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<?z' Dlwiásirieczen és Dekánoveczcn most már ha
laszthatatlan — sürgős szervezése ügyében intéz
kedett, Meglátogatta a Csáktornyái állami elemi 
fiú és leányiskolákat, az alsó-domborui községi 
elemi fia és leányiskolákat, valamint az alsó- 
domborui kisdedovodát. Alsódomborul) a minisz
ter s a közigazgatási bizottság külön rendelkezé
séhez képest személyi ügyekben tárgyalást tartott. 
— A miniszternek a magyar nyelv kötelező ta
nítását méltató körrendeletéhez képest felhívta a 
közvetlen felügyelete alatt álló állami és községi 
elemi iskolák tantestületeit, hogy ezen rendelet 
következményeinek legszigorúbb szem előtt tartá
sával állapítsák meg a magyarnyelv kötelező ta
nításával szervesen összefüggő munkatervet.

Tótszerdahely községnek az iskola jellegének 
megváltoztatása tárgyában beadott kérvényét a 
kérdés érdemének elbírálásához szükséges okmá
nyok beszerzése végeit a bizottság kiadja a kir. 
tanfelügyelőnek.

A nemzetiségi vidékek lultümölt iskoláiról 
beérkezett jelentések javaslattétel végett a kir. 
tanfelügyelőnek kiadatnak.

A községi faiskolák és gazdasági ismétlő is
kolák közötti viszony szabályozásáról szóló minisz
teri rendelet kellő utasítással az érdekelt község
nek kiadalik.

Az árvaszéki elnök jelentése szerint a fogal
mazói karnál szeptemberben elintézés alá kerüli 
11.008 ügydarab, a melyből októberban feldol
goztak 5412 ügydarabot s így október végén hát
ralékban maradi 5380 darab.

Szőlődézsmaváltság tartozásból szeptember 
és október hónapokban töröltetett 12080 K. 
53 f. tartozás. A bejelentett károkból 104 eset
ben 4701 K. 18 f. adót törültek A vármegye 
területén október hóban befolyt adóban Í34581 
K 40 f
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— Erzsébet napja A magyar mindig 
hálás kegyelettel szokolt megemlékezni sze
retett nagyjairól. Hálásan, szomorúan emlé
kezünk meg Erzsébet királynénkról, Nagyasz- 
szónyunkról. ki oly közel férkőzött szivünk
höz, mint tán más hasonló még senki 
Erzsébet napján Csáktornyán is lerótták a 
kegyelet adóját. Ünnepi szent mise volt a 
katholikus templomban, melyen a katonaság 
s a tanuló ifjúság testületileg vett részt, 
utóbbiak tanáraik s tanítóik vezetése mel
lett. Mise után az egyes iskolákban intézeli

— De édes kapitány ur, igazán nem lehelek 
róla ! A mulatságon ott voltak .letel ér. Rádulv 
főhadnagyok és rögtön ajánlkoztak.

Hazudott a kis hadnagy, de muszáj volt 
neki. —

A kapitány lecsillapodott.
— Jól van ! — mondta epésen. Más

mondani valód nincs?
— Oh, igen; kapott hirtelen szóim a had

nagy és újra zavarba jött, üdvözöltél a szép 
I<óri !

— No?
— Nagyon unatkozott szegény ! A sok pró

kátor közölt kerülgette a sírban nyugvó férje em
léke. Látod, kapitány ur, igazán nem értem, ho
gyan lehetett az ilyen szép, életvidám asszony 
egy paraszlnyuzónak a felesége ? Igazi kincstári 
dáma !

A rácz mosolygott.
Remélem, udvaroltál neki.
A hadnagy elvörösödött.
— Hova gondolsz ? Különben nem tagadom 

rád való tekintetből. De csak azért ! Hogy meg 
ne közelíthessék azok a pörvesztők.

Dimitrovics kapitány felkaczagott. boldogan, 
vidáman veregette meg a hadnagy vállát és jó- 
lelküen mondta.

— Derék fiú vagy ! Szervusz !

Skerlitz hadnagy a katonai lövöldében 
lőtte ellenfelét, a vén prókátort. Jókedvében

ünnepélyek voltak, hol az iljuság szavala
tokkal. emlékbeszédekkel s énekekkel adó-1 
zott kegyeletének. A Csáktornyái állami! 
tanítóképző ifjúság önképzőköre diszgyülésl 
tartott, melynek alkalomszerű tárgyi voltak: 
1.) »Ilvmnus« énekelte az ifjúsági énekkar. 
2) »Erzsébet királyné,« irta s szavalta Mis- 
kolczy M. 3.) »A nap méltatása,« tartotta 
Horváth Ignácz IV. é. t. j. í  ) »Erzsébet 
napján,« irta Móra István, szavalta Kovács 
József IV. é. I j 5.) »Szózal,« énekelte az 
énekkar.

— A közigazgatási bizottság ülése
Tekintettel arra, hogy a törvényhatósági bi
zottság rendes közgyűlése deczember 9 éré 
esik: a közigazgatási bizottság deczember 
havi ülése deczember hó 9-én, hanem 10- 
én fog a szokolt időben megtartatni.

Csáktornya nagyközség virilistái 
az 1903. évre. Gróf Festetics Jenő, Neumann 
Miksa, Ziegler Kálmán. Szent l'ereitez-rendü 
zárda, Benediki Ede. dr. Krasovecz Ignácz, 
Friedl János, Pethő Jenő, Wollák Hezső. 
Morandini Báliul. Neumann Samu, Vucsák 
Miksáné. Cs. és kir szab. déli vasúttársa
ság. Nuzsy Mátyás, Molnár Klek. Kőim 
Hermán. Csáktornyái takarékpénztár. Pe- 
csornik Olló, Heinricli Miksa. Kőid Hezső 
Póttagok: l)r. Schwarlz Albert. Czvetkovics 
Antal, Schrenk Ignácz. Gráner Miksa. Leg
több egyenes adója van gróf Festetics Jenő 
nagybirtokosnak, 0037 8'»- kor, legkevesebb: 
Graner Miksának, 503 kor.

— Áthelyezés A cs és kir. szab. déli
vasul igazgatósága Lipliaidl Béla Csáktor
nyái vasúti lisztet Budapestre s helyette 
Tóth Károly balatonszentgyörgyi liszicl Csák
tornyára helyezte ál.

— Halálozás Pelrovics Mihály, a kolori 
róni. kalb. iskola bambija folyó bú 20-án 
hajnali 5 órakor elbunyl. Temetése lolyó hő
21-én délután 2 órakor volt nagy részvél 
mellett. Az elhunyt haláláról az iskolaszék 
adott ki gyászjelentés!. Ozv Deulscli Gyulá
im szüleied Bosenberg Bozália I hő 20-an 
délelőtt 9 és fél órakor életének 53-ik évé
ben hosszas szenvedés illán elbunyl A 
megboldogult földi maradványát I hó 21-én 
pénteken délután 2 órakoi helyezték örök

a kis hadnagy és csak jobb karjai zúzta szél go
lyójával a parasztin iizónka.

A kis bánáti varosban élénken tárgyalták a 
szomorú esetei. Még polgári körökben js a kî > 
hadnagy mellett nyilatkozott meg a rokonszenv. 
aki ebben az egész ügyben a leggavallérosabb 
magatartást tanúsítói la.

Részben sajnálták is a hadnagyot, mert 
nyilvánvalónak látszott, hogy a párhajiigy, ame
lyet nyilvános botrány előzött meg. a hadnagyra 
szomorú befejezést fog nyerni.

Willihnld von Skerlitz hadnagy ugyanis jegy
ben járt egy felső-sziléziai lengyel Fiúinak, Rori- 
tovszky János bárónak leányával, a búzavirág- 
szili szemű Dalmával. A keserű lengyel közludo- 
niás szerint szigorú elveket vallott és bizonyos 
volt, hogy ki fogj i adni az útját a leánya vőle
gényének. ha értesül a párbaj botrányos előzmé
nyeiről. Mert Skerlitz hadnagy Dimitrovies kapitány 
barátnőjéért, a szépséges szép Lóriért rögtönözte 
a botrányt.

Az ügy védbálon ugyanis a szép Lórit, akinek 
viszonyát a nagy vörös ráczczal ismerték, feltű
nően elhanyagolták a gavallérok. Szinte tüntetlek 
a figyelmetlenségükkel, ami már magában is föl - 
forralta a jó lelkű Skerlitz hadnagy véréi, aki 
bolondulásig szerelte 'kapitányát, a vörös ráczot. 
A nővel szemben tanúsított udvariatlanság kü
lönben is minden esetben dühre ingerelte volna 

így aztán mikor hajnaltájon a bálterein egyik 
szomszédos különszobájából kihallotta a vén pró
kátor sértő megjegyzéséi, amely a szép Lórira 

ie- vonatkozott, a hadnagy megfeledkezett magiról, 
volt A vén prókátor ezt mondta:

nyugalomra a helybeli izr. sirkertben. Béke 
poraikra.

—  A gyermekek legjobb erősítő- és 
tápszeréül a Zoltán-féle csukamájolaj ajánl
ható, melynek rendszeres használata által 
a gyermekek kóros behatásokkal szemben 
ellentállóképesek lesznek. A Zoltán-féle csu
kamájolaj teljesen szag és iznélküli, láp
ereje nagy, könnyen emészthető s úgy fel
nőttek, mint gyermekek szívesen veszik be 
Üvegje 2 korona a gyógy tárakban.

A vármegyei központi és gyám 
pénztár 1902. évi deczember hó 31-én mű
ködéséi beszünteti. 1903. január hó 1 -étöl 
fogva a vármegyei központi és a gyám
pénztár teendői a vármegye székhelyén le
vő kir adóhivatalra: a vármegye számve
vőség teendői pedig a kir pénzügyigazga- 
lóság mellé rendelt számvevőségre (szám- 

| vevői kirendeltségre) ruházhatnak ál: ennél
fogva az említett naplói kezdve, a várme
gyei pénztár és a számvevőség eddigi ügy
körére vonalközéi minden beadványt és 
hivatalos levelezést a kir. adóhivatalhoz, 
illetőleg a pénzügyigazgatóság mellé rendelt 
számvevőséghez (számvevőségi kirendeltség
hez kell czimezni. b) Mindazokat a járule
kokat, melyek a fenállő törvények és sza
bályok értelmében a rendezett tanácsú vá
rosok a kis és nagyközségek által besze
detniük és eddig a vármegye alispánjához, 
illetőleg a vármegyei pénztárba voltak h< - 
szállitandók, (akár az 1903-ik évi január 
hó t-étöi kezdve esedékfs k. akár pedig az 
ezl megelőző évekből származó hátralékok), 
úgyszintén a közvetlen adófizetők által be
fizetendő járulékokat 1903. évi január lio 
1 -élöl kezdve, a vármegye területén levő 
iiletékes kir. adóhivatalokba kell szállítani 
Ha a befizetés nem személyes, hanem pós- 
latilalvány vagy pénzes levél ulján lörlé- 
nik: a községi elöljáróságok és az illető 
magánlelek mindig pontosan jelöljék meg. 
hogy a beküldött pénzösszegnek egészben 
és részben mi a reiidellelése (péld. vár
megyei útadóra K I községi jegyzői nyug- 
dijjáralékra K. f. slh összesen K. f. ej Azok 
a pénzösszegek vagy érlékek, melyekei a 
vármegye alispánja egyes felek részére, a

Még nem vezették ki innen a maikolá- 
nvosnét Mégis szemtelenség? Az én időmben a/ 
ilyen személyt kitánezoltatlák volna a szálából'

Lne a megjegyzésre argumentált Skerlitz
hadnagy pezsgős üvegekkel.

\ kis hadnagy a párbaj után erősen szo
rongott. Szerette volna, ha sem a vörös rácz, 

i sem a felső-sziléziai lengyel várur nem tudnak 
•neg semmit a párbaj okáról. A kapitány előli 
gyöngédségből akarta eltitkolni, a keserű lengyel 
elől pedig saját jól felfogott érdeke miatt. A szi
gorú lengyel bizonyára vissznkiildené a l anya  
jeggyürüjét.

A párbaj igazi oka harmadnapra mégis el
jutni! a vörös rácz füléhez \ fenevad dühöngött

le gyermek rohant rá a hadnagyra 
es sz* retet lel megölelte inért nem szóltál ne
kem erről az ostobaságról. I.(‘kaszaboltam volna 
az egész ügyvédbagázst !

De kapitány ! Kz az én ügyem volt
A fenét ' Most már mit csinálsz ? Mi ? 

A jövendőbeli apósod kitagad ' Hiszen Lórit erő
sen kompromi tállá a hozzám való vonzódása.

Nekem kötelességein volt a sértést meg
torolni.

A vörös rácz elérzékenvült.
édes fiam, te csak nem lehetsz áldo

zata a nemes szivednek Kzt nem engedhetem 
Az a bolond lengyel pedig nem ismer pardont

Jöjjön, aminek jönni kell !



vármegyei központi pénztárnál 1902. évi 
deczember hó 3i*ig kiutalványozott. 1903 
évi január hó l étől kezdve a szabályoknak 
megfelelő módon a vármegye székhelyén 
lévő kir. adóhivatalnál vehetők fel. Ha jö
vőre az utalványozás nem a 'vármegye 
székhelyén levő adóhivatalnál, hanem a 
vármegye területén levő más adóhivatalnál 
történik: erről az érdekelt lelek is értesítve 
lesznek. A gyámpénztárból kiulalváuyozott 
összegek ezentúl is kizárólag a vármegye 
székhelyén levő adóhivatalnál íizellelnek ki
d) 1903. évi január hó 1-élöl kezdve, a 
megfelelő okmányok bemutatása mellett, a 
vármegye székhelyén lévő kir. adóhivatal
nál kell befizetni azokat a kamatokat, vagy 
törlesztési részleteket is, melyek a magán- 
leiek által a vármegye gyámpénzlárából 
nyert kölcsönök után, akár az 1903-ik év
től togva a jövőben válnak esedékessé, akár 
pedig az 1902. vagy ezt megelőző évről 
hátralékként fennállanak: viszont ezentúl a 
vármegye székhelyén levő kir. adóhivatal 
fizeti ki azokat az összegeket (kamatokat) 
a melyeket a vármegyei árvaszék 1902-ik 
évi deczember hó 31-éig egyes kiskorúak 
vagy gyámok és gondnokok kezeihez utal
ványoz vagy pedig 1903. évi január hó 
1 -étöl utalványozni fog. e) Végül a várme
gye székhelyén levő kir adóhivatal a pénz
tárak átadásánál és átvételénél jár«') mun
kálatok miatt a jövő évi január hó 1 -élöl 
ló éig a közönség részére csak d. e. 8- 12 
óráig lesz nyitva.

—  A varazsdi fürdő igazgatósága la
punk utján érlesili a közönséget, hogy a 
mai naptól fogva csakis szerdán és szom
baton d. e. 9— d u. 1 óráig és délután 
3—ti óráig, továbbá vasárnap délelőtt 8 órától 
délután 1 óráig lesz nyitva a fürdő.

— A közigazgatásból Mull vasárnap 
közölte a »Belügyi Közlöny* a jövő 1903 
év tíjév napján éleibe lépő vármegyei uj 
ügyviteli szabályzatot. Ez ügyviteli szabály
zatnak a közönségei érdeklő több rendel
kezései is vannak, melyek közül lonlosabb 
az is, hogy a főszolgabíró a vármegye kö
zönsége állal rendszeresített napokon, ilye
nek nem létében pedig havonkint legalább

Ditnilrovics kapitánynak kitlagadtak az erek 
a homlokán. Krősen gondolkozott s a gondolkodás 
miatti gyötrelem kiült az arezára.

__ Átkozottul Itolotid helyzet ez, fiam |
nyögte ki aztán elkényszeredve. Ilyen nagy adosod 
én nem leltelek Itt a boldogságodról van szó.

A kis hadnagy szeme elborult, lilokban 
sóhajtott egvet s aztán erőltetett vidámsággal 
mondta:

Katonadolog ?
A kapitány felfohászkodolt.

No hát segitinik rajta fiam !

Másnap Dimilrovirs kapitány levelet menesz
tett Felső-Sziléziába, ltoritovszky János báróhoz. 
Maga irta meg a botrányt és a párbaj lefolyását 
s végül áradozó szavakkal festette le a kis had
nagy gavalléron viselkedését. Levelet igy végezte.

— Bármit is Írjanak mások méltóságodnak, 
szíveskedjék tudomásul venni, hogy a szép bori 
menyasszonyom, akit az ősszel feleségül vészé 
Škerlitz hadnagy tehát a menyasszonyomat védte 
meg. ami minden úriembernek, kivált ha hajtar- 
sunk, kötelessége.

fcs Dimitrovics kapitány, < sak bogi meg
mentse a kis hadnagy boldogságát, feleségül vette 
az özvegyet.

P a k o t s  J ó z s e f .

egyszer, bizonyos előre meghatározott s a 
közönség tudomására hozott napokon járá
sának a szomszédos községek részéről is 
könnyen elérhető, nagyobb községeiben 
megjelenni köteles s ill a panaszok és ké
relmek meghallgatása, az esetleges lelvilágo- 
sitások megadása, a kihallgatások és vizs
gálatok foganatosítása, valamint a szüksé
ges intézkedések közvetlen meglétele végeit 
tárgyalási napokat tarl. Az ilyen tárgyalási 
napok felváltva, a vármegye különböző vi
dékein tartatnak. A magánérdekü panaszok
nál először az egyesség létesítését kell meg
kísérlem s ha ez nem sikerül, [kell a pa
naszról jegyzőkönyvet felvenni, llasonlóké- 
pen intézkedik az (ugyanezen alkalommal 
kiadott községi és körjegyzői ügyviteli sza
bályzat is. a mennyiben a jegyzők ős köte
lesek a körükbe tartozó községekben előre 
megállapított napokon személyesen megje
lenni s az ily alkalommal jelentkező lelek 
ügyeit lehetőleg a helyszínen az ügy termé
szetének megfelelő tárgyalás és elintézés alá 
venni. Az ilyen látogatási napon oly hiva
talos ügyeket is kötele> ellátni a jegyző, 
melyekben a fennálló szabályok szerint 
rendes körülmények között a magánfelek 
terhére napidijat és útiköltséget számiihat 
lel: (például kisebb polgári peresügyekben 
hozvtl Ítéletek végrehajtása) ily látogalási 
napokon azonban a helyszíneli ellátott 
ügyekben utazási költség külön felszámítá
sának helye nincs.

Pollák Bernát varasdi órás és ék
szerész értesiti t. vevőit, hogy részére bár
minemű rendeléseket és javításokat a hely
beli Tódor R füszerkereskedő czég szíves
ségből átvesz és eljullat > azok onnan tel
jesen bérmentve átvehetők vagy házhoz 
szállíttatnak.

Katona szökevény. Jakiin Ferencz 
a kanizsai 20. honvéd gyalogezred közlegé
nyé. úgy látszik, nem ig**n érezte magáljöl ez
redénél, mert gondoli egyel s I hó 17-én 
minden búcsúszó nelkiil ott hagyta ezredet 
s hazament Zulaujvárra, hol Sganerz Mi- 
liálynál tartózkodott mindaddig, inig csak 
19-én a csendörség meg nem találta s visz- 
sza nem kisérle liüllemil elhagyott ezre
déhez.

A város állandó vendége Folyó év 
tavaszán, még május hóban, egy czigány 
famíliát tartóztatott le a csendőrség munka
nélküli csavargás niiall. K díszes 5 lagu 
család azóta a mai napig s tudja Isten 
még meddig lesz Csáktornya község vendége. 
Mikor letartóztatták okét, a családfő Szalöky 
Nándornak nevezte magát s illetősége he
lyéül a vasmegyei Árokszállást .vallotta. A 
város elöljárósága részéről megindultak a 
hivatalos levelezések, de sehogysem vezet
tek eredményre, hivatalos utón nem lehe
tett kimutatni, hogy a czigány család árok- 
szállási illetőségű volna. Vegre is a szol- 
gabiróság és a Csáktornyái elöljáróság el
határozta. hogy a czigány állal megne
vezel! Árokszállási egyénekkel szembesíti 
a családfőt, legalább így bebizonyosodik 
az illetőség s mégis megszabadul a vá
ros valahogy immár állandóvá leli ven
dégétől Azonban a czigány eszén nem 
igen tud közönséges halandó kifogni; 
mikor már vinni akarták szembesíteni a 
czigányt, akkor egyszerre csak azl mondta, 
hogy egy Körmend melletti faluba való, 
mely községnek még a magyar nevét sem 
tudja. S most a város keresi tovább azt a 
községei, melyik hajlandó lesz állandó ven
dégétől megszabadítani. A czigány família 
pedig gondolja magában, olyan jó dolgunk
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van itt Csáktornyán, van ennivaló s meleg 
szoba, kár volna tovább menni a hideg
léiben.

—  Agyonütötte a fa. Jurász Vincze
paloveczi lakos a feleségével együtt épület
fát szállitoll haza. Mikor hazaértek, segitség 
nélkül kellen akarták a gerendákat lerakni, 
a szekérről A gazda a szekéren állott, az 
asszony pedig a szekér mellett állva segéd
kezett. Jurásznak kicsúszott a kezéből egy 
nehéz gerenda s oly szerencsétlenül esett 
az asszonyra, hogy az rögtön szörnyet 
halt.

— Összeégett gyermek A szülői gon- 
; datlanság nap-napulán meghozza a szomorú 
következményeit. Folyó hő 14-én Fodor 
Flórián zalaujvári lakos felesége főzés köz
ben kiment az udvarra s ez idő alatt 4 
éves János nevű kis fiát magára hagyta a 
tűzhely mellett. A kis fiú ruhája, hogy-hogy- 
nem tüzel fogott s mire észrevették s az

j  égő ruhát leszedték róla, oly súlyosan ösz- 
szeégetl, hogy másnap. 15-én belehalt se
beibe. A gondatlan szülőket feljelentették a 
nagykanizsai kir. ügyészségnél.

— Mikes Kelemen, a legkitűnőbb ma
gyar inemoire-iró, Rákóczy hű kísérője, uj- 
jabban mindinkább meghódítja az irodal
mat Levelei is több olvasó kezén forognak, 
mint valaha, irodalmi történetírók is, histo
rikusok is többet foglalkoznak vele, mini 
régen. Festik, színpadra viszik, versekbe Ír
ják élele folyását Az a mély szeretet és 
hűség, a melylyel ö fejedelméhez holtig vi
selteiéi!. költői, sőt szinte legendás alakká 
teszi őt. Levelei is a legkitűnőbb magyar 
próza, melyet irodalmunk mind máig íel- 
mutalhal. A históriában az ő levelei Rá
kóczy korának érdekes documentumai s 
belőlük lüktet legszebben és legigazábban a 
kor érzése: abban van megrajzolva a buj

dosó fejedelem alakja és az emigrácziö 
szomorú sorsa, apadása, kihalása. Május 
28-án 1720-ban Írja: >Az Isién árvaságra 
teve bennünket és kivevé ma közülünk a 
mi édes urunkat és atyánkat 3 óra után 
reggel Ma nagypéntek lévén, mind a meny- 
nyei. mind a földi atyáinknak halálokat kell 
siratnunk Micsoda életet élt ö és micsoda 
halála volt! Hiszem, hogy megmondották 
neki: Ma vélem lész a paradicsomban.« 
Igy siratta el ö Rákóczyt, de már az nem 
volt. n ki az ö szemét lefogja; utólsónak 
maradt a bujdosók közül. De az emlékezete 
él és sok költő képzelete csapong a sírja 
körül Mikes Kelemenről jszól a Nagy Ké
pes Világtörténet most megjelent l(i8-ik 
iuzele.

A 12 köteles nagy munka szerkesztője
Marczali Henrik, egyetemi tanár, ki egyúttal 
e kötet írója is. Egy-egy gazdagon illuszt
rált kötet ára díszes félbör kötésben ltí ko
rona; füzetenként is kapható 00 fillérjével. 
Megjelen minden bélen egy tüzet. Kapható 
a kiadóknál (Révai Testvérek Irodalmi In
tézel Részvénytársaság Bud »pest, Vili. Üllői
ül 18. sz.) s minden hazai könyvkereske
dés utján, havi részlel fizetésre is.

Felelős szerkesztő:

H A R G I T A I  J Ó Z S E F .

Kiadó és laptulajdonos :

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR)



V« Čakovcu 1902. 23-ga novembera.

Sve pošiljke se tičuč zadržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 
ime, Margitai Jo že fa urednika 

vu Čakovec.

X IX . tečaj.

I z d a t e l j s t v o :
knjižara F isch el Filipova, 

'kam se predplate i obznane 
pošljaju.

Broj. 4 " .

Predplatna cena j e :
Na celo leto . . .  S kor. 
Na pol leta . . . \ kor 
Na četveri leta . . ti kor

Pojedini broji koštaju 20 lili.

na horvatskom  i magjarskom jeziku izlazeči družtveni. znastveni i povučljivi list za  puk 0 |lzn an e  se poleg |M)g04j|>tl 

I z l a z i  s v a k i  t j e d e n  j e d e n k r a t  i t o :  v u  s v a k u  n e d e l j u .  ‘ , ‘uun,*ju

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

Šparajmo.
Sada, kada nagradu našega truda ze-; 

metno Božji blagoslov, naj se ne ogizdamo 
nego budemo spametni i pazljivi, da nam 
potlam nebude zrok žalostiti se zbog sadaš- 
njib naših činov.

Mislimo si na dugu zimu, i na dugo 
protulelje, i na ono dugo vreme, koje je 
još druge žetve. Iz loga kaj smo vezda skup 
spravili, iz toga moramo preživeti do onog 
vremena.

Zima je bormeš ne prilična za jednoga 
poljodelca za to da onda bi mogel iz svag- 
dašnjeg dela si priskrbiti kruh, pak sloga 
živeti. V zimi preparati nemre vnogo Ako 
se samo sa domačom meštrijom ne boravi.

Bakle sada nam je treba tak napuniti 
kornoru, da se ova do dojduče žetve neiz- 
prazni, i da se na mesto njeno ne doseli 
glad i nevolja, koji su nemilosrdni Stanov
niki tam, gde se nastaniju.

Vu obilnih danah mislimo si na sedem 
slokih Ijetah. mislimo si na one dane, kada 
nebudemo imali nikakvog dohodka, nikakve 
službe, kada se nebudemo znali kam obr
tnih, kada nam niti jeden dan nebude do 
nesel svoj plod.

Ne hitimo vkraj ono, kaj imamo zlehka 
nego budemo spametni i mudri vu prodaji 
ovili. To smo več mogli opaziti, da čim sc 
bolje žuri gdo prodati žito, stem mu je 
prije žal.

Poleg pune komore je mirno moči po
čivali i leži je dužnosli izvršavali.

Koj kakve duge ima, naj si misli a 
namirenje več sada Nuj se trsi osloboditi 
od terha, koj mu nemirnimi dene njegve 
dneve i tieda mu vu noči spati.

Oh, kak je hudi terli čoveku dug! Naj 
stepe si plačah čim prvlje ovoga terha, naj 
se oslobodi od njega, jer je ov hujši, kak 
kakov gud drugi lerh! Ov nas navek guli.

Mislimo si sada lakaj i na one duž- 
nosti koje imamo pratna domovini nam mi- 
loj, da ove mir i cvetenje gori obstoji. Bregi 
malih drobtinicah jesu. tak se i naše domo
vine blagost iz naših fillerov se zazidja. Sve- 
dakle dužnosli, koje imamo prama do
movini!

Imamo dužnosli prama sebi i prama | 
našoj familiji.

Tu je vreme, tu je prilika, da ove vu 
pozornost zemetno i zvršimo nje.

Ili nam rnorlI naj ne dojdu vu pamet 
žalostni dani? Naj nam nedojde vu pamet,! 
da smo si vu Božji rukaj, koj kak nas more 
blagosloviti, tak nas more i sa nevoljami! 
pohodili!

Ili morli nas nemre postignuti nesreča?! 
Jeli nas nemre navaljiti beteg? I gdo zna. 
jeli se okolo nas več nemola i smrt!

Mislimo si na ove i oslobodimo sebe i

fatniliu od dojdučih žalostnih dnevov, od 
zdvojnosti i plača, koj bi vu nevolji nas 
postigel.

Slupimo med člane pomočne kasse i 
tak se moremo sebe i svoje oseguriti. da 
vu nevoljnih danah nebudemo morali iti 
kruha prosit, i da nas po smrti nehudu hi
tih vu jamu, kak živimi, nego da budemo 
pošten sprevod imali

Šparajmo vu plodnih dnevih, da 
Ijela nedojdeju zvrhu nas!

L R

Kaj je novoga?

I  ' č i t e i jn  z b i m  h / c .

Za Brava-Szent-lvan občinske škole za 
navučitelja Gašpar Jožefa diplomeranoga na- 
vučitelja izebrali jesu

Nn i d é z n i e !  n e s r e é n .
Tekučega meseca 12-og dana vu jutro 

iz Čakovca proti Kgerszegu iduči vlak ne 
daleko od kasarne na prek vozečem pulti 
je spogazil Salon Petra čakovečkoga Stanov
nika kola. Vu človečim živlenju ni se pri
petil k var. N^go jednoinu konju sve čeliri 
noge odsekali su od mašine kotači i kola 
lakaj zdrobili jesu. Nesreča ova kučiaša ne
pazljivost zrokuvala je.

P r e n e š č e n l  s e n  j e  m .

Od trgovine m kr. ministra tlopušče- 
njem Kotor občini letošnjega senjma. kojega 
navadni su bili novembra meseca .‘JO -ga 
dana obdržavali, letos decembra I ga budu 
obdržavali

M in ili z i o d n n e .
Terkač Mihalj čakovečki redari, kad je 

na svoj slan bil dimo došel, spazi je, da 
negdo slranjski je hodil po njegovoj sobi. 
kad je okolo pogledal, žalosljum spazi. da 
iz njegove ladice izniknulo je \ ő korun 
penez, koje si je on akrbljivostjum prišparal 
Drugi dan k njemu dojde iz Felšo-Puszlafa 
Mikolič Begina stanovnica. pak veli. da nje- 
zina 12 let stara Jelica puca peímze je našla 
na vulici nisu li mozbit njegovi, koje je bil 
zgubil? Malu pucu su taki počeli rotiti,  koja 
je i laki valuvala, da jt ona poiskala vu 
Terkača sobi skritoga ključa i tak je vzela 
van iz ladice peneze.

Ž i d o v s k e  e i r k v e  r a z b o j n i k .
Sad nam došlo do znanje, da Žerjan 

Vilmoš čakovečki zlezenik potepuh je bil laj 
koj je hotel židovsku cirkvu porobili. Iz 
ovom prilikom za jedno do znanja stav- 
Ijamo, da on isti dan, kad je Žerjan vn 
čakovečku židovsku cirkvu vudrl. na spo
doben način jesu ravno onda i vu nagy- 
kanižku i lendavsku židovsku cirkvu poho
dili Nego ovo se samo iz nenada pripetilo.

kajti razbojniki jeden drugoga niti ne poz
najo. —

K m d j u ,

Mihacz Jožef totfaluši Stanovnika dvo
rišča je Majuič Jožef varaždinski Stanovnik 
ovog meseca 9-ga dana iz kolca 9 kom 
gusek do :J2 korone vrednosti vkral.

R e z e r v i s t o v i  p e n e z  i,

Vu Körmendiül! se sgodilo sledeče pri- 
pečenje, islina da je to danas več lak re- 
kuč svagdašnje delo. ali ipak je ne lepo 
Ledermajer Daniel po gavalerski je živel, 
zabavam je marljiv pohoditelj bil, radi toga 
jesu njega svigdi za gavalira spoznavali 
Nego danas več gospon oberleitinand vu 
soldačkim rcšlu sedi - zbog kradje. Ni je 
baš velika šuma penez sve skup samo do 
őOil korún. Nego ove peneze je od rezer- 
vistof penez posvojil. Kak guder je mala 
šuma za dosla je na to, da se je slini na 
nikaj spravil gospon oberleitinand.

R u š e  s / e p o s t .

Manz Vilmoš vu jedilih nemških novi
nah pripoveda od duševne sleposti, medjo 
oslalemi imenuje jedno dogodjenje, koje se 
jednoga hečkoga trgovca sliši. Taj lergovec. 
koj je jako izobraženi človek bil, četiri je
zike je govoril, i za sva se jako dobro bil 
sečal. nekak jesu njemu penezi bili sta
lil*. Ovo njega na tuliko bilo zažalostilo 
da je vu duševnu slepost opal Videl je 
stvari, nego ni poznal nje. tak se njemu či- 
mlo. da sad prvič za pazil bi nje. Njegove, 
familie članov obrazi ludji su bili pred njim 
Ako se vu z rcalo gledal, mse bil poznal, 
slolca je ponudil sebi. Kroz više let živel je 
na taj način, do po malem izgubil je sva 
čustva i vumerl je

P r o t i  j e d n o  m n n b i e p n t u .

Vu Nagykikinda je vu Kreinič Pavla 
lorsačkoga spravišča abligata stanu na večer 
Ičrez obiok nt'gdo je strdil Vu njegovoj hiži 
je ravno onda sedelo okolo stola veliko 
društvo, glas strelbe |e vu veliki stiah nag- 

j  nulo nje, drugač mkakva nesreča se ni pri 
pelila. ar st* kugla ober glav njihovih visoko 
zavrtala vo slenu. Za hudodelnika još do 
sada nisu mogli zazvediti.

P r e d  s o /d n é / j o m  vu s m r t ,

Sziics Išlvan dvadesel i jedno leto star 
cinovnik oktobra prvoga rokoval je za Sol
data nego poradi belega pustili su njega za 
kratko vreme na slohoščinu. Kad se mu 
spumlo ovo vreme, i moral bi uuter ruku- 
vati nego mesto loga na svojim stanu se 
rajši strehi i taki je vumerl Svojim rodi
teljem je svaki dan povedal, da žnjega nig- 

i dar nebude sóidat, kajti njegova nevolja ne
bude mogla podnesti ovu ležku službu



N e k  buriti t a k  d o b r i .

Jeden gospon svojim sinekom kre 
Szajna potoka bregu se bil šelal. Mali sinek 
se tim zabavljal, da je kamenje hital, vu 
vodu. Na jedenput se pošklizne i opadne 
vu potok. Dete bi se svikak vtopilo, ako je
den mladi človek, koj je ravno poljeg bil 
ribiI, za njim ne skoči. Srečno je van po- 
tegnul dele na breg i preda vu dvojnosti 
bivšemu njegovomu olcu. Ov goruču zah- 
valnost podeli svojega sina oslobodilelju. 
zalim ga oprosi, da pokehdob sad je več 
svejedno, oprava vam le itak mokra, skočile 
vu vodu i donesite van — dečeca kapicu 
lakaj, koja je lam ostala vu vodi. Nežna se 
jeli je bil lak dober. —

K o b l e n j e  p o  b e l in i  rinnu.
Izvanredno roblenje se pripetilo vu 

Rudapešli. S krivim ključom su odprli na 
očigled simo lamo hodajučega puka vu glav- 
noj vu liri tak zvanoga Serényi zlala trgovca 
štacuna. Doklam je trgovec obedoval, vdrli 
su vu šlacun njegov i odnesli su vu veli- 
kim broju zlatili v ur, lancov, prstanov i 
kajkakvih zlata dugovanja. Kad je trgovac 
od obeda vu šlacun bil slupii. upunu na 
najvekšu čudu spazi sve po šlacunu u naj- 
vekšem neredu razmenati i kaj j«* dražesega 
bilo svc* odnešeno. K vara su vučinili do če- 
biri ili pel jezer korun Redarstvo sad zaz- 
vedava za te prevzetne zločince.

N e s r e č  n nn š in jn h .
Iz Hódmezővásárhely mesta javiju. Hal

los Ignaca i družlvo iz Pešte pri delanju 
nove železnice med Hódmezővásárhely Ma
ko i Nagyszlmiklóson ležeče prek včera 
ob b-oj vuri v jutro velika nesreča se pri
petila. Renko István loringaš svojimi koli 
prek šinjah je nnkanil iti. kad je ravno 
peska vozeči vlak doružil bil. Lokomotiva 
voditelj je kesno spazil i po tak vini načinom 
je vlak konja. kola. i foringaša zdrobil. 
Renko j** taki vumerl. lilavu njegovu kotači 
od njegovoga tela su presekali Vu lem slu
čaju vlak se iz šinjah posmeknul i pel va
gonov je vu Iri metrov gliboku jamu opalo. 
Vu zadnjem vagonu bivši sedem težakov 
postali su jako ranjeni. Poglavarstvo se na 
lic«' mesta popaščilo, da islrogu včini. koga 
hude leršila ova nepazljivost.

P o !In  k  š l e r n a t
varaždinski vurar i zlatar daje na zna
nje svojim pošluvanim kupcom. tla svake 
tele odiedbe i popravke iz dobrota od mje- 
stnim Todor R. trgovačke lirme se prek ze- 
ineju i odvud se učiniju: odredbe i popravke 
prež nikakve plače se mogu preuzeti. ili pak 
k luži dobavljati.

O p en  v.
Jambrovič Jožefa vu četrtim brežnim 

kotaru Ternovčaku stanujučtga gospodara 
tlva mali njegovi sineki vu dvorišču svinje 
i guske pasli jesu ovoga meseca čelrtoga 
dana. Slareši 7 let star njegov sin Maljaš 
se vu hižu bil polegnul i iz ormara je ši- 
bice bil vkral i od stale, tak do šest met
rov dalečine kupa slame je jednu rukovet 
van polegnul i kre štalnoga vugli vužgal. 
Lepo suho vreme je blo. i okolo tretje vure 
je ogenj s pianinom gorel, i lak ne samo 
on rukovet slama, nego i štala, skeden ko
mora sve napunjeno krmam i gospodarstve- 
mm oružjem. sve je izgorelo bilo. A zvan 
loga mkaj ni bilo assekuliranoga

P n p e  j  u b i l e  n m.
1878-ga lela februara 20-ga dneva ze

brah su Xlll-ga Leona za katuličanske cii-

kve, glavu i tak 1903-ga lela februara me
seca 20-ga dana bude 25 let lomu, kak on 
na papinski stolici sedi. Poljeg cirkvene po- 
vestnice svedočanstva iz van svetoga Petra 
apoštola, tak dugo vreme do IX-ga Piusa još 
ni jeden papa nije kraljuval. Ravno zato 
svetkuje sada kalolicanski svet s tak veli
kim veseljem papé jubileuma. Vu Magyar- 
ski országú lakaj več vu više biškupijah 
svetkuvali su ovoga veseloga dana. Sad ne 
davna iz Kasse biškup t>o imenu Rubič Žig- 
mond odredil je, da po njegovoj biškupiji 
po svili školah novembra meseca 8-ga dana 

j naj svetkuju ovo veliko dogodjenje.
P o t e p u h .

Humanek Išlvan sada stopram sedem- 
] najsi let star mladi dečko, koj je vre više- 
kral bil na areštanskoj košli. Sad ne davna, 
kajti se je suprot stavil višešemu poglavar
stvu, bil je zapert vu reši i zajedno bil je 
pretirani za pel let iz glavnoga grada. Hu
manek je ipak ove dane nazad došel. Nego 
na svoju nesreču ar ga jeden redar izpoznal 
na vulici. koj ga bil hotel na kapitanski 
ured odpraliti. Humanek se radi toga se 
jako bil razlutil i snožom se suprot stavil. 
Ruku mu je ranil žujim. Potepuha su ipak 
na zadnje prijeli i zvezanoga predali više-j 
šemu poglavarstvu.

Z b o p  n e v e r n o s t i .

Vu Tőkésu, kak nam odonud pišeju.l 
sledeče pripečenje se dogodilo. Rozar Adam 

I težački človek, koj je vre od jed noga leta 1 
J vu nezakonitim stališu živel s Vorik An-j 
nuni, za koju je jako bojazljiv bil. Nego 
imal je i takaj zruka bojazljivom biti. kajti 
snažnu pucu, tak rekuč po silnim načinom 
držal je pri sebi, i zbog mjmenše sumlje 
bard je pucu. Vorik Anna je vu skrovnosli 
zaljubljena bila vu Perka Janoša s kojim 
je namenula i skočili takaj. Prek včera na 
večer kesno je došel Rozar duno, i kad je 
vu dvor bil slupii. vidi. da Vorik Anna iz 
stale ide van, vu kojoj Stali ni bilo (likaj 
drugoga. nego za kurenje drva naložena. 
Rozaru se ovo nekaj čudnoga vidilo, ide 
taki vu šlalu i tam vu jednim kutu spazi 
PešKa Janoša. Rojazljiv človek pograbi vu j 
ruke jednoga količa i nekuliko put vudri 
žnjun njega po glavi, zalim pako ga tam 
ostavi. i ide vu h;žu, gde i puci lakov vu- 
darec dade. da se vu onim hipu mrtva iz- 
rušila na zemlju. Kašnije, kad se bil pomiril, 
ide vu štalu. Pucu doli položi kre mrtvoga 
i vužge slamu s kojum je nje bil pokril. 
Zalim otide vu hižu. doli si legne. kak da 
bi spal. Ognja su susedi spazili, koj je vre 
na krovu s plamnum gorel, kojega su onda 
s velikom leškočum itak pogasili. 1*0 poga- 
šenju ognja našli su dvoja izgorela mrtva 
tela takaj. Počeli su onda rotili Rozarta. koj 

I je zalim i valuval strahoviti! svoju včinjenu 
greliotu.

Z A B A V A

Nagy Andrása novi pruslek.
Sabolski mešter, koj pod z ponjave na

pravljenim Sátorom tržil je svoju parteku, 
po vnogom govorenju rekel je Nagy An- 
drašu:

»Da bi vam oči vaše! Pak jeli ste vi 
več videli, kada takovoga prusljeka? Ovoga 
neg vam ja dadem ta za jeden forint i dva- 
deset krajcarov? Ovoga prusljeka? Vaš stari 
oteč je ni nosil takvoga nigdar. Nije za vas 

lov ite dalje.*

Tim pograbi iz Nagy Andraša ruk prus
ljeka i hiti ga tamo med druge.

Nagy Andraš bil si je premišljaval. Im 
je lép taj prusljek. to je istina. Ni moči ta
jili. Osim toga je i fini takaj. Tak je gladko 
njegovo sukno, kak da bi iz baršona bilo. 
Nego da je več pustil taj huncovski sabol 
jednoga forinta i toga seksara bi mogel 
pustiti.

— »No ja pako nedam više za njega,
. . »Vzeme si svoju torbu i spravi se iti.

I načinil je več nekuliko korakov i za
lim je postal bil. Kak da bi ga nekaj vleklo 
bilo nazad: tak lepoga mudroga sukna prus
ljeka niti birov ne nosi doma. Ovdi ostavi?

Neostavi! . .
Eh. nek bude, kupim si na Katalinskim

sen j mu.
No sad se več za istino odpravil. Kad 

je več preč daleko bil, sabolski mešter je 
za njim kričal:

»Andraš gazda, hodte nazad, samo na 
jednu reč. Tak zaistinu da nedate više za 
njega?

»Nagy Andraš je več na pre znal, kaj 
če sledili zatim.

— Zalo je samo preko ramena odgo
vora dal nazad.

— »Niti jednoga krajcara više*
— »No dajte daklje peneze*
Nagy Andraš je ovu reč nazaj poslušal.
Još jedenput je dobro previziteral nu- 

teršniu i zvanjsku stran prusljeka i onda 
si smajstrom v ruke segneju. Na broji mu 
peneze. na ramena svoja položi novoga pru 
sljeka i još jedenkrat segne se vruke sabo 
love.

»Tak sam vam izplalil prusljeka cenu »
»Platili jeste. Zdravjem ga nosite, dru- 

goč da dojdete vu varoš. najte se vugibati 
mojega šatora *

Nagy Andraš od veselja fučkajuč išel 
je proti svojemu domu Tak je dobre volje 
bil, da kad je do tak zvane »Ne tovább* 
krčme bil dospel, obrnul se nuter na nje- 
zina vrata. Tak si je bil mislil, da sije vre 
jeden napitek vina ipak bil za služil zato. 
da je onoga lepoga prusljeka za tak fal 
cena mogel dobiti. »Pak zvan loga ipak ne 
pijem nikad vina.»

Vu oštariji se s Spanyol Rarši Kálmá
nom bil zišel. koj je iz istoga onoga sela 
Stanovnik bil 1 poljeg njega se nastanil.

»Za kuliko ste kupili toga novoga prus
ljeka? »pita od njega Spanyol Rarši Kalman? 
— Po gunite,* — veli njemu Nagy Andraš. 
kad prije s veseljem pogladi prusljeka 
sukno.

Reče Spanyol Rarši Kalman — kak 
vidim, da ste dali za njega tri forinte. Ako 
ni više. Nagy Andraš se s radostjuni na
smeje.

»Ni sam dal luliko tuliko za njega, ču- 
jete vi, ov samo jeden forint i dvadeset 
krajcarov košta*

»Neg vam verje tko hoče»
»Nego čujete vi, za istinu, da nije koš- 

tal nikaj više. Cenil je sabol, nego ja sam 
njemu ni hotel više dati, kak sam mu bil 
obečal. Vreden je kaj né?*

I jako je vreden Za pol céne ste ga 
dobili, vam morem reči.

Nagy Andraš je več popil jeden na
pitek vina Drugoga si je nakanil zapovedati, 
več je ta dal flašu, kad ga na hitro jedan 
misel obstre i veli kelnaru.

»Jeden liter donesite onoga po čelr- 
deset. *

Spanyol Rarši Kalman je ni hotel pri
voliti.
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»Mogli bi mi iti čujete vi ar se počne 

kmičiti.*
»Na jedenkrat idemo, samo prlvje ovo

popijemo?*
»Nek bu zbogom Im nam nebude na- 

ákodilo*
Med pitvinom Nagy Andraž je pripo- 

vedal celo dugovanje, kak je prusljeka ku- 
puval. Stari prusljek je več jako ponošeni,



Hirdetések
felvetettnek liipmiU kia 

dóliivatalában.
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Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság, mint tkvi ható

ság közhírré teszi, hogy a Csáktornyái ta
karékpénztárnak Horváth Lukács és Vrano- 
vics Vincze dekánoveczi lakosok elleni vliaj- 
tási ügyében 188 kor. tőke s járulékai 
valamint 15 kor. 65 fill. árverési kérvényi 
költség kielégítése végett a nagykanizsai 
kir. törvényszék és a perlaki kir. járás
bíróság területén fekvő a dekánoveczi 45 
sztjkvben felvett ,#/u , rész erdüjárandóság 
a végrehajtási törvény 156. §-a alapún 
egészben 40 korona, a 46 sztjkvben felvett 
721 hrsz. ingatlannak Horváth Lukács ne
vén álló hányada (' 68) 15 kor. a 60 sz. 
tjkvben felvett •/*•• rész erdüjárandóság a 
vhajtási törvény 156. §-a alapján egészben 
20 kor., a 285 sztjkvben felvett 720 hrsz. 
ingatlan a vhajtási törvény 156 §-a alapján 
egészben 270 kor., a 785 sztjkvben felvett 
62 hrsz ingatlan a vhajtási törvény 156. 
§-a alapján egészben 865 kor, a 616 sz 
tjkvben lei vett 886 hrsz. igatlan a vhajtási 
törvény 156. §-a alapján egészben 1 47 kor 
kikiáltási árban mint becsárban az

1902. évi decz. hó 9-én délelőtt 10 órakor
Hekánovecz községházánál Wollák Hezső 
Csáktornyái ügyvéd vagy helyettese által 
megtartandó árverésen eladatni fog.

Venni szándékozók figyelmeztetnek, 
hogy az árverés megkezdése előtt, a fenti 
kikiáltási ár 10%-át bánatpénz fejében le
tenni kötelesek.

A kir. jbíróság mint tkvi hatóság.
Perlak, 1902. szept. 11. 881
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Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján ( sáktornyán
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