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

E g é s z s é g ü g y .

Tekintettel arra, hogy Csáktornyán a 
hasihagymáz (Tyfus) szórványosan fellépett, 
a város elöljárósága a következő felhívást 
bocsájtóttá ki:

Az 1876. évi XIV t. ez. 141. §-ában 
körülirt rendelkezés folytán figyelmezleti 
Csáktornya nagyközség elöljárósága a ház- 
tulajdonosok és lakósokat, miként szigorú
an ügyeljenek föl arra, hogy az utczára 
piszkos, viz vagy mosadék ki ne öntessék 
és ilyen oda ki ne folyjon.

A trágyának az udvarokban való ösz- 
szehalmozása meg nem engedhető; az on
nan kitakarítandó.

Az árnyékszékek mindenütt tisztán tar
tandók; különösen pedig a vendéglők, ká
véházak és korcsmák árnyékszékei a kellő 
tisztaság mellett naponkint legalább is egy
szer mésztejjel lertötlenitendők.

Különös figyelem fordítandó a kutakra. 
Miután pedig a közhasználatra szánt ivó
víz tisztásága és ártalmatlansága a köze
gészségre lényeges befolyással van, s figye
lemmel Csáktornya talajviszonyaira, a len
tebb hivatkozott törvény és szakasz alapján 
elrendeltetik, hogy az összes kutak megmé
ressenek és kitisztittassanak. Azok közvetlen 
környéke jíavicscsal, kővel vagy téglával 
kiburkolandó, nehogy az ellocsolt, illetve 
beszennyeződött viz a kútba visszafolyhas
son. Ahol pedig nyitott kutak vannak, azok 
vedre keresztpánttal ellátandó, hogy abba

edények bele merithetők ne legyenek, mi
után azáltal a kút vize megfertőzés veszé
lyének lenne kitéve.

A közveszélyes betegségek terjedésének 
meggátlása szempontjából igen nagy jelen
tősége van annak, hogy a hatóság idején 
tudomást szerezzen minden egyes ilynemű 
betegedési esetről. Ezen betegségek bejelen
tésére az 1876. évi XIV. törvényezikk 80. 
§-a értelmében mindazok köteleztetnek. a 
kik azokról tudomással bírnak.

A bejelentésre kölelezett betegségek a 
következők:

1. Koncsoló-toroklob és torokgyík. 2. 
Vörheny. 3. Vörös himlő. í  Szamárhurut.
5. Hólyagos himlő minden faja. 6. Hasi 
hagymáz. 7. Kiütéses bagymáz. 8. Vérhas.
9. Ázsiai és honi kolera. 10. Járványos 
füllőmirigylob. 11. Járványos agy- gerincz
agy- hártyalob. 12. Trachoma 13. Gyermek
ágyi láz.

Tekintettel azon íelelösségre, melylyel 
a fentebb elősorolt törvényszerű rendelke
zések végrehajtása iránt tartozunk, figyel
meztetjük Csáktornya nagyközség lakosait, 
hogy ezen felhívásban foglallak betartása a 
Iegszigoruabban ellenőriztetni s a legkisebb 
kihágás, vagy mulasztás megtorlása iránt a 
szükséges intézkedések megléteim fognak.

Csáktornya, 1902 szept. 17
Az e lö l já r ó s á g .

T o já s k e re s k e d é s .

Muraközben mintegy 10— 15 év óta 
nagyban folyik a tojáskereskedés. A jó 
gazdaasszony szép pénzt vesz be tojásból, 
mert úgy a íalusi kiskereskedők, mint 
a Csáktornyái két tojáskereskedö bármikor 
jó pénzért megveszi népünktől a tojást, 
akármilyen nagy mennyiségű legyen is a 
termelés. Mivel a mi vidékünk lakosságát 
érdekli, ide iktatjuk B. II. tollából a tojás
kereskedésről nyert értekezést, ajánlva azt 
gazdáink figyelmébe.

Azok között a kereset-ágak között, a 
melyekkel apadó jövedelmeinket szaporít
hatjuk. igen jelentékeny helyet foglal el az 
utóbbi időben váratlanul föllendült tojáski
vitel. Aránylag csekély élelmesség s a köz
vetlenül érdekeltek összemüködése máris 
sikeréi It nem jelentéktelen eredményeket 
érni el. S minden jel arra mutat, hogy 
okos és körültekintő eljárás mellett itt a 
fejlődésnek és a bevételek emelkedésének 
csaknem végtelen tere nyílik. 1900-ban 
Ausztriába már 17 8 millió korona értékű 
tojást szállítottunk. Németországba 118 
millió koronáért vittünk be a keresett áru
cikkből s még Angliát is megtudtuk adóz
tatni 2 3 millió korona erejéig.

Keresve az emelkedés útjait, azt látjuk, 
hogy habár a verseny minden oldalról igen 
erős és jövőre valószínű még erősebb lesz, 
a szóban forgó czikknek piacza oly nagy. 
hogy kivitelünket emelni éppen nem lehetet
len. Az angol piacz egymagában évenkint

B iz a lo m  az e m b e re k b e n .

Van annak öt éve, hogy egy felvidéki für
dőn inegismerkedletn egy úri családdal. A fürdő
orvos mutatta be az asszonyt, Laura kisnsz- 
szonyt pedig egy fürdőbálon ismertem meg. 
í ’gyes leány volt s éppen nem látszott meg rajta, 
hogy férjhez akarna menni, nagyon keveset, de 
annál őszintébben beszélt.

Noha a doktor nagyon tanácsolta neki, ne 
tánczoljon annyit, ő sokat tánczolt. Én pedig aki 
némi érdeklődéssel voltam az iráni, váljon beteg-e 
a lány tüdeje, sokat, de kíméletesen tánczoltam, 
tudni akartam, hogy testileg beteg-e ez a leány ? 
A színe után azt mondta volna mindenki. 
Sápadt volt, mint egy nagy beteg, a kedélye is 
olyan unalmas volt, mint aki az életet csak hasz
talan óráknak nézi. Pedig volt neki két fakó 
szeme, melylyel, különösen, ha maga volt, úgy 
nézett, mintha ő volna élő Madonnája a legiste
nibb lelkű festő poétának. Hangjában is volt 
olyan háj, hogy azt élvezni mindon laikus ember 
tudta.

Az édes anyja nagyon kedves asszony volt. 
Minden szavából kiérzett, hogy volt s van miből 
megtanulni az úri életet, az ezzel járó kellemes
ségeket. Az öltözködése is nagyon csinos és ura
sán egyszerű volt s főképp azért szerettem any- 
nyira, hogy az emberek értékét nem hallomások
ból, hanem pillanatokból, egy szemlélet utján 
tudta felfogni s megítélni.

Gyakran találkoztam velük a parkban.

Széles csipkéjü negligé kalappal bolyongtak az 
utakon. Laura a homokban a napernyőjével Íro
gatott. ha oda értem hozzájuk, az 'ernyőnyéllel 
rögtön behúzta.

Az anyjának kezet csókoltam, noha ezt ő 
sem, de én sem szereltem; Laurának elfogtam a 
vékony eres ujjait és valamivel ihlettebb hangon 
mondtam a jó napot.

A társalgás egy j>ár nap óta egy törvény
széki tárgyalásról folyt, mely valami sikkasztásról 
szólt. A judicatura, ha akarna sem tudna annyi 
enyhítő körülményt felhozni, mint Laura Mintha 
átvizsgálta volna az ügyet, Ítélt a védő egész be
szédéről, felmentő Ítéletet hozott s minden nap 
mohón várta a lapokat.

Éppen vittem neki a lapokat. A tudósítók 
végzetes kegyetlenséggel ilélték el Kopács Ernőt, 
ki pénzszomjas ember volt s hivatalából 15O0O 
forintot sikkasztott. A tudósítók a tárgyalásról 
ítéltek, a bírák véleményével foglalkoztak.

Noha a verdiktet még nem hozták a lapok, 
előre látható volt, bár Kopács védője alaposan 
arra szorítkozott, hogy védencze mindig átadta a 
pénzt feljebbvalójának Pataky Zoltánnak, mondom 
előre látható volt, hogy Kopács Ernőt elitélik.

A vádlott védőjével azt igyekezett kimutatni, 
hogy Pataki, a séf jó barátja volt s a felvett 
pénzről nyugtatót nem állított ki, az onnan van, 
mert Pataki meglehetős lusta ember volt, aki az 
ily nyugtaló kiállítását unalmasnak találta.

S a hivatal, ahogy Pataki könyveit rendben 
találta, nem is tételezett fel semmi rosszat róla, 
még ellenben a bűnösséget feltételezte Kopácsról,

aki meglehetős reslancziában volt munkáival, lé
vén a könyvei rendetlenül vezetve.

Pataki védője a meghiteltetést ellenezte s a 
törvényszék el is fogadta e kérelmet.

Úgy látszik Laura nagysád, hogy Kopács
bűnös.

— Ne mondja. Ön elég vakmerő.
— Nem ismerem Kopácsol, de a bíróság őt

vádolja.
— Én nem tételezem fel róla.
— Én igen.
— Miről mondja, miről tudja ?
— Hej, mert manapság az úri bűnösök ki

tanult raffinériával tudnak tagadni.
Két könnycsepp hullott arczára. Le akarta 

törülni, de én megláttam. Úgy tett, mintha egy- 
ilyen jónevelésü leánynak szégyen volna egy vád
lottért sirni.

— Látja uram, mondta a mama, magát se
besen legyezve, az én lányom nagy gyermek. Kö
vetkezetesen megmarad amellett, hogy a mai em
berek is jók, hogy a mai úri emberek jellemben 
és becsületességekben egyformák. Kopács lehet 
egy közönséges gonosztevő.

— De lehet becsületes.
— Nem mondanám.
— De én tudom.
— ? Arczomon egy kérdőjel volt, mire ön- 

kénytelenül azt kérdeztem: hát ismeri Laura kisasz-
szony ?

— Ismerem.
— No én akkor föltétlenül megbízom Kopács

jellemében.



körülbelül 1700 millió tojást fogyaszt el. 
Németország évenkint 750— 800.000 méter
mázsát importál. Az orosz tojás kivitele az 
utólsó 25 év alatt fejlett ki. 1882-ben még 
alig haladta meg az 125  millió rubelt, 
1893-ban pedig már több volt ennek tíz
szeresénél is.

A vasúti és hajóösszeköltetés gyorsa
sága mellett bekövetkezett az, hogy nem 
csupán Bulgária szállítja Belgiumba a to
jást, hanem még Egyptom, Tripolisz, Kis- 
Ázsia, sőt Kanada és Khina is részt kér 
magának az Európa felé irányuló kereske
désben. A szervezkedés tekintetében első 
sorban kell a dánokat említenünk, a kik a 
vaj- és húskivitellel is szinte csodálatos 
eredményeket értek el az angol piaczokon. 
Ezeknek az eredményeknek forrása a pon
tosan keresztül vitt szövetkezeti szervezet. 
S miután legutóbb nálunk is ezen a nyo
mon indult meg a haladás, nem tartjuk el
veszett fáradságnak röviden vázolni, miként 
voltak képesek a dánok az igazán nagy 
eredményeket elérni.

Húsz évvel ezelőtt a dán paraszt a 
tojás értékesítésénél ugyanazt az eljárást 
követte, mint követi a legtöbb más ország 
parasztsága ma is. A kivitel csekély volt s 
a czikk jó hírét a lelkiismeretlen eladók 
meglehetősen tönkretették, úgy hogy Ang
liában sokszor még igen olcsón sem lehe
tett eladni a dán tojást 1890-kezdtek arra 
komolyan gondolni, hogy a meglevő hiá
nyokat és botlásokat kiküszöböljék. Megala
kították a tojást-exportáló szövetkezetei, a 
melyhez ma számos vidéki szövetkezet s 
mintegy 22.000 tag tartozik, a kik szigorú 
szabályoknak vannak alávetve. Minden to
jáson rajta van az illető gazda neve, melyet 
egy kaucsuk bélyegzővel nyomnak rá. úgy. 
hogy azonnal fellehet ismerni, ki küldte a 
romlott tojást, ami 7 korona büntetésbe ke
rül az illetőnek, ha ismételten fordul elő. A 
termelők kötelezve vannak a tojást heten- 
kint legalább háromszor bevinni a vasúti 
tojásgyüjtő állomásokra és az átvett tojás 
árát a szövetkezet azonnal kifizeti. Az át
vizsgálás és osztályozás a további teendő s 
a gondosságnak, melylyel ezt keresztülvi
szik, köszönhetik a dánok, hogy az angolok 
nagyon szivesen veszik tojásaikat. A tojás

— A társaság lehangolódott, az ösvény kéri-1 
tés mellett haladtunk szótlanul, Laura az én bo
tommal az akácz leveleit ütögette, nagyon elgon
dolkozott, mert a kis kezét is meg-megfoglam, a 
mama sem törődött velünk, csak akkor nézeti 
szigorúan, mikor elváltunk és Laura ezt mondta:

— Hisz ön Kopács jelleme- és becsületében?
— Feltétlenül.

Köszönöm barátom. Mától fogva hiszek
önnek. ** *

Azóta úgy éreztem, hogy ez a leány lesz 
életemben a világító-torony, mely utat jelöl sor 
som utján. Kalauzom lesz, ki tanácsaival megta
nít erősnek és okosnak lenni, ki szivem érzelmei
nek mint egy hü kutya, őrzője lesz, hogy meg
könnyítve a viszontagságokat álmodjunk jövőt, je
lent, a múltnak édes perczeivel.

Űzött a szerelem. Ha bébé-kalapját láttam, 
azt hittem, hogy az arról lelógó kis virág is az 
ő arczának selyem tapintatáról lopja el az illa
tot, melyet meggondolatlanul érző szivem képzelgő 
lelkem elé varázsol.

Egy délután a zongorateremben kerestem 
fel. Egyedül volt. A többi vendégek a jégbarlangba 
mentek.

Mozart egyik fönséges darabját játszotta, 
habár komolyan nézte a kotlát, s ha néha hibá
zott is, nem azért volt az, mintha ő nem lett 
volna otthon Mozart darabjaiban.

Gondolkozott, ügy tett, mintha nem volna 
érdemes a jövőről gondolkozni.

Megcsókoltam a kezét s ő hagyta. Úgy ül-

exportnak szövetkezeli alapra való szerve
zése nálunk is túl van az első fázison s 
az eddigi eredmények után Ítélve, képesek 
leszünk kellő kitartás mellett az idegenek 
kezéből visszahódítani ezt a kereskedelmi 
ágat. Miért ne tudnók mi megtenni azt a 
mit megbirtak tenni a dánok V

B. H.

K  Ü L Ö  N  F É  L É K .

— C s á k to rn y a  község hazafias lelke
sedéssel ünnepelte meg Kossuth Lajos szü
letésének 100-ik évfordulóját. Az évforduló 
előestéjén fél nyolcz órakor a tűzoltó lak
tanya előtt kezdett gyülekezni a közönség 
és a fáklyavivő fiatalság. Innen a tűzoltók 
zenekarának indulója mellett a menet a 
városházához vonult a Kossulh-zászlóért, 
melylyel a haza halárán fogadta Muraköz 
népe Kossuth holttestét s melyet ott Kos
suth fiai megcsókoltak Ezt a zászlót erek
lyeként Őrzi a város. Ezzel a zászlóval, sok 
száz fáklyával és lampionnal, a tűzoltók 
és Sárközy zenekarának indulóival járta be 
a város szépen kivilágított utczáit a sok 
százra menő közönség. A főtéren fenyőgaly- 
lyal., temérdek villamlámpával és zászlóval 
díszített állvány volt elhelyezve, középen 
Kossuth arczképével. Itt megállapodott az 
mpozáns menet, több Kossuth dalt énekelt, 
mire Zrínyi Károly képezdei tanár hatásos, 
helyesléssel és éljenzéssel kisért szép beszédet 
tartott. A Hazafias beszéd után a »nemzeti 
hymnust* és a »Szózatot* énekelte a kö
zönség. mire a Kossulh-zászlót a városhá
zához vitték vissza, a laklyavivők a tűzoltó 
laktanyához vonultak és innen szétoszlottak 
A fáklyásmenet a legszebb rendben s ün- 
nepies hangulatban ment végbe, a mi a 
rendező-bizottságnak és városunk józan pol
gárságának köszönhető. Másnap d. e. 9 óra
kor ünnepi szentmise tartatott a szent Fe- 
renezrendiek templomában, melyet zsúfolá
sig megtöltött a közönség és a tanulóifjú
ság. 1) e. 10 órakor az izr. templomban 
volt islenilisztelet III Schwarz Jakab főrabbi 
mondott hazafias beszédet A tanintézetek
ben külön ünnepelték meg hazafias szónok

latokkal és énekekkel nagy hazánkfia szüle
tésnapját. A város ünnepi díszt öltött, ma
gyar nemzeti zászló lengett majdnem 
minden házon, a mozsárágyuk egész nap 
szóllottak. Este bankett tartatott a Zrinyi- 
szálloda dísztermében. Az asztalfőn 48-as 
honvédek ültek, u. m. Luperszbek József ny. 
uradalmi tiszttartó, Horváth Ignácz urad. 
számvevő,Szebényi Lajos ügyvéd, Hartmann 
Adolf magánzó, Takáts József urad. gazda. 
Kimentette magát Dugovich Pál járásbirósági 
ny. albiró. A termet teljesen megtöltötte a 
megjelentek sokasága. Az ünnepi beszédet 
Tömör Boldizsár képezdei tanár mondotta. 
A szép, történeti vonatkozásokban gazdag 
tapintatos beszéd mindenkit meghatott. A 
közönség mindvégig feszült figyelemmel hal- 
gatta a kiterjedt beszédet es éljenzéssel és 
tapssal jutalmazta azt. Majd Vollák Hezsö 
ügyvéd a jelenlevő és meg nem jelent 
1848—49-iki helybeli honvédeket éltette 
igen hatásos, szép beszédben. Szóllottak még 
Szebényi, ki szellemes felköszöntöben a höl
gyeket, Zrínyi Csáktornya derék, hazafias 
polgárságát élette sat., Vajda Elemér Tóth 
Kálmán »Előre!« czimü költeményét sza
valta nagy tetszés mellett. A társaság éjfél- 
utánig együtt maradi s hallgatta Sárközy 
zenekarának hazafias magyar dalait. Nem 
zárhatjuk le tudósításunkat, anélkül, hogy 
elismeréssel ne emlékezzünk meg azokról a 
Csáktornyái polgártársainkról, a kiknek bár 
nem volt alkalmuk teljesen megtanulni a 
magyar nyelvet, nemcsak hogy részt vetlek 
a semmi más, mint tisztán hazafias czélból 
rendezett ünnepélyen, hanem tevékenyen 
közreműködtek a rendezés körüli munká
ban. Ez alkalommal is bebizonyitolták úgy 
ők. mint velük együtt sok, sok ezeren Mu
raközben, daczára annak, hogy mindennap 
ki vannak téve a kisértésnek, a magyar 
haza igaz és hü fiai voltak és lesznek. Jö j
jetek románok és tótok, tanuljatok a mura- 
köziektől hazafiságol !

—  S trid ó ró l irjá k  Kossuth Lajos nagy 
hazánkfia 100 éves születése évfordulóján a 
közönség a következő ünnepélylyel vesz 
részt: Heggel 8 órakor ünnepi szent mise 
a polgári dalkör közreműködésével. Utána 
a nap méltatása a községi iroda helyiségé
ben, a népnek. Este fél 8 órakor térzene a

lem a zongora mellé, hogy mohón szívhattam 
magamba az isteni illatot. Odakiinn alkonyai volt. 
Az akácz világ illata becsapódott az ablakból: 
mintha a zongora hangjaival egybeolvadt volna, 
csak azért, hogy én is legyek egyszer boldog.

És szőke haját lopva fogtam meg, csak egy 
hajszála annyi volt nekem, mintha az Isten lábam 
elé dobta volna a menyországot

Az ábránd hosszú volt, ő elfáradt, amint 
édes testével a fotelra akárt dőlni, két karommal 
megfogtam s reszkettem, mint a ki fönséges jele
netet lát a vészben s csak motyogtam:

Laura ! Szeretlek.
Hidegen, kimért szavakkal rendreutasilolt. 

Legyen okos. Én Kopács Ernő elitéit 
sikkaszlót szereltem s önnek nem dobhatom oda 
szerelmemet. Csak önnek hittem eddig.

Én ezután kérdtem reszketve hiszi,
: hogy szeretem.

Most még igen, de a jövőben ?
Arról ne beszéljünk.

*
Kiábrándultam nagy sokára. Laurát férjhez 

adták Pataki Zoltán bitóhoz. Boldogok is voltak, 
a felvidéki fürdő öt évig unalmas volt, minden 
évben a svájezi fürdőket keresfék fel. Egy iczi 
piczi kis fiuk volt, rendkívül csacska, szép göm- 
ítölyüarczu gyermek, az édes anyja vonásai rend
kívül felismerhetők voltak rajta. A boldogság 
csak addig tartott, inig megizlclték a boldogságot. 
Mikor a kis kölyök gagyogott egypár szót, Patakit 
feljelentette a régi szeretője (rá fogják, hogy egy J 
színésznő volt; a törvényszéknek, hogy nála egy I

irás van, melyben Pataki megígéri a házasságot, 
egyben biztatja, hogy a kívánt pénz is meglesz a 
házassághoz, mert Kopács minden héten hord 
neki hivatalos pénzt s azt hiszi könnyű lesz ezt 
is megvesztegetni, a pénzt elsikkasztják.

Pataki fogva volt Kopács Ernőt szabadon 
bocsátották és egy fiatal asszony élete meg volt 
ölve, el volt temetve.

** *
Öt év múltán megérkeztem a füdőbe. Meg

néztem a vendégkönyvet. Oda be volt Írva az is
merősök között özv. Pataki Xollánné és Kopács 
Ernő is.

Tudakozódtam, hogy hol van Kopács ?
Azt mondták, csak éppen hogy belenézett a 

vendégkönyvbe és rögtön elutazott.
- Elutazott ? kérdém magamban, ő nem 

bízik az asszonyban
Tehát Kopács nincs itt, nincs mitől tar

tanom.

Megláttam az asszonyt, de ijesztő volt. Higyje 
el mindenki, az volt. Ijesztő.

Csak szomorú szeme volt érdekes és paran
csoló hangja, ha fiára szólt.

Nyájasan köszöntem neki, mutattam is a 
régi ismerőst, de ő mintha szomorúan mondta 
volna:

Nem hihetek most magának.

V ern er Jenő.
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»Fúvó Hangszer Egyesülete által Hermán 
János ur vezetésével 8 órakor társas gyü
lekezés a »Nemzeti Vendéglőben« s az ün
nepély tárgysora a következő: 1. Hymnus. 
Előadja a polgári dalkör és zenekar. Vezeti 
Hermán János. 2. Megnyitó, tartja Danitz 
Sándor. 3. A nap méltatása, szabad előadás, 
tartja Faludi Géza. 4. A nap méltatása a 
horvát ajkúak részére, szabad előadás, tartja 
Balogh Ferencz. 5. Ne sírj, ne sírj Kossuth 
Lajos ! előadja a zenekar és a polgári dal
kör Hermán J . vezetésével. 6. Kossuth La
jos Tóth Kálmántól, szavalja Tihanyi Lajos. 
7. Bezáró. Tartja Danitz Sándor. Szózat. 
Előadja a zenekar.

—  M egyei kö zg yű lé sb ől. Zalavármegye | 
törvényhatósági bizottsága szeptember havi 
rendes közgyűlését dr. Jankovich László 
gróf főispán elnöklésével f. hó 9-én tartotta. 
Az 1903. évi vármegyei költségvetési terve
zetet az állandó választmány javaslatához 
képest a közgyűlés elfogadta, s ennek kap
csán 2000 K.-t vesz fel a szolgabirói hiva
talos helyiségekbérének a szükség mérvéhez 
képest való felemelése czéljából s megbízza 
a vármegye alispánját, hogy a hatóságoktól 
beszerzendő bizonyítványok alapján két-két 
járási törvényhatósági bizottsági taggal egyet- 
értőleg a deczemberi közgyűlés elé tegyen 
javaslatot a tekintetben, hogy minden járás
ban mily összegben állapíttassák meg a 
szolgabirói hivatalos helyiség bére. Ugyan
csak a költségvetéssel kapcsolatban várna
gyi állás szervezését határozta el a közgyű
lés azzal, hogy ennek fizetése is a költség- 
vetés keretébe illesztessék. A vármegyei 
központi közigazgatási és árvaszéki segéd- 
személyzet kérvényét lakbérük rendezése 
tárgyában pártolással terjeszti lel a közgyű
lés a belügyminiszterhez. — Láng Lajos 
kereskedelemügyi miniszter kinevezését a 
vármegye törvényhatóságával közölvén, a 
közgyűlés az uj minisztert feliratilag üd
vözli. A közigazgatási bizottság javaslatára 
a közgyűlés az ebtartásról szóló megyei 
szabályrendeletet olyképp módosítja, hogy 
az összes ebek után kivétel nélkül fizetendő 
az ebadó. — A Perlakon levő vármegyei 
épület eladását a közgyűlés elhatározta s 
annak foganatosításával a vármegye alis
pánját megbízta. — A Csáktornyái járási 
mezőgazdasági bizottságba tagul Szilágyi 
Gyula törvényhatósági bizottsági tag válasz- 
tasztatott. Csáktornya nagyközségnek a zág
rábi egyházmegyei pénzek behozása tárgyá
ban benyújtott kérelmére a szóban forgó 
ügyben a közgyűlés leiiratot intéz a kor
mányhoz.

—  H a lá lo zá s o k . Hayser Elek nyugal
mazott uradalmi számtartó hosszú szenvedés 
után 52 éves korában Pécsett elhunyt. A 
boldogultban Hayser Lajos grófi titkár fivé
rét gyászolja. — Frász Oszkár, brász Ta
más drávavásárhelyi aljegyző fia, 14 hó
napos korában hosszas betegség után meg
halt. Nyugodjanak békében !

—  A  m egyei kö zig a zg atás i bizotts ág 
szeptemberi ülését dr. Jankovich László 
gróf főispán elnöklésével f. hó 10-én tar
totta. A főorvos jelentését az augusztus havi 
közegészségi állapotról a bizottság tudomá
sul vette. Tudomásul vette a bizottság a 
kereskedelemügyi miniszter leiratát, mely 
szerint az Ukk— tapolezai h. é. vasút vona
lon a 0114. és 6115. számú vonatokat a 
téli menetrend szerint újból be fogja állí
tani. Kir tanfelügyelő havi jelentése szerint 
ezen időszakban személyesen tárgyalt Kolor 
elöljáróságával az ottani r. kalli iskola ren
dezése ügyében. A Csáktornyái községi elemi

iskola helyébe állított állami elemi fiú- és 
leányiskolát személyesen megnyitotta és a 
gondnokság és tanítóság hivatalos esküjét 
elfogadta. Az eddig iskolátlan Drávaszent- 
mihály községben állított áll. iskola gond
nokságának hivatalos esküjét elfogadta s 
az iskola elhelyezése és bebútorozása iránt 
intézkedett. Az alsódomborui községi iskola 
személyi ügyeiben a helyszínén tárgyalást 
tartott. Az árvaszéki elnök jelentése szerint 
a fogalmazói karnál julius hóban hátralék
ban volt 7112, augusztusban beérkezett 4354 
s igy elintézés alá került 11466 ügydarab, 
amelyből augusztusban elintéztek 4200 da
rabot s igy augusztus végén hátralékban 
maradt 7266 ügydarab. A kir. pénzügyigaz
gató jelentése szerint: Egyenes adóban au
gusztusban befolyt 551786 H. 31 I.; a f. 
év első hét hónapjába befolyt 1.302.290 K. 
67 f., amely a múlt év hason szakában be
folyt 1.353.337 H. 50 f.-rel szemben 51.046 K. 
83 f. csökkenést tüntet fel.

—  H o n vé d  ellenőrzési szem le A Csák
tornyái járás területén tartózkodó m. kir. 
honvédség nem tényleges állományú le
génységének ellenőrzési szemléje Csáktor
nyán a község házánál f. évi október hó 

I 17, 18, 20 és 21-én reggeli 8 órától
kezdőüőleg fog megtartatni. Még pedig 17- 
én Csáktornya, Csáktornyavidéke és Beli- 
cza; 18-án Bottornya, Murasiklós és Mura- 
szerdahely; 20-án Muraszentmárton, Vizi- 
szentgyürgy és Stridó; 21-én Felsőmihály- 
íalva, Drávacsány és Drávavásárhely.

—  K o rcsm á i vereke dé s. Beliczán Skrolcz 
'Tamás korcsmájában f. hó 14-én este Ko- 
vacsics Antal és Hermán András ottani la
kosok mulatozás közben összevesztek a 
mikor is Hermán egy késsel úgy szúrta 
lejbe Kovácsicsot, hogy legalább is három 
heti gyógykezelést igénylő súlyos sebet ej
tett rajta. A verekedők ügyét a Csáktornyái 
kir. járásbíróság intézi el.

—  L o p á s . Múlt hő 7-én Hermán Zsófi 
; nyirvölgyi lakos szobájáua éjjel a zárt ab
lakot felnyitva, azon keresztül behatoltak 
és 1 drb. ezüst órát 15 kor. értékben el
loptak. A Csáktornyái csendőrőrs a tettest 
Kadek Ferencz ugyanottani lakos személyé
ben kinyomozta.

—  M u ra k ö zi s e rté se krő l a pozsonyi 
kiállításon a következőket Írják: Igen szép 
a muraközi kisgazdák gyűjteménye. Mura
közben az úgynevezett zagóriai fajtát te
nyésztik, amely Horvátország hegyvidéki 
sertéseivel azonos š mangalicza és yorkshire 
keresztezésből származik, A Muraközben 
1889 óta használnak következetesen york
shire apaállatokat köztenyésztésre. A mura
közi táj fajta edzett és ériékes anyag. Az 
export évenként 6000 darabra rúg. Legin
kább Grácz felé szállítják a muraközi sér
tési, amelynek ára a legutóbbi években na
gyon felemelkedett. Az állomány a Csáktor
nyái járásban meghaladja a 10000 darabot.

— „Kossuth Album*' czim alatt felette be
cses dalgyűjtemény jelent meg az országos Kossuth- 
űnnepélyek alkalmából, énekhangra és zongorára 
Klökner Ede budapesti zeneműkiadónál. Huber 
Sándor jeles zeneszerzőnk alig méltányolható buz
galommal gyiijté össze ez albumba a legszebb 
Kossuth- s szabadságharczi nótákat, melyek ed
dig hozzáférhetetlenül, szétszórtan s ismeretlenül 
léteztek csupán. Az Ízléses, szép kiállítású, 25 
müvet felölelő füzet ára 3 korona nettó és Fischl 
Fülöp (Strausz Sándor) zeneinükereskedésében 
Csáktornyán rendelhető meg. Bízvást elmond
hatjuk, hogy a magyar zenemüpiaczon e szép 
műhöz hasonió alkalmi mű még alig jelent meg 
valaha, s a legjobb hazafias dalainkat egybegyüjtő 
ezen érdekes füzetet minden dal és zenebarátnak 
megszerzésre melegen ajánlhatjuk.

— A Magyar Biztosítási ügynek hala
dását és fejlettségét igazolja az a körülmény, 
hogy a biztositó intézetek és tisztviselők 
»Almanachja« a »Magyar Biztositó Évkönyv« 
V-ik kötete jelenik meg a napokban. A 
könyv nemcsak a szakembereknek szüksé
ges, hanem hasznát látja laikus közönség 
is, mert mindenről teljes és kimerítő felvi
lágosítást nyújt, tartalmazza az összes inté
zetek szervezetét, üzleti jelentését, igazgató
ságának, tisztikarának és főügynökeinek tel
jes névsorát. A könyv ára 4 korona (dí
szes angol vászonkötésben), megrendelhető 
e lap kiadóhivatalában már most, vagy a 
Biztosítási és Közgazdasági Lapoknál Buda
pesten, VII., Vörösmarty-utcza 14 sz. 1. 4.

—  Fo rg ó  bácsi és Koss u th  La jo s  A
Kis Lap legutólsó, Kossuth Lajos emlékének 
szentelt számában, általános érdekű vissza
emlékezéseknek írását kezdi meg Forgó 
bácsi, a legrégibb magyar gyermek-lap szer
kesztője. Életének azokat a jeleneteit beszéli 
el, melyek Kossuth Lajossal hozták érint
kezésbe. Az első közlemény egy Zulyovszky 
Lászlónak. Kossuth Lajos sógorának házá
ban, 1846-ban rendezett gyermek színi elő
adásról emlékezik meg. melyen Ágai Adolf, 
illetőleg Forgó bácsi, mint 11 éves fiúcska 
és Zsulyovszkyék szomszédja, szintén részt 
vett. Bájosan beszéli el a szereplőknek rop
pant drukkját, melyet nem kis mértékben 
növelt annak tudása, hogy a nézők sorában 
ott van a nemzet bálványa: Kossuth Lajos 
is. De az előadás minden baleset nélkül 
lolyt le, nem számítva a rendezőnek azt a 
kis, általános derűt keltő tévedését, hogy az 
»éljen Kossuth Lajos« feliratú transparent 
fordítva varázsolta a nagy hazafi nevét a 
közönség elé. A nevetők közt ö nevetelt 
legjobban, még a könnyek is kicsordullak 
szeméből. Jó kedvében sorra csókolta a sze
replőket, Forgó bácsit pedig külön kitünte
téskép a térdei közé kapta és megroppan- 
totta az üstökét.

— Vasúti nyári menetrend. Csáktornyáról 
indul: Nagy-Kanizsa felé reggel 4 óra 39 p. gyors
vonat, délben 11 óra 2 p. személyvonat, délután 
4 óra 2 p. gyorsv., éjjel 10 óra 15 p. szemv. reggel 5 
óra 51 p. vegyesvonat. — Prágerhof felé: reggel 
0 óra 10 p. személyvonat, délután l óra 1 p. 
gyorsvonat, délután 4 óra szeméi yvonat, éjjel 1 óra
0 p. gyorsvonat. — Zágráb felé: reggel 4 óra 44 
p. személyvonat, délután 4 óra 20 p. vegyesvonat. 
Vnrazsdig: reggel 6 óra 15 p. vegyesvonat, este 
10 óra 20 p. vegyesvonat, délben I I  óra 44 p. 
vegyesvonat. — Bobára: reggel 0 óra 4 p. sze
mélyvonat. — Zala-Egerszegre délután 4 óra 28 p. 
vegyesvonat. Csiíktornyára érkezik: Nagy-Ka
nizsa felöl reggel 5 óra 50 p. személyvonat, délu
tán 12 óra 58 p. gyorsvonat, délután 3 óra 40 p. 
személyvonat, este 8 óra 13 p. vegyesvonot, éjjel
1 óra 0 p. gyorsvonat. — Prágerhof felöl reggel 4 
óra 36 p. gyo’svonat, délben 10 óra 42 p. sze
mélyvonat, délután 3 óra 59 p. gyorsvonat, este 
9 óra 55 p. személyvonat. — Varazsdról reggel 4 óra 
18 p. vegyesvonat, reggel 5 óra 38 p. vegyesvonat, 
délután 3 óra 50 p. vegyesvonat. — Zágrábból déle
lőtt 10 óra 47 p. vegyesvonat, este 9 óra 45 p. 
személyvonat. — Zala-Kgerszegről délelőtt 8 óra 
40 p. vegyesvonat. — Bobáról este 9 óra 50 p. ve
gyesvonat. —

Felelős szerkesztő:

( H A R G I T A I  J Ó Z S E F .

Kiadó és laptulajdonos:

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR).
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Ako gazda takvo delo nema, dela iz 
slame vuže; vu priličnim vremenu, ako mu 
je vuni repa ili krumper vu kupali, pregled
ne jeli pokriv ovih kopov ne prhni jeli 
se je né skup zrušil, a gazdarica pak vu 
tem vremenu prebere vu pivnici krumper i 
pogledne jeli mrkva petrožel, zeller i. t. d. 
ne gnjili.

Vu mrzlim, suhim vremenu, ako je vu 
hombaru žito, ovo preobrača i onda hom- 
bara izčisti, žito preveja, da tuška poli
rani. Ako drugo delo nema onda vu lepe 
pušleke naveže krmu i sečku reže.

Štalu naj izčisti i naj dela nastelj, Naj 
se trsi, da napajanje točno bude i naj pazi, 
kaj je voda ne ledvena, naj čisti i hranil 
kak je potrebno marhu. Gazdarica pak naj 
vu vremenu podoji krave.

Na den naj lufta štalu, ob poldne, ako 
nije jako zima, naj živit.u, na dvor pusti, 
na friški zrak, i naj se gibleju, kaj njim je 
na zdravje. Zatoga, dok su živine vuni je 
jasle, pod i sve dobro treba zčistiti, i vu 
tem vremenu je i nastelj moči vred postaviti.

Vu vrtu i na dvoru je iz sadovnog 
drevja doli treba pobrati guseničnegnjezde ako 
su je živice ove, je treba zčistiti, nazadnje, 
ako bi zbog hudog puta gnoja ne moči bilo 
voziti na polje, anda naj gazda domačega 
vrta pognoji i tak podpomore, da bude 
ploden.

V u  f e b r u á r i i dalje treba dovršavati 
več prvoga meseca početo delo, ali jesu 
i druge stvari, kője gazda sada mora svr- 
šavati i to najzeme gazda napre sve sred
stva, celoga, ako kaj najde za popraviti na 
njem, to naj zvrši. Naj priredi vu ovim 
mesecu sve, kaj bude hotel na protuletje 
sejati. Komposa drobni gnoj naj dobro spre- 
meša.

Vu pivnici je krumpera, repu, drugo 
zelenje vezda znovič treba sprebrati, i kaj 
je falingasto, to se svinjam ili marhi daje. 
nebi da pod kvar došlo.

Vu Stali naj hrani, i odgaja v redu 
marhu.

Ako su mu breje kobile, pod ove več 
nastelja dene, i samo pred mali teher je 
zapreže, ako vuni stojiju, ne na bi je pozabil 
pokriti. Ako ožrebeno kobilju ili steljenu 
kravu ima, okolo ovih najpazi, ne da bi se 
kakov kvar pripetil.

Na početku februara su jajci vu varašu 
još jako dragi i jako se moreju prodati 
friške jajci; sada gazdarica na pol sa šro- 
tanom kuruzom, a na pol pak skonopljenim 
semenom je hrani, i na hitroma budu po
čele nesti Guske, ako slamu nosiju vu 
kljunu, steni kažeju, da budu na hitroma 
nesle, zato njim je treba gnjezdu napraviti.

Vu vrtu, ako se gazdarica razme naj 
tople grede napravi s obioki i vu ove 3éja.

Vu volnjaku naj gazda spregledne koše, 
počisti dno ovih, ako je potrebno naj hrani 
i napaja.

L. R. J.

Kaj je novoga?

Svečanost

Velike svečanosti su se obdržavale 18- 
ga i 19-ga o. m. vu celim orsagu i tak vu 
Medjimurju. Kossuth Lajoš, koga magjarski 
narod za svojega otca i odkupitelja zove 
pred 100 let, 19-ga szeptembra se je narodil. 
Ov den su svetkuvali. Vu Čakovcu više 
jezer ljudih bilo je nazočnih 18-ga večer 
pri paradi, koju su čakovečki Stanovniki 
vuredili. Dve bande su igrale i sa 200 fak- 
Ijami hodilo je pučanstvo po vulicah, s onom 
zastavom, s kojom su na granici orsaga, pri 
Drava-Magyarodu medjimurci čekali mrtvo 
telo Kossutha pred 8 let. kad su ga iz Italije 
dimo dopeljali. A na zadnje na pijacu poljeg 
lépő okinčene slike Kossutha. Zrínyi Karoly 
profesor preparandije je lépi govor držal. 
Celi varaš bil je s zastavami okinčen. Drugi 
den se je sveta meša obslužavala za sreču 
i dobrobitje domovine. Celi den su iz mo- 
žarah strelali. Na večer bil je veliki banket, 
na kojem su govore držali: gosp Tömör 
Boldižar profesor preparandije, gosp. Wollak 
Rezső fiškališ, gosp. Szebényi fiškal i drugi.
I pri ovoj priliki pokazali su Medjimurci, 
da su verni sini domovine!
K ra ljevsk ih  notariušev spravIšče.

Pečuhska kraljevska komora septembra
II ga obdržavala je navadno letno spra- 
višče, vu kojim vu velikim broju skup su 
se zestali kraljevski notarijuši, i na mesto 
pokojnoga Banfaya za prezeša jedno glasno 
Dr. Baranyay pečuhskoga kraljevskoga no- 
tariuša su izebrali.

G J u r s k o g a  h i š k  u p a  n e s r e č a .

Grofa Széchényi Mikloša biškupa je 
skoro bila nesreča pohodila. Tak se pripetilo, 
kad se biškup iz Šoprona s četiremi vozil 
vu Marcfalvu, gde bi prošastnu nedelju ša- 
kramenta svete berme podeljival. Kad se iz 
cirkvene vulice na kočiji peljal, vu onim 
hipu pred njega dojdu električna kola. Ku- 
čiaš s konji prek korlata skoči, biškup pako 
sa Szentivanjim, svojim sekretarom iz ko
čije van izpadneju. Na šreču biškupu, ven
dar se nikaj dogodilo nije.

Svinska kuga:

Čakovca velike občine krajini prestala 
je svinska kuga i da se tjedenski svinjski 
sejmi čim prije započneju* opominaju se 
čakovečke občine svinje imajuči Stanovniki, 
da svinske stane, kotce i dvore za svoj naj- 
potrebneši hasén i segurnost vu čistoči der- 
žiju, najine kolca i sva ona stanja, gde se 
svinje zadržavaju s vapnom naličiju i to 
čim prije naj ne zamudiju včiniti, ar koji 
ovo včiniti hoteli nebi. oni od višešega po
glavarstva, ne samo okorjeni, nego s penez- 
nom kaštigom kaštigani budu.

K olera .

Vu Kairo septembra 11 ga. Danas je 
1390 vu celim országú vu koleri terpečih 
betežnikov, kak nam javiju. Iz ovih na 
Kairo spadne 21, na Aleksandriju 55, na 
Tanšaru 111 i na Thuhru 110 betežnikov. 
Od juliuša 15 ga počemši 20322 ljudi od 
kolere betežnih bilo je, iz medju kojih po
mrlo je 10200 betežnikov.

Ženialska bitka.

Dve sto i pet let je sada onomu, da 
Savoyai Jenő herceg s velikom vitežtvom 
proti turčinoin pelal je gjegjerne magjarske 
šerege, Za naveke spomenka vredne bitke 
s velikom paradom i domovine naše s veli
kom dušcvnostjum obslužavali jesu Zenta 
varoša Stanovniki. Na ovim svetkuvanju na 
jezera puka bilo je nazočnih, tam je bil 
Latinovičs Bal supremuškomuš i dvadeset i 
šest cirkvenih poglavarov nazočnih. Imeni- 
losti ove je s krasnim govorom Sarics Mi
hály nadfiiškal razlolnačil vitežkih šeregov 
prama domovine naše njihova plamtuču

szacsku i sve kaj na to i k lomu spada, 
— ja se vrlo bojim, da ti nebi od pušenja 
dobil šušicu.»

Hitro da se tomu nili nije Lizika nad- 
jala, odgovori Fepek: »Drage volje draga 
moja Lizika! A zakaj to več nisi prije od 
mene zahtievala?»

*1 nebudeš više duhana pušil!» —  
Lizika.

»Niti jedan krat iz pipe potegnul!» — 
Bepek.

»No, em sam ja znala, da si ti dobar 
mužek moj!» — Lizika.

»Ali i ti si moja dobra ženkica» — 
veli Pepek — »jeli, ti pak budeš tak dobra 
pak mi prikažeš tvojega kavinskoga melina, 
škatulu s kavom i s cukorom i sve kaj na 
to i k tomu spada, — kava ti uništuje krv, 
pak se bojim, da mi nezbetežaš na bezkrv- 
nosti.»

Ženkica se požari do vuh. Jedno vrie- 
me je oklievala s odgovorom ali i pak ju 
je bilo sram zadanu rieč natrag űzeti 
Skoro naglo poslie slanke odgovori:* Od 
srdca rada ti a ve prikažem!*

»I nebudeš više pila kavu?» — 
Pepek.

»Niti za jedan naprštnjak!* — Lizika.
Anda je bil ugovor skljopljen. Lizika 

je uzela pušace inštrumente Pepekove te je 
zaklene u svoj ormar, a to isto je učinil 
Pepek sa Lizikinimi kavinskemi instru
menti.

I sad su pričeli žalostni dani za Pe- 
peka i za Liziku. Obodva su tvrdo čutili 
gubitak svoje najdragše batrivosti srdca i 
jedan je u drugem videl zrok svoje nesreče. 
Za dva dni bi več obodva bili pripravni taj 
nesretni ugovor razriešiti, ali nijedan nije 
hotel početi, svaki se je sramuval prvi pro
siti. I ovak je to trajalo več i (jedan dni 
i več su pričeli malo med sobom govoriti, 
dok su napokon posve zamuknuli te su se 
samo gledali kak dva posvadjeni štakori. 
Pepek je mrgodil obraz kak na pepelnicu, 
a Lizika kak na veliki petek.

Ta ciela komedija je konačno Pepeku 
ipak postalo malo prebedasta, jer ne samo 
da je tim izgubil svoju milu pipicu, nego 
još i ženkicu, pošto se nikaj nije hotela 
spominati. 1 on zamisli u toj stvari državni

prevrat, kojega i izvede. Jednog dana, kada 
su opel mučeč zajedno u kuhinji sedeli, 
slane se Pepek, otide u sobu te se na skoro 
opel vrati sa svimi kavinskemi instrumenti 
Lizikinimi. Ženkica ga široko pogleda, ali 
Pepek negovori niti rieči. On na komenu 
naloži ogenj, vzeme ponjgva, i pričme kavu 
peči. Kak lisica, kada čuti u bližini mladimi 
je Lizika u se vlekla finu duhu reštajuče 
se kave, — nosnice su joj se samo onak 
širile i zatvarale. Pepek sad metne i mlieko 
k ognju te je pričme kuhati.

To več ženkica nije mogla podnašati 
i ona zaviknd: »Kaj tu delaš Pepek?*

»Kavu si budem kuhal* — odgo
vori on.

»Ti nesmeš kavu piti!* — veli ona.
»Oho!» — odgovori on — »Zakaj 

nebi smel, — ti ju nesmeš piti, a u mo
jem kolendaru je samo pušenje prepo
vedano.*

Dalje su opel obodva liho. Pepek prič
me na melincu kavu mleti i metne na 
ogenj još jednu ponjgvu u kojoj zvruči 
vodu, u mašinu metne samletu kavu a 
vruču vodu vleje na nju i za čas je na



ljubav. Ob poldan je paradni obet bil, pri 
kojem prvo nazdravicu je rekel Latinovics 
supremuškomuš na Njegovo Veličanstvo 
kralja.

Vumrl Je.

Paintler Ferenc penzionirani navučilelj 
vu 68-oj dobi, ovoga meseca devetoga dana 
vu Kerka Szt. Miklošu je vumrl. Naj budemu 
lahka zemljica.

Cesara sinek.

Iz Bonbona nam javiju, da nemškoga 
cesara drugi sin, Kitel Frigyéé herceg, vu doj- 
dučem mesecu bude se dal zapisati vu ta- 
moánju univerzitet školu. Vilmoš cesar za 
ono vreme bude takaj nazočen, kada budu 
hercega vu ákolu prijeli.

F e r ta lj miliioiua kradljivost.

Kassu de Francét — kak iz Pariza 
javiju, prilično jesu okrali. Bankiri svoje 
gotove peneze pod hižnom željeznom piv- 
nicom čuvaju. Kad je vu jutro pivnice inš
pektor na pregledavanje došel, spazi, da 
medju hambare naložčnih vrečah dvoje 
prazna jesu. Vu onim hipu javili su na 
sloboščini bivšemu nadpenezniku, koj je još 
on dan nazad bil došel vu Pariz, na preg
ledavanje s cekini napunjenih vrečah. Opa
zil je, da bankiri kvarni jesu fertalj mili- 
ona frankov.

Draj/o prijateljstvo.

Prevzetna kradljivost se pripetila vu 
Budapestu na sredi Karolj puta med mno
žina ljudstvom. Nagy Gejzia oštariaša žena, 
koja vu Köbanju stanuje, došla je vu varo- 
iz 930 korunami napunjenim bugyelarié 
šom da si pri tigovcih svojega duga izplati. 
Na Karoly putu doli stupi iz željeznice, 
komaj nekoliko korakov načini kad nju oko- 
lo trideset ili trideset i pet lét star visoki 
jaki, črnoputni mužkarec počne prositi: — 
Kolovari Karoly činovnik jeseni. Milostivna 
gospa zmeniti prosim nebi mi mogli ove 
dve petače?— Iz drage volje, odgovori Nagy 
Gezica i tim vu žep segue i van izvadi svo
jega budjelariša. — Gospoja nikakovn sum- 
Ijivost mje pričela, kajti je vidila čisto op- 
ravljenoga mužkarca, svum zaufanostjum 
odpre pred njim svojega bugjelariša, vu 
koje je bilo do devet sto kurun iz vekše

strani banknote i neka malo drobnih penez 
takaj. Kad je počela iskati drobne peneze, 
Kolozvari Karoly pograbi Nagyice ruku, vu 
kojoj je bugyelariša držala, vu prša nju suh- 
ne i vzeme od nje je bugyelariéa. Ovaj hu- 
dodeljnik beži vu dohány vulicu i tam se 
nekam skril zmed množina ljudstvom, bez 
toga, da bi bili sparili njegov zločesti čin. 
Sirota Nagyica od straha je omedlela i tak 
se zrušila na zemlju Doklam je k sebi doš
la dot čas je razbojnik Bog zna kam več 
izniknul. Redarstvo je vu tom mišlenju, da 
je Kolozvari znal, da pri Nagy Gezija ženi 
penezi jesu i to je tak mogel zeznati, ko- 
jim Nagyice okolnosti poznate jesu Po tako- 
vim načinom se nadjaju.da prevzetnoga kra
dljivca čim prije k rukam dobiju.

iXavoiii/ se jesu  živeti.

Dvojicu su oslobodili iz Dunaja slapov. 
Veisz Manúa žena, rodjena Shvarc Fani je 
jedna, koja je pri Ferenc Jožefa mostu 
skočila vu Dunaj. Na bregu sadovni tergovec 
za njorn skočil i još živu nju oslobodil. 
Druga samo uboj niča je jedna mlada, dva- 
deset i jedno leto stara švelja po imenu 
Bologh Frančiška, koja je danas na večer 
iz svojega stana olišla i dugo se šelala kre 
železnoga mosta. Okolo poldesete vure iz 
sredine mosta liitila se vu vodu. Debreceni 
Jožef redar i SalJay Sándor težak još za 
vreme seli se jesu vu ladju, za njuni pli- 
vali i oslobodili su smrti Balogh Frančišku, 
koja od žuhke vkanjlivosti hotela se rešiti 
živlenja.

H u n a .

Poljeg Rima iz Foggije nam javiju: Vu 
Kandellabi do 100 mužkiti I j ud ih se pobu- 
mlo proti svojim zemeljskim gospodam. Zhog 

! težačke plače ni su sc mogli zravnati, pak 
I oslavili jesu na se vzelo delo. pute su ob
kolili i preprečili, da niti drugi težaki msu 
mogli iti na svoje poslovanje. Žandari su 
nje krotili, ali tim svrhe posliči mogli nisu. 
Jednoga žandarskoga štražameštra muži su 
sa svojimi batinami tvrdo ranili, na bunu 
poslane soldate pako iz hitanjem kamena 
prijeli jesu Više soldatov je ranjenih postalo. 
Jednomu kaplaru su revolvera vzeli, jedno- 
mu žandaru pako pušku. Soldati su nato 
počeli strelah, pet ljudih su vumorili, deset 
pako jako ranili Poglavarstvo je zatim još

stolu stala puna šalica lino dišuče kave. 
ko)u je Pepek onak s apetitom šrkal. Li
zika je za svakom žlicom gledala, koja je 
pod Pepekove muslače donesla porciju kave 
te ju u usta zlejala. Ona si je ustnice ob-1 
lizavala a nosnice su joj sc širile i stiskale 
kak ribi škrge, kad ju iz vode vzemeš.

Kratek čas zalim zapita Pepek :* Hočeš 
i ti jednu šalicu?*

*0  Bog oslobodi» — odgovori ooa — 
»meni se dapače to lokanje kave duri.* 
Dakako da je to samo od gizde rekla, da 
tim tobož pokaže, kakvu ona ima čvrstu 
volju i kak zna zadanu rieč održrli.

Pepek je srkal još žmahneše te je i 
cmoktal jezikom. Lizika se je več komaj 
zdržala, jer ona preliepa kavina duha pos- 
vema ju je obuzela. Najedenkrat se stane 
te otide u sobu, a za čas dojde opel k stolu 
sa svimi pušačimi instrumenti Pepekovimi, 
koje je imala zatvorene u svom ormaru 
Ona sad napuni pipu dubanom te žažge i 
pričme pavkah kakti husar. A sad su se 
opet Pepeku nosnice odpirale i zapirale kak 
ribi škrge izvan vode.

Ža čas ga opel ona zapita: »Hočeš si 
i ti jednu napuniti?

»Hvala ti liepii!* odgovori Pepek 
•meni več mučno postaje, kad samo na 

pipu mislim.
No, mučinjavc se pri Pepeku mje bilo 

bojah, ali Lizika je več pričela nekaj čutiti, 
kak da joj je došel krt u želudac. Ona pos
tane na jedan krat blieda kak stiena, pipa 
joj izpadne iz ustali, a ona sama se zmota 
na pod Ves prestrašeni skoči Pepek k njoj 
te ju zdigne, ali ona se nije mogla na no
gah držali. Pepek ju je moral na posteljo 
odnesti. Tam je sopila i grglala, kak da se 
hoče zadušili i mrzli pod ju je pošikaval. 
Pepek pak je samo okolo postelje skakal 
i vikal: »Kaj ti je draga Lizika? Hočeš, da 
idem po doktora ili po gospodina pleba- 
nušd?*

I u loj stiski mu na jedan krat dojde 
dobra misel na pamet. On skoči u kuhinju 
i donese njoj punu šalicu črne kave. Lizika 
je mirno srkala žlicu po žlicu te je za čas 
dapače prosila još jednu šalicu. Pepek joj 
je donesel i drugu i tretju i tim je Lizika 
za čas zaspala, a kad se je probudila, za-

više soldatov, i 150 žandarov poslalo vu 
Kandelabu, koji su onda ipak pobunjene 
ljudi umirili. Više ljudih su prijeli i vu 
reši odegnali.

Nekaj za kratek čas.

I to je g os to lj u ha v.

Tomaš: No, hodte k meni, Lexi, Jožka 
na ribe.

Lexi: No, to se mi čudno vidi, da ti 
nas tak ljubezno pozivaš. Kam bi to čovek 
moral zapisati?

Tomaš: Je, znaš, včera sam ti hodil na 
Dravu ribe lovit. Več jeden den, kaj mi tu 
stojiju v lavoru. Vručina je velika, pak se 
bojim, kaj se mi nebi zasmrdele. Zato sam 
si mislil, da bu dobro vas pozvati, kaj ne- 
dojdu pod k var. Kaj mi nepojemu, to poš
lem Fricijd, birovu i gosponu notariušu.

I to  j e p ro š n j a.

Bogec: Molim za almuštvo! Sinilujte 
se meni siromaku, nemam ničesa, samo 
par — dinamitov v žepu!

K ada tu rč in  p rek li n j a.

Dugo je živel jeden turčin v Beču, i 
strašno se je srdil kada je moral skrljaka 
zdigali jednomu i drugomu, koji su se mu 
poklonili, ar pri turkih je to ne navade.

Jedenput se je svadil, s jednim nemcom 
i stom priličkom na sledeči način prekune 
Švaba:

Daj ti Bog duši toliko mira, koliko ga 
ima jeden švabski škrljak v Beču!

R é č i z a h v a le .

Jedno družtvo je jubileuma obdrža- 
valo, s tom prilikom s<i na sednici dokon
čali, da fotogratiju svojega vrednoga pred
sednika vu v kancelariji obesiju.

Na to bilježmk v zapisnik sledeče
piše:

Člani denešnje sednice su jednoglasno 
izrekli, da svojega predsednika v kancella- 
riji svetačno obesiju *

Hrusóczy Elek.

porsila je još jednu šalicu, kad pak je i 
ovu posrkala, čutila se je prilično dobra. 
— Pepek pak je u to odišel u kuhinju te 
si je nametal po svojoj volji pipu i pričel 
pafkati, kak da ide za vadlingu.

Jer, mislil si je, kad je jedna stranka 
ugovora prekršila, more ga i druga. I baš 
je prvu izpušenu pipu na komenu izklopal, 
kad u kuhinju stupi ženkica mu Lizika 
Ona je bila još blieda, te su se obodva 
jedno vrieme mučeč gledali a onda su se 
pričeli jedan drugomu smejati.

»Kaj ne* — veli Pepek — »ja sam 
veliki osel.*

»A ja pak bedasta guska,* — odgovori ona
»Nesmeš tak nepoštovanjem o sebi 

govoriti,* — veli Pepek — »nuder pij još 
jednu šalicu!*

Lizika je i petu šalicu izpila, a Pepek 
si je opet pipu napunil te je kadil kak lo
komotiv. I tim je bil stari ugovor potrt, a 
novi je glasil, da Lizika ima svaki dan pet 
šalic kave izpiti, a Pepek pet pip duhana 
izpušiti I taj ugovor su ohojica do konca 
svoga življenja točno obdržavali

Km. Koliay.
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861 sz. 1902.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 

évi LX. L-cz. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. já 
rásbíróság 1902. évi V. 473/1 sz. végzése 
kövelkeztében dr. Hajós Ferencz Csáktornyái 
lakos ügyvéd által képviselt Zrínyi Viktor 
Csáktornyái lakos javára Singer Dávid és 
neje ellen 1300 k. s jár. erejéig 1902. 
évi augusztus hó 22-én foganatosított kie
légítési végrehajtás utján lefoglalt és 931 K 
40 fillérre becsült férfi ruha. szobabútor, 
1 varrógép, fehérnemű és üzleti felszerel
vényekből álló ingóságok nyilvános árve
résen eladatnak.

Mely árverésnek a Csáktornyái kir. já 
rásbíróság 1902 évi V. 473/2 sz. végzése 
I-lyláii I3tét kor. tőkekövetelés, ennek 1902 
évi aiii'i'/lii" hó 3 napjától járó 6°/0 ka
matai e- dilig összesen 90 kor. 80 fillér
ben luróilag már megállapított költségek 
erejéig Csáktornyán leendő eszközlésére 

1902. évi szept hó 26. napjának d e 10 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, becsáron 
alul is el fognak ad.itni

Csáktornyán, 1902 szept 15. 777
Glavi na Já n o s  kir. bir. végrehajtó.
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