dvdna  /> re š iln i u nju vrv f hm pun Iv a .
Nekaj i takvoga se more pripetiti. Vu 

Tisza Kiirlu se dogodilo Morócz Andraš gos-

nje dojde. pograbi nju za vrat i vleče po- 
lagano nju sobom druge strani potoka. Stre
li iz druge cčvi lakaj, ali pogodil nije nije- 
den. Slara lisica se uvek bila nazad izgle- 
davala, i zalim polagano odkulja se vu guš
čaru pak se lamo izkrije. on pako za mladom 
lisieum iduči. opazi, kak se ona pod koren 
od jednoga dreva bila potegnula. Opazi, da 
siromaška stvar imala je prestreljenu jednu 
nogu Vu onoj minuli, kad n joj je hotel živ- 
lenje vzeli, da nju od velike muke trpeču 
oslohodi. izpazi jednu staru lisicu po priliki 
na petdeset korakov vu zemlju izkopane luk
nje srdito gledi na njega Kovali se na zem
lju, da nju nebi spazil Taki je bil osvedo- 
čen, da ova lisica mati mora bili. koja je 
za svoje mlado Sčenje bila straha, odločil 
se, da počeka. kaj hude črneča. Kez toga, da 
hi kakovoga kvara bil načinil mladoj lisici 
nazad se povrne i skrije se pod jeden grm 
Dobre ferlal vure je čekal, ali badava, ar 
dot čas se mlada lisica bila malo oputila, neg 
se niti nije genula. Na pokon spazi staru li- 
sicu, koja je vu velikoj brziui iz svojega 
skrivnoga mesta bila van izkočila, pak nju 
pograbi svojemi vuskimi lampami Zalim da 
čim menjšu muku zavila svojoj obstreljenoj

podar je svoju čerku pred dvemi Ijetmi bil 
dal zamuž jednomu saholjskomu meštru vu 
tak zvano mesto Lucz. O v saboljski mešter 
se zove Litvai Sándor. Mlada njegova žena 
izbeteža, pak odide k svojim roditeljem, i 
tam jednomu zdravomu sineku živlenje po
da Litvai pred dvemi tjedni pohodi svoju 
tuvarušicu i novorodjenoga sineka. Kad je 
bil pohodil svoju tuvarušicu. onda je još 
beteguvala. Litvai je nazad hotel iti vu svo
je mesto Lucz zvano. nego na puničinu na
govarjanje )e tam ostal. Vu subotu vu jut
ro, kad su se bili od sna stanuli, stari Mo
rocz spazi, da njegove 45 let stare tuvaru- 
šice i zeta nema, nekam su bili izniknuli. 
Nego ni samo ovi dva, nego staroga Moro- 
cza i 400 korun iz ormara je takaj nestalo. 
Morocz Andraš je taki bil na znanje dal ovo 
pripečenje žandarom ni natuliko zbog žene, 
nego bolje glede svojih penez. Žandarom 
sreča poslužila, da su nje za kratko vrčme 
našli bili. kad je žena od žandarov zazve- 
dila bila. da samo peneze a ni nju iščeju 
iz veseljem preda odnešemh 400 korun vu 
ruke žandarom, samo, da si ona bez svake 
prečke more vuživati svojim zetom i na da
lje svop; vesele dane.

iz  /.m u la m  — ta t.

Kéri Sándor 27 Ijet star mesarski detič, 
od onoga vremena kak je bil iz žandarske 
službe, gde je više Ijet bil služil, odstupil, 
mu ni je naj bolje bilo. Da si nekak svoje 
živlenje polakša, odlučil se na kradju. Kod 
kajkakvim imenom pogodil si je kvartéra, 
gde je i nekuliko danah stanuval Na jeden- 
pul samo je izuiknul sve kaj je mogel so
bum nesti je odnesel, s takvun načinom je 
jako vnogo ludjega blaga posvojil zaradito- 

i ga su ga žandari prijeli i sudu predali

Y vlikaš I  ie u tr is t lc a .
Iz Miinchena čudno pripečenje nam pi- 

!še|U Vre prije nekuliko Ijet je lomu, kak 
se pripetilo. Jeden mladi magjarski velikaš 
poznanstvo je bil sklopil jedilom tamošnjom 
tratristieum. Ovu liepu dvojicu su višekral 
vicljavali skupa. Velikaša samo na jedenkral 
neslane iz Miinchena. Tak povedaju, da mu 
je njegova rodbina zapovedala, da jedino 
samo vu Beču mora stanuvati Velikaš m

mladi, pazljivo odškulja se na lutroma žnjom
Nije mogel hiti. tako zločestoga srdca 

človek, da još iz jednoin hitjum pripreči ma
terinske ljubavi izkazanoga posla. Z a segur- 
nu je mislil, da slara na mčni svoju mladu 
od vekše pogibelji osloboditi, pak zato nju 
nese vu svoju navadno mesto. Dimo se na
pulil. žaloval se za ovu mladu lisicu, kojoj 
bi iz drage volje bil mogel vzeti živlenje, 
nego bojal se vendar, ako nju na smrt ne- 
pogodi i tak još vekšu muku njoj zavda, 
pak je m hotel

Za nekuliko !|ednov danov je opet po 
onoj okolici bil hodil pak iz nenada je još 
dalje bil došel onoga mesta guščaru. Na je- 
denpul spazi jednu lisičju luknju, iz koje 
se bilo videli po znamenju, da ova luknja 
mora imati živuče Stanovnike. Na pamet mu 
dojde sreče probati, pak se na jedno hruš
kovo drevo gori spravi, pak mirovno čeka 
sunčenog zahoda, tojesl onu dobu vrčme, 
kad se lisice počneju gibati. Nego se vnogo 
kratješega vremena bil vučekal, kak je sam 
bil mislil, ar za deset minut se več pojavila 
bila jedna lisica iz luknje. Dobro je  bil pog
ledal malu mršavu lisicu.

Oho! im je to ona mala njegova pla-



davno kak je bil vumrl, i vu testamentu je 
rečenoj prialeljici trideset jezer korun bil 
ostavil, nego vendar stum pogodbum. ako 
prveše vernosti obečanje bude izdržala. Nego 
teatristica je zamuž otišla, sad je rodbina 
pravdu podigla proti onomu punktu, koj 
se nje sliši. Zajedno kad je tuvaruš njezin 
to počul, on takodjer je razpitnu pravdu 
proti njoj podigel. Sad sirota teatristica ni sa
mo trideset jezer korun. nego i muža je la
kaj kvarna

K o j !  vu A m e r ik u  Id o  ju .

Jeden Peschke zvani agent je lani iz 
Jarek zvane bacsvarmegjinske občine 70 
ljudi odvabil vun tobož, da budejevuAm e- 
riku petjal, gde budu vu zlatu plivali Ali 
kad su do Frankturta došli, uje je Agent 
ostavil, predi je  dosta penez izcecal od njih 
Več su penez né imali. pak zato su je iz 
Frankfurta per šub poslali nazad dimo vu 
Magjarsku. Naj té slučaj stoji za példu onim, 
koji tak želiju vu Ameriku

S  k u p u  s u  v u tu r/i.

Vu Bátluszéku od preko redne Ijubavi 
se grozno pripečenje dogodilo Maver Jože
fa ondašnjega zemeljskoga gospona 22 Ijet 
star István sin, je strelil Schmiet Magdale
ni], zatim pako sam s<»be vu prša. Mayer 
István je vre od više vremena bil zaljub- 
len vu lepu Magdalenu. nego drugae siro- 
mašku Magdalenu. koju si je nakmil i za 
ženu bil vzeli, nego Mayera roditelji niti čuti 
od toga hoteli nisu, i zalo su odlučili med 
sobum, da se smrti povdaju. koju odluku 
za sobum ostavljenim listu su i bili napisali. 
Zaljubljeniki iz vari varaša vu jednim vi
nogradu su se bili zestali. i tam pred križ- 
noga dreva pilum su prije Boga molili za
tim čisto nablizum Mayer István svojoj dra
gi revolvera vu srdce izproži. Kad je mlada 
sedemnajst Ijet stara puca vumrla. Mayer 
proti sebi obrne strašnu oružje. i vu onim 
hipu izpusti lakaj i on svoju dušil

Ž iv  m rtvec*
Pred dvenn meseci vu Manlrealu iz 

velikim pomiluvanjem bili su prama Bond 
tergovcu rekontreala angelikan biskupa sina 
smrti. Jednoga dana zagod na večer si je bil 
Bond izvau varaša čisto na samoči ležečo 
svoju lépu hižicu doli legel, koja loža drugi

zirana lisica, malo šeplesa. ali drugae kak 
vidi, njoj nikaj ne fali. Za njom na jeden- 
krat potegne se i stara lisica lakaj, počne 
njezinu ranu lizali, nju čistiti, i kan je več 
opazila, da njezina rana od svake pogibeli 
prosta, počne se žnjom igrati lakaj. Za malo 
vréme kratku na nju malo zanirmlja. a mla
da pako na njezinu zapoyed s tihoma doli 
legne. Stara vu to vréme odide vu guščaru. 
i za pet minut se vre nazad povrne s jed
nim mišom. kojega kao dobra mali svo|e- 
mu Sčenjetu ponudi. Materinske srdce je vu 
lisici takaj preši mod. pak je nje ni hotel ban- 
tuvati. Ova stara lisica je prije lak rekuč 
bila vukrala svoje plezirano ščenje. doma 
ga bila izvračila. sad ga pako hrani, njemu 
dvori, ar to ona dobro zna, da sama sebi 
pomoči nioguča nebi bila Ova hododelna, 
nemilosrdna grabežlpva. po lajn a i na sve zlo 
proglašena néma stvar svojim ponašanjem 
je  to pokazala, da lakovo srdce ima. koje 
bi vnogim ljudem na poštenje moglo bilo 
služiti. —

Priredil M. F .

dan vu jutro okolo 4 v u re je  več vu plam- 
nu stala. Pokehdob na blizu niti ognjagas*- 
cov niti za gašenje ognja nikakvih drugih 
potrebitih dugovanjah pri rukah bilo nije, 
naravski cela hiža do klina je  bila izgorela. 
Medju ružinom kašnije bili su našli iz zež- 
gane kosti, svaki je bil vu tom mišlenju. da 
su to Bondtovoga telazežgane kosti. Kasnije 
zatim, kad je več »vdovica« vu ruke prije
la 150 jezer korun od živlenja assekuralie 
dohodaiinu. onda se zeznalo bilo, da cela 
ova špekulacija ni bilo drugo, nego naprvo 
dobro izmišljena jednasmešna komédia. Bond j 
je svoje živlenje bil dal assekurirati tuva-j 
rušici. i onda si je sam bil vužgal hižu, on j 
se pako nekam skril bil. I da budu vekšu 
sumlju mali, naprvo se bil obskrbel za kosti, 
misleči kad najdeju vu rušmi zežgane kosti 
segurno budu mislili, da su njegove, ove 
kosti nisu bile njegovoga tela, nego on ne
mih stvarih kosti su lamo polečena bila. Ovi 
tak glasoviti ljudi su onda nekam tak iznik- 
nuli. da njim još do sada od nikud ni gla
sa. Medjutim nju vendar još i danas ku-! 
rentiraju

D in a m ita  s p r o ž e n j e .

Iz Berlina nam od grozovite nesreče i 
glasa javljaju. Tarun Vilmos 28 let star mla- 
denec. koj je sad ni davna iz Amerike do
mom došel. otišel je van na šetnju iz svo
jini) zaručnieum poimenu Abrahamsohn Jo 
hannom Tarun je pripovedal svojoj zaruč- 
nici. kak podiruju tam drevje iz dinamitom. 
Taki je i bil vzel iz žepa dvie hiti, da po
kaže kak je tam navada drevje rušili Nego 
vu kazanju su se obodve hiti po nepazlji
vosti izprožile i nesrečnomu mladencu obod
ve ruke pretrgnule. zaručnici pako obodve 
oči van vudrle. Jako ranjene obodva ljudih 
su vu špital odpeljali Malo ufanje imaju 
doktori, da bi nje moguči bili smrti oslobodili

N evrednih  penez deluvec

Vu Félegyházu kak nam po telegrafu 
javiju danas poslie podne Gárdonyi István 
iz Szanka je hotel jednu nikaj ni vrednu 
korunu zmeniti vu Hajnal Mihalya štacunu. 
Ov štacunar je dal prijeti Hardonyia koga 
su taki na redarstvo odpeljali, pri koj im su 
bili našli 86 komadov iz olova načinjenih 
korun. Ošini ovih je več prvlje do 100 
komadov pri drugih štacunih bil izmenil. 
Gárdonyin je onda redarstvo vu Szánk ko- 
tarskomu sudu predalo, pri kojega liiži sada 
veliko ziskavanje držiju.

Povodu ja .

Iz Sátor Alja Ujhelya nam pišeju. da 
vu Zemplin varmegjii na viši* strandi po- 
vodnje bivaju. Vu Frdo llorvalim okolici su 
potoki iz vodom na tuliko napunjeni bili, 
da su cele one okolice polja, vrle, prolulet- 
nu selvu, da pače i po vulicali tuliko vode 
nastalo, da je sve oblejano bilo. Vu Galsec 
hataru celo polje još dan danas vu vodi 
leži —

K u re n t ira n i vkanjU vee.

Bečku redarstvu po telegramu nazna- 
nje daje König Karoly 88 Ijet star agent, 
kad je svojega gospgdara do 14 jezer ko
run bil vkanil je  nekam skočil. Ovaj vkanj- 
livec je visokoga tela človek, bele i na krat
ko odrezane lasi nosi. Na levoj strani nosa 
bradavku ima.

Snfig.

Prošloga meseca 29-ga, — kak nam iz 
Sv. Martina pišeju je tam celi dan snég išel. 
Ali jer je vezda več zemlja topleša, se p* 
taki razlalil. Drugi dan. tojesl 30-ga je  ve
liki mraz bil i ravno tak ovoga meseca 1-ga. 
Ta nesreča je né samo prinas. nego — kak 
nam iz sve pozvud pišeju — po celim 
orsagu.

K r a l j  / bogov.

T r g o v e c  k a o  s k a  k a v n e .

Iz Pečulia nam telegrafiraju, da tamo 
stoječi Svabach Zsigmond Géza vinski veliki 
tergovec i med družtvum je velikoga preš- 
lunanja človek bil. Sreča pomalo bila osla- 
vila na tuliko, da više niti ni unal kredita. 
Radi toga vu žalost spadne, kajti duže tr- 
govmu voditi moguči bil nije. pak je nekam 
bil obšel po svetu Danas je list došel iz 
Londona, vu kojem na znanje daje svojoj 
fainilii. da se vu Ameriku napulil sreče pro- 
bati. Ovoga trgovca dugi preko 700 jezer 
korun izneseju; njegov pako ves gihuči i ne- 
gihuči iinetek samo do 400 jezer korun vči- 
m Iz vekšinum sm njega, njegovi rodjaki 
podupirali, sad se ovi žele iz dobra s jedi- 
niti iz dužniki

T rn i k  n n! j e  j e d e n  t a b r i k a n i .

Stadler Zsigmond iz Vasvarmegjir kruš
ne fabrike vlastalm, kak nam iz Szombat- 
lielya pišeju, preminuču sredu na večer ga 
nastalo. kak veliju. da je vu Budapešt od- 
puluval. Pisal je svojoj ženi lista, da bude 
samoubojac. Família mu je sad vu tom miš
lenju. da je iz bilja i zvršil svoju nakanu. 
Stadler je prije toga od ženskoga spola mo
de trgovec bil, nego več na dva hipa je pan- 
grotiral. Fabrika je samo jedno leto trajala 
koju je od svojem žene doblenom lierbijum 
mogel zdržavati Vu tork na večer pred svo
jim fiškalom se bil jako lužil od svoje ne- 
volje, vre onda bilo videli, da je izvan sebe 
bil. Samo 40 korun je odnesel sobum na 

! putuvanje.

Kristo danski kralj ima tu navadil, da 
,se svako jutro zarau ide šetat redovilo sa 
Valdemar hercegom, ako pak sam ide, onda 
si i najdragšega psa sobom vzéme. Prošle 
dane je prilikom šetnje jeden hudovunzgle- 
dani bogec išel prama njemu. Kralj je  jako 
milosliven za siromake i bogce! Bogec j<* go
lom glavom došel pred njega.

— No. kaj je novoga? — pital ga je 
kral|. —

— Rad bi Veličanstvo sliku imel za 
spomenek.

— Rado. ali ja fotografiu svoju nišam 
navaden vu žepu nositi.

— Naj mi oprostiju Veličanstvo — re
kel je sa lukavnim nažmerknenjem bogec.

|— ako Veličanstvo dobro pogledne vu žepu, 
tak bude slika.

Kralj se ie nasmejal, jer je prerazmel 
na kaj cilja bogec i dal mu je jednoga ce
kina iz žepa.

Ali bogca su zalo ipak prijeli policaji.

N em ški c e s a r I  š p ir it  us.

Vilmošu, nemškomu cesaru je to došlo 
v pamet, da bi vnogo bolje bilo. ako bi lo
komotive namesto lapora špiritusom kurili. 
Taki je  počel loj smisli i pnatelje nabirati 
Najvekša nemška parohrodarna druživa su 
mu obečala, da hudeju na mesto lapora špi- 
rilusa hasnuvah Sa lém se je svojega pu- 
ka ljubeči cesar obskrbil, da budu špiritus 
fabrike stém više kupcov unale.

Odgovorni urednik
M A R G I T A I  J Ó Z S E F .



G a b o n a  á r a k .  Č le n a  Ž itk a .
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j)r. jManfred Glasgall
fogorvos Varazsdon

ké sz ít fo g a k a t szá jpad lás  

n é lk ü l, a ra n y  és a lu m ín iu m  

fo g s o ro k a t. A ra n y , p o rc z e l-  

lán , ezüst, am a lgam  és üveg  
p lo m b á k a t.

j)r. Manfred Glasgall
zobar n Varaždina

p r ire d ju je  zube bez neb 
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a lu m ín iu m a , p lo m b e  iz z la ta , 

p o rc e lla n a  sreb ra , am a lg a m a  
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F«hír ,.GIasnr”-fíny«áz
Legjobb szer mosdó-asztalok, ajtók, aldakdeszkák stb ujonnani befestésére. 

I doboz ára 45 kr.
677 6 8 --------  M in d ö n k i tv  k n /t/in  t ö k  t --------

HEINRICH MIKSA czégnél Csáktornyán.

Rendkívüli szerencse
B IH A R I E D E

róárudájában, ahol eddig több mint

I M T ”  Ö T  M I L L I Ó
koronát fize.llek ki. közötte

6 0 0 . 0 0 0  Kor. a 69686. színia
600.000  l(or. a 28718. szánra
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Hirdetm ény.
Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a M ag yar K irályi P é n z ü g y m in is z té r iu m  ellenőrző közegei a 
Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték (X. s o r s j á t é k )  1. osztályára szőlő sorsjegyeket fölülvizsgálták,

azok a főárusitóknak árusítás végett kiadattak. .....................
Az I. osztály húzása 1902. m á jus  h ó  22. és 2 3 -á n  tarlatik meg. A húzások a M a g ya r k irá ly i a l la m i e lle n 

ő rző  h a tó s á g  és királyi közjegyző jelenlétében, nyilvánosan történnek a Huzási teremben (IV, Eskü-tér. bejárat a Duna-utcza letol) 
Sorsjegyek a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték valamennyi árusítóinál kaphatók

Budapest. 1902. évi április hó 27-én. M i i  f f y .

69(i ! _ (  O s x t á t y  s o r s j á t é k
Lányt* y. iittzny .


	18

