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Л »Csáktornyái Takarékpénztár«, »Muraközi takarékpénztár«, a »Csáktornya Vidéki Takarékpénztár« s a t. h i.atalos közlönye.

H íirC  a  t .llb e r k llló z is  e lle n  | tatomnak: egyszóval minden tényezőnek «hpán és Ausztrália, hói több nép szanaló-.
összelogva kell о kór hatalmát letörni. rium van. Belgiumban és Romániában nem-

Nincs tudományág, mely a nagy kö- A tudományos tapasztalat megállapi-; zetközi liga alakult ellene, 
zönséget annyira érdekelné, mint az orvosi! hogy a tuberkulózis ellen szanatoriális A múlt évben Paris városa 40 millió 
tudomány. Egyrészről azért, mert az általa! kezeléssel lehet sikeresen védekezni. E vé- frank kölcsönt veit lel a párisi kórházak 
alig vagy éppennem ismert élettani és kór-1 (,ekez('s (‘ lsö nyomait Angliában találjuk, javítására, a tüdővészesek külön kórházának 
tani jelenségeket misztikus homályba t)Ur. í hol a városok higiéné — melyekben tudva emelésére és a dispensatóriumoknak neve- 
koltan látja s azérl ezek érdeklődését fel- ^vőleg legtöbb luberkulotikus beteg van — zeit rendelő intézetekre,
keltik, másrészről pedig, mert legféltettebb ма8У mértékben fejleszt» tett ; mert már a Svédország királya a 2 millió K. nem-
kincse, egészsége, élete van vele elválaszt- mu,t század elején hozzáfogtak a nép sza- zeti ajándékot bárom szanatóriumra ajánlotta
hatatlanul összekötve. A tudomány minden naloriumok építéséhez és a tengerparti űdőlö föl. Stockholm városa maga épit szanalóriu-
oly felfedezéséi mely valamely betegség helyek létesítéséhez, s ez fokozatosan fej- mól. Norvégiában külön törvényt hoztak a 
gyógyítására irányul, szivszorongva lesi várja.!Iesztve azt eredményezte, hogy Angolország- tuberkulózis leküzdésére, Argentineában pia- 

" A modern orvosi tudomány megfeszített I ban a lüdővészes halandóság legkisebb egész kátumokon intik a munkásokat a helyes 
erővel dolgozik, hogy korunk legfélelmesebb ''Európában s itt 20.000 emberrel kevesebb higiénikus viselkedésre
,.4 bunn<yi.inhh íUiPiwóoóim Я Imin hihi*r- hal meg tüdővészben, mint az áránytalanul Bockíeller amerikai milliárdos 38 és 
kulózistól megszabadítsa az emberiségei ,\ kisebb Magyarországban. lél ,miliő koronái adományozol! a chikagői
napi sajtó is folyton munkálkodik s a küz- Angolország után Németország leli leg. egyetemnek, melynek főczélja, a gü.nőkór 
,lelem sikeréi nagyban előmozdilja az állal, ‘«»bel » Oiberkulozis leküzdésére s az ered- ellem specifiikus szert kulalm fel. 
ha a tuberkulózis mozgalomról és felfedő-: ,n*’" У »*• '« W  náluk a tuberkulózis bal.,,,- Nálunk a higiéné ápo ás:, alig néhány
zésekről olvasóközönségének bőségesen be- ^»ság 30»/.-kal megkisebbedett Jele..... .. Né- év tizedes, a g imökór elleni balosági és
számol s Így közre hal azoknak a tényezők- '»elországban 97 tüdőbeteg gyógy,ni, zel társadalmi, küzdelem pedig Újabb keletű, 
link egyesilésére és szervezkedésére, melyek I működik s évenként 30 ezer ember részé- hűnek felébresztése es apolasaban legna- 
a tüdővész pusztításainak megakadályozására »ül szanatoriális kezelésben. gyobb érdeme van Korány, br,gyesnek, an-
szükségesek A rendelkezésre átiú statisztikai adatok "ak a fudós és htrueves budapesti orvos-

Az utolsó évtized tudományos tapasz- -  a lüdővészes megbelegülésok és háláló- tanárnak kinek hazafias buzgólkodása foly- 
lalatai és tanulságai, de különösen Kod, zások bejelentése nemiévén kőtelező, azért I tan jött leire az О Felsege vedősege alatt 
Köbért zseniális felfedezése megdöntötték azt csak a minim,,ol tüntetik tel -  mulatják, álló budapesti szanatórium egyesület, mely- 
a téves tant, hogy a tüdövész gyógyithallan hogy Európában állandóan 7 millió luber- nek egy,к kixaló alkolasa az Ergebet sza- 
belegség. E felfedezés után tudjuk, hogy a kulolikus beleg van s hogy egy millió 100 natörunn. melynek működésé eddig .s szép 
gümökór bacillusa után terjed s fertőzd be- ezer ember hal meg evenként tuberkulózis- eredményekben nyilvánult,
Ingaég. Ebből kiindulva tapasztalt lény lett. ban s Így teljesen beigazolt tény. hogy a Hogy a magyar kormány is jó akaratit 
hogy a szervezetet higiníekus és dietetikus mai korban az emberi nem legelterjedtebb támogatásban és segélyezésben részesíti a 
eszközök alkalmazásával erősítve, resislen- és legpusztítóbb betegsége a tüdővész. mert tuberkulózis elleni mozgalmai, mulatja az, 
sebbé téve a tuberkulózis még előre hala- ennek pusztítása sokkal nagyobb, mint az hogy egy állami gyermek szanatórium léte- 
dutl stádiumában is gyógyítható összes fertőző betegségeké együttvéve, még silésére 800 ezer s egy budapesti izoláló

Ha már most tekintetbe vesszük, hogy a korelát sem véve ki. kórház építésére szintén 800 ezer koronát
századok óta a tüdővész az mely legtöbb Magyarországban a hivatalos jelentés, adóit, továbbá törvényjavaslatot nyújtott be, 
áldozatot szed s lm tekintetbe vesszük, hogy szerint 1901-ben 70 731 ember balt meg hogy külön tüdővész kórház álbtassék fel. 
az emberek jé, része löbbé-kevésbé tuber- tuberkulózisban s az e kórban megbelege- A kol segvelesbe 100 ezer koronát vet 
kulolikus, természetes az. bogy a műveli -lellek száma évenként «00 ezerre tehető, fel egy ludövesz barak felállításán, s végül 
nemzetek látva ennek nemzetgazdaság, je- Kz a megbetegülés, és halálozási arany oly a budap. sti szanatórium egyesületnek kol- i
lentőségét, fontolóra véve. hogy egy nemzet magas, hogy az európai államok közüli csak «.Inképpen adott nOO ezer korona elenge- 
erejémk alapját a népesség száma és egész- az óriás, orosz birodalmiak van nagyobb .lését hozza javaslatba 
sége képezi egymással úgyszólván versenyre tüdővész halandósága. A társadalom és a törvényhatóságok
kelve igyekeztek hogy minél intenzivebb és Ez óriá.ii számok láttára feljajdult az tevékenysége a tuberkulózis ellojlása korul 
sikeresebb harcol vívjanak és védekezzenek egész művelt társadalom. A tuberkulózis el- igen rövid idő alatt országszerte nagyobb 

кЛг pUsziiiásai ellen len való mozgalom immár világmozgalommá lendületet veil s a budapesti szanatórium
llogv pedi" e küzdelem sikeres lehes- váll, ezl mulatják a budapesti, londoni, pá- egyesület mintájára az országa más és más 

sen. az orvosi tudomány állal megjelölt irány I risi, berlini nemzetközi lube,ki,lóz,s kong- pontjai,, Így pl. Kékes-Gyulán Hódmezővá- 
megmultalla hogy a szervezkedésnek minél resszusok is, amelyeken a tudomány légin , sarhe yen. Szegeden Szombathelyen Nagy-
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vazott meg a létesítendő szanatórium költ- Festetics Jtenö, H j Neumann Miksa Regler f a
ségeire. Keglevich István gróf a Bodva völ- Kálmán, Wollak Rezső, Gs es Kir. szaD. tésével már hírnevet is szerzett, úgy hogy ű fei_ 
gyében állít szanatóriumot. Л bajai közkór- Déli Va..jt, Nuzsy Mátyás, Antonovics Jó- gégének a segédek- és tanonczok kiállításán tett 
házat külön épülettel a budai uj Szent zsef. Molnár Elek, Csáktornyái takatékpénz- látogatása alkalmával a király egyenes kivánsá- 
István kórházat két tüdőbeteg pavilonnal tár, Kohn Herman, Pecsornik Ottó, Heinrich gára megszólaltatta a tárogatót, s О felségének 
bővítik ki Miksa. Neumann Samu, Lobi Rezső, Czvet- legmagasabb tetszését megnyerte. -  A magyar
DoviuK ki СлКмп!/ Та фаг patolasa kötelesség már hazafias szempontból

Legújabban Komárom megyében, Esz- kovics Antal, Zozoly Etrencz, Sehren* lg .£ deFkétszeresen az ha ezzel egyszersmind oly 
terházy Ferenc gróf védősége alatt alakult nácz, Rosenberg Lajos. 2) l óltagok: Becsay készítményeket nyerünk, melyek tökéletessége min- 
meg a szanatórium egyesület, mely hatósági Albert, Deutsch Salamon, Gráner Mór, Grá- den kifogáson kívül áll, minők Stowasser János 
és társadalmi tevékenységgel egy népszana- ner Miksa, Rosenberg Rezső. hangszerei, mert ezekkel a bizalom megszilárdul
tórium létesítésén fáradozik. Az eddigi je- — Lemondás. Vogrintsits Nándor per- a hazai gyártmányok iránt, 
lekből láthatjuk, hogy Komárom megye az laki áll. iskolai tanító s kántor, a kántori ■ Hírdetlíieny. Az loob évi XXII. t.-cz.
elsff törvényhatóságok közé fog tartozni, állásról lemondott. 33. §-nak rendelkezéséhez képest Csáktor-
melyek a mozgalomban elüljárnak. — Az áll. tisztviselők fizetésrendezése. пУа nagyközség elöljárósága közhírré teszi,

A tuberkulózis ellen való védekezésben Az áll. tisztviselők helybeli helyi bizottsága hogy az említett törvény és szakasz értel- 
vezérszerepet játszik a higiéné iránt oly fo- abból a mozgalomból kifolyólag, mely a tör- mében egybeállitott 1904. évi legtöbb adót 
gékony Vasvármegye, mely az 1903. évi vényjavaslatnak szándékolt visszavonása al- fizetők névjegyzéke f. hó 5 napjától 10 nap- 
aug. 31-én tartott közgyűlésén félszázalékos kaiméból országszerte megindult, múlt szom- jáig terjedő 5 napon át a községházán (1. 
megyei pótadót szavazott meg s határozati- baton szintén gyűlést tartott. Az elnöklő Si- szám alatt) közszemlére helyeztetett. Csák- 
lag kimondotta, hogy a Lajos bajor kir. her- mon Lajos kir. táblabiró előterjesztésére ér- tornyán, 1903. november hó 3C-án. Petries 
cég és neje védősége alatt álló vasvármegyei demleges határozatot azonban nem hozott, Ignácz községi bíró, Dénes Béla jegyző, 
szanatórium egyesület tevékenységében és mert be kívánta várni a közp választmány — Állami (eredeti) facsemeték adományozá-
irányitásában részt vesz. decz. 5-iki gyűlésének határozatát, melyhez 8a- JVZ által fentartott erdei fem eteket-

Ebből az országszerte mindinkább sző- mérten majd a maga álláspontját is meg a*k k̂ g8'  kemetekészletek t  
vődő, szélesebb alapon megindult mozgalom- fogja határozni. Az értekezletnek a hangú- nister 4ital a következő feltételek szerint fognak 
ból a szép Zalavármegye annál kevésbé |ata izgatott volt, mely inig egyrészt az 1903- az eziránt folyamodó birtokosoknak kiosztatni: 
vonhatja ki magát, mivel a Balaton parti jki költségvetésben fölvett összegnek pótlék L Az 1879. évi XXXI. t.-cz. 165. §-ának el- 
vidékének higienije szanatóriumok felállitá- alakjában való kiosztását sürgeti, másrészt bekezdésében és az 1894. évi XII. törvénycikk 
Sára az egész országban a legalkalmasabb, tiltakozik a törvényjavaslatnak tervezett » * •
erre már a természettől mintegy prcdcszti- visszavonása ellen s annak változatlan főn- mennyiben az állami csemetekertek készleteiből
nálva van. tartását követeli. kiszolgáltathatók, az 1879. évi XXXI. törvénycikk

Nem hihető, hogy Zala vármegyének _  д csáktornyai helypénzszedési jog 177 §*ának b) PontJa értelmében ingyen, vagyis
minden szép, nemes ás jó iránt meleg ér- hprhpariása Csáktornva nacvközséff i kö- a lerme,ési költségek elengedésével bocsátatnak a

deklÖk S l ^ e k . öváíőrfo n t^ á íU é s  Ы Н ' Velk'“ZÜ 19" 4- 1905 1906-,k f,0lgárÍ BVek- vri^c^inagohl^^a^s^asuÜi^^ló^szálHtásávfiisági közgyűlésé e kiváló fontosságú és hord-j re a községi helypénzszedési jogot november járó s ezer drb. csemete után egy koronával szá-
erejü kérdésben, mely egyenlő a nép jólété- b(̂  28-án d. e. 10 órakor tarlóit nyilvános mitott és utánvétellel beszedendő költségeket azon- 
nek kérdésével, a kezdeményező lépéseket лг.ТрРлчрп quot Unmna évi hérérf Anlnnn- ban, továbbá a vasúti szállítási költségeket remi
m é. ne tegye, hogy azután összefogva, a ? ” e f - r i n t  a birtokosnak kel. viselné 
kormányhatalommal és a társadalom min- nak mm. |eaiöbhet igémnekadta bérbe* Ezen , Kivételesen kisbirtokosok részére, amermyi- 
den ténvezőiével egvüit működhessék s e u  g b b  igémnek adta berbe. Ezen ben az ,||etékes kir. erdofelügyelőség igazolja, hogy
aen tényezőjével együtt nuKoanesseK s e U) ber|e|, összeg a legutóbbi bér összegnél а folyamodót ezen költségek anyagi erejéhez ké-
kulturalis naladasban is a legelsők köze tar- Ugyan nem sokkal csak 2 koronával na- pest aránytalanul megterhelnék, a csemeték az 
tozzék. E védelemnek erkölcsi és anyagi Iá- gyobb mindazonáltal teljesen kielégítő mi- utolsó vasúti állomásra teljesen díjtalanul fognak 
mogatásával egy oly intézményt teremt meg, ve, az oklóber hóban megkisérlet első ár- ^állíttatni.
mely a magyar nép szaporodásának, köz- , boiaöri íu<7ooo\ iav i* m ódnem 9 Az а,,ат а,1а1 ekké,u ingyen kiosztott cse- 
íraydnsátn és nemzeti feilődésének é* erősö- ertScíl bci8erl 0sÍ5ZCget *8У ,s majdnem -  metékkel beerdősitett területek jövőre az tS79.

ezer koronával mu,J :l Ш 1  évi XXXI. törvénycikk 2.,s illetve 4. §-ának ren
desének hatalmas szolgalatot tesz. _  ^  ^ju|l b() 27-én d. u. 4 órakor delkezései szerint kezelendő erdőknek fognak

E hazafias és humánus kötelesség lel- Karloverecz Márton györgyikei lakos udva- tekmtem- 
jesitése elől Zalavarm egye ki nem lérhet. - k , , kmvul idl s eléi/dl \ 2* Az X'sfí Ponlban embletl erdősítések <él-
mozizalomtól anvagi és erkölcsi támogatását ^  . , . d. П, ‘ . k K m . elegeit. A j ajra szükséges csemeték kiszolgáltatása után f. n-
Г Г п е ш  vonhMia л / k é r H  - 1 '  " " i4 ,lü ' ,0S 4 «  l ’eter nevű gyér- „.aradé készletből másféle erdősítések eélja.ra
meg nem vonhatja Az égető kérdést meke okozta gyula gyújtogatással. (rendes erdei vágások és tisztások beerdősiléséie,
m ely minden got.dolkotlo embert kell, hogy д hang8Zftrlpar hazankban ;u efmult é í . utak, tagok szegélyezéseire) is adatnak kiesetne-
foglalkoztasson el nem odázhatja, meri ij^ed alatt nagymérvű haladást mulat fel, melyet é̂k. azonban csak az átlagos termelési kültségek- 
hiányoznék az egész vonalon megindult or- első sorban vidéki tanintézeteink vezetősége haza nek és ezenfelül a csemeték kiszedésével, csoma- 
szágos védelmi láncolatból egy értékes szem : fiságának készíthetünk. a mennyiben a magyar golásával s vasúthoz való szállításával járó, ezivn- 
hiányoznék az ország egyik legintelligensebb. Фаг pártolását tartván szem előtt, oda hatott, k^nl «8У koronával számított költségek rnegtérité- 
leanaizvobb és legnépesebb megyéié Eum*k hogy a külföld mellőzésével szükségleteiket tisztán se mellett, melyek utánvétellel szedetnek be.

 ̂ -I . magyar czégektől szerezték he. Kzen dicséretes  ̂ vasúti szállítás költségeit szintén a folva-
azonban ebből a kulturális, humánus e s : eljárási követte több dal-és zene-egyesület s utá- m0(10 birtokos viseli.
hazafias védekezésből nem lehet és nem na a közönség egy része is. Teljesen el is lehetne Az átlagos termelési költségek fejében — 
szabad hiányoznia. L u k o n ich  G á b o r  dr. érni a külföldi készítmény kiküszöbölést, ha né- fanemek sznrint — a következő összegek szá-

inely hangszerkereskedő czifra árjegyzékekben, mittatnak fel : 
hangzatos dicséretekkel nem ajánlgatnák a sok-
szor hasznavehetetlen idegen gyártmányt a hazai F a n é  m íow darabonként
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1 mét, ki már 1SG7. óta tevékeny a magyar hang- Luczfenyő........................................... — (Ml 1 —. I 40
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-  Anyakönyvi kinevezések. A m. kir. ! pesten, mint az egész országban a legelőnyöseb- Erdeifenyő................................ ........Ж» 1 40 2 ___
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-  Halálozás. Fóliák Fülöp belővén ke- "'f Leket. vl "!0,» 'ok h,*J.t“n“k*./  W .» ...........................
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lyó évi december hó 15-ig közvetlenül az illeté
kes kir. erdöfelügyelőséghez terjesszék be.

A folyamodványokban a birtokosoknak ha
tározottan meg kell jelölniük a beerdősitendő te
rület helyét (község, dűlő,) minőségét (kopár, víz
mosásos, futóhomok terület, vagy vágás, tisztás 
stb.) és kiterjedését (kát. hold), továbbá a szük
séges csemeték faját, korát és mennyiségét, az 
elültetés idejét (tavasz vagy ősz), a folyamodó 
vagy megbízottjának pontos címét (lakóhely, utol
só posta és vasúti állomás) és végül azt, hogy a 
fentebb közölt feltételek közül melyik szerint ké
rik a csemeték kiszolgáltatását.

Végül figyelmezteltetnek az érdekelt birtoko
sok. hogy csakis erdősítésre alkalmas s a fennt 
elősorolt fajú, egy-két éves, kivételesen három éves 
esemeték kerülnek kiosztásra, továbbá, hogy az 
olyan folyamodók, kik a kért s kiutalványozott 
csemetéket annak idején ok nélkül visszautasítják, 
a jövőre az állami csemetékben való részeltetés 
kedvezményétől elesnek.

Az 1898. évi XIX. tveikk alapján állami ke
zelésbe vett erdők és kopár területek birtokosai 
részére szükséges csemeték kiutalványozása iránt 
a szükséges lépéseket a m. kir. állami erdőhiva
talok teszik meg, ezeknek a birtokosoknak tehát 
szükségleteiket az illetékes m. kir. állami erdőhi
vatalnál kell bejelenteni.

Budapesten, 1903. évi november hóban.
M. kir. földmivelésügyi minister.

—  Védekezés a gyermekbetegségek ellen
csak akkor tökéletes, ha a gyermekek ellentálló 
képessége gyarapodik. Ez legjobban úgy érhető el, 
ha a gyermek a hidegebb évszak alatt csukamáj
olajat fogyaszt, mely czélra legajánlatosabb a 
Zoltán-féle, mert kellemetlen ize, szaga nincs, 
könnyen emészthető és tápereje igen nagy. Üvegje 
2 korona a gyógyszertárakban.

—  Érdekes tapasztalatok. Bizonyára érde
kelni fogja mezőgazdáinkat, kiknél a trágyázás 
napirenden való kérdést képez, hogy Németország
ban számtalan kísérlet alapján kélségbevonhatat- 
lanul bebizonyittatotl, misze.int egy igen fontos 
mütrágyafajl illetőleg eddig a legnagyobb tévedés
ben voltunk ! Szó van pedig a Thomassalakról, 
amelyről a magyar gazdák saját tapasztalatból is 
tudják, hogy kitűnő, biztos és tartós hatású fosz
forsavas műtrágya, de általánosan el van terjed
ve Magyarországon azon balhiedelem, hogy a Tho- 
massalak csak akkor hat, ha azt ószszel alkalmaz
zuk. Nos hát ez óriási tévedés ! Ebben a tekin-; 
leiben példát vehetünk a német gazdáról, aki al- 
kalmazza a Thomassalakot az év minden szaká
ban, ősziek alá őszszel, tavasziak alá télen vagy 
kora tavaszszal, sőt a réteket még nyáron is trá
gyázzák. p. o. az első kaszálás után még pedig 
bámulatos eredménnyel ! A mai rossz gazdasági 
viszonyok közepette, azt hisszük, nem végzünk hiá
bavaló munkát, ha a külföld haladására rámuta
tunk. Persze itt is helyén való lesz az óvatosság 
abban az irányban, hogy csakis kitűnő minőségű 
árut vásároljunk Úgy tudjuk, hogy eddig a berli
ni Thomassalakgyárak által forgalomba hozott 
»Csillag« védjegyű Thoinassalak bizonyult legha
tásosabbnak. Az említett gyárak vezérképviselője 
Magyarországon Kalmár Vilmos. Budapesten VI. 
Teréz-kőrut 3

— Zeneestély Ma este az »Otthon« 
kávéházban a helybeli tűzoltó zenekar hang-| 
versenyez.

— A szelenczei petroleum források
Budapestről értesítenek bennünket, hogy a 
szelenczei petroleum leiepet eddigi tulajdo
nosától Singertől egy Iriesti pénzcsoport négy- 
százezer koronáért megvásárolta. E pénzcso- 
port szakemberei azt állilj. k, hogy Muraköz
ben nagy mennyiségű és elsőrendű, az ame
rikaival versenyező petróleum találtabk. Ez 
a hir mindenesetre örvendetes vidékünkre 
nézve. Hogy azonban a szegény népnek is 
haszna legyen a föld belsejében levő kin
csesbányából, felhívjuk a nép vezetőit, hogy 
figyelmeztessék azokat, kiknek a telkein ku- 
latinok kell vállalat embereinek, hogy po
tom áron ne adják oda földjeiket, mert mél
tányos, hogy nekik is legyen részük abból 
a nagy haszonból, melyet a vállalkozók a 
muraközi föld belsejéből előbb utóbb ki
aknáznak.

— Esküvő Gróf Dunay Agenor stridói 
birtokos kedves leányát. Angélái, tegnap ve- 
zetle oltárhoz Stridón fodroveczi és berko- 
veczi Fodróczy Albrecht dsidás hadnagy. Az 
esküvőnél a hivatalos polgári esketést Kol
benschlag Béla Csáktornyái főszolgabíró vé
gezte.

K Ö Z G A Z D A S Á G .

Filléres tőke és 100 •/. 
jövedelem.

(Folytatás.)

— Uj harangok. Csáktornyán most he
lyezik el a ferencrendüek templomának tor
nyában a 2 ujjonan öntött, egy nagy s egy 
kisebb harangot. Az úgynevezett ujöregha- 
rang ugyanis egy évvel ezelőtt megrepedt s 
most újra öntötték. A hívők már régóta 
várva várták annak megérkezését. Most a 
régi, fából készült harangállványokat vas
állványokkal cserélték ki s e hét folyamán 
már elhelyezhetők lesznek a harangok. Ezen 
helyen jelezzük, hogy az uj zárdafőnök na
gyon helyesen, vusrácscsal láttatja el a temp
lom bejárata előtti teret, s a templom hom
lokzatát kicsinosittalja. A templom bejáratá
nak s a templom homlokzatának ezen terv-' 
be vett csinosítását elismerő köszönettel ve
szi tudomásul a város közönsége. IJgy hall
juk, hogy ezek után log következni az uj 
orgona felépítése, a mi minden esetre nagy 
mértékben elő fogja mozdítani a hívők temp
lomba járását és ájtatoskodását.

— A gőzfürdőt kedvelőknek tudomá
sukra hozzuk, hogy a varazsdi gőzfürdő a 
téli hónapokban csak csütörtökön és szom
baton egész nap. vasárnap pedig d. u. egy, 
illetve a csáktornyaiak részére kél óráig van 
nytva.

— Az Amerikába kivándorolni akaró
kat a m. kir belügyminister többször íigy<*l- 
mezteti azokra a kellemetlenségekre és meg
élhetési nehézségekre, melyeknek a kiván
dorlónak Amerika egyes részeiben ki van
nak téve a minek következtében nemhogy 
jobb viszonyok közé kerülnének a kiváudor- 
lottak, hanem ellenkezőleg, helyzetük a leg
többször határozottat, rosszabb, mint ide 
haza. így újabban ismét tudatja a belügy
miniszter. hogy egy amerikai vasúti társaság 
vételi előjogot szerzett 300000 acernvi te
rületre Kubában, amelyet betelepíteni szán
dékozik s valószínű, hogy e társaság ágen
sei a kivándorlás és telepítés iránt nagy ac- 
ciót fognak kifejteni Európában s talán Ha
zánkban is. Mivel azonban a kubai éghajlati 
viszonyok nagyon hátrányosok az egészségre 
és a kereseti viszonyok a legkedvezőtleneb
bek, óva inti a belügyminister a kivándorol
ni akarókat saját érdekükben a Kubába való 
kivándorlástól Továbbá mivel az utóbbi idő
ben nagyon gyakran lordul elő, hogy Észak- 
I Amerikában ugy a vas- és aczél, mint a 
textilipar terén a munkabérek leszállitlatnak, 
egyes üzemek pedig bizonytalan időre bc- 
szüntettetnek s miután javulás e téren nem 
várható, óvakodni kell ennek folytán a ki- 
vándorlási ügynökök csábításaitól, mert oda
át a legtöbb esetben nélkülözés és nyomor 
vár a kivándorlókra az Ígért nagy munka

ibérek és jólét helyett.
— Orvosi körökben már rég ismert 

tény. hogy a Ferencz József keserüviz
valamennyi hashajtó vizet, tartós hashajtó

Igaz. hogy egy szőlőlugas csak akkor 
adja meg a várt jövedelmet, ha gondoskodva 
van arról, hogy épen a legmegfelelőbb sző
lőfajok alkalmaztassanak, mert mint tudjuk, 
egyik-másik faj nem bírja ki a lugasneve- 
lessel járó természetszerűleg óriási termelést, 
és hogy manapság még oly ritka helyen 
kultiválják, annak nagyrészt az az oka, hogy 
sokan czéljukal épen ott hibázták el több
nyire, hogy a lugasnak alkalmas fajokat 
nem választották meg kellőleg s ültettek 
olyal, a milyen volt. Persze az meg ugy ter
mett, a hogy tudott Ma azonban ez sem 
akadály már, hiszen jóformán minden nap
tárban — mely a hármas bérez és négy 
folyó határain belől napvilágot lát — ott 
van egyik vagy másik szőlőoítványtermelő- 
telep hirdetése, honnan a megfelelő fajok 
potom áron beszerezhetők, sőt megfigyelésem 
szerint van olyan is, a melyik a lugas-sző
lők létesítésére olyan nagy súlyt fektet, hogy 
éveken át gondos munkássággal folytatja 
kísérleteit, hogy a legmegfelelőbb fajokat ki
ismerve s alkalmazva, a közönségnek biztos 
eredmény nyel szolgálhasson.

Ép ez az illető vállalat az, mely a lu- 
gas-miveleshez, bár az igen egyszerű, nyom
tatott kezelési könyvecskét küld minden 
rendelőnek, melyből, áki soha szőlői i>em 
látott is, a legkifogáslalanabbul állíthatja be 
és bámulatos eredménynyel termelheti a lu
gas szőlőt.

A legszegényebb is megszerezheti és 
mindenkinek van annyi érkezése, hogy azt 
a minimális idői, melyet gondozása igényel,

! reáfordithassa. Jövedelmezőségét nem kell 
í ecsetelnem s csak példának említem fel Fa
ter Béla kovácsmeslerl Szentbékálán, Zala- 
megyéhen, kinek egyetlen egy szál lugasmi- 

j  vetésű lőkéj ‘ 1899 évben 19b (egyszáz- 
kilenczvenhal) liter bort adott ; 1900-ban 
1721 (egyezerhélszázhuszonegy) fürt volt 
rajta s lett 2 és fél akö bora, sőt a két 

I szomszédjába átnyúló ága annak, aki gon- 
idozta. 1 akó bort, a másiknak, aki elhanya- 
glla, 50 fürtöt adott még azon kivül. 1901- 
ben 2220 (kettöezerkellOszázhuszonhat) für
töt termelt és még ezenkívül a két szom
szédnak mennyit ! Ez pedig nem mese, ha
nem szent igaz, mint azt Fater mester bir
tokomban levő sajátkezű levele és a »Sző- 
lőszcli és borászati Lapok« 1899. évi egyik 
száma is bizonyít. Nem kell utalnom a 

I Szarka Bérli bátyám gulács-i (Bereg-megye) 
kertjében lévő lugasára, mely minden esz
tendőben behozza a 000 koronát, mert ez 
egy példából is láthatja mindenki óriási 
arányú jövedelmező voltát.

Ez az, amire én minden magyar gazda 
figyelmét felhívni szeretném. Ez az, amit 
mindenkinek fülébe szeretnék kiáltani: »Ül
tess lugas-szőlőt, ha sem holyed, sem pén
zed nincs nagyobb tábla létesítéséhez. Rátz .

(Vége következik.)

hatása és említésre méltó kellemes izénél 
fogva, már kis adagban is tetemesen felül
múlja Kérjünk határozottan Ferencz József 
keserű vizet.

Felelős szerkesztő:
H A R G I T A I  J Ó Z S E F .

Kiadó és laptulajdonos:

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR)



Csáktornya 1908 decembra 6-ga. Broj 49.X X . teóaj.
Sve poSiljke se tiCué zadrfcaja 
novinah, naj se poäiljaju na 
íme, Margitai Jozefa urednika 

Csáktornya,

Iz d a ta ljs tv o :

knjiiara Fischel Kilipova. horvat,kom ,magjar8k0m jeziku izlazeci druitveni. znaatveni i povuíljivi list za púk
kam se predplate i obznane

poíljaju. |z|azj sv ak i tj eden jed en k ra t  i to : vu sv aku  nedelju .

Predplatna cena je:
Na celo leto . . . 8 kor.
Na pol leta . . .  4. kftr
Na Cetvert leta . . 2 kor.

l ’ojedini broji koátaju 2u till.

Obznane se poleg pogodbe 
i fal raőunaju.

Sluábeni glasnik: »CakovaCke Sparkasse«, »Medjimurske Sparkasse,« »Sparkasse Okolice Csáktornya «, i t. d.

Úitajte hasnovite knjige!
Joá dán danas как gustokrat se na- 

hadja med pukom vera vu copriji. То dru- 
gaC za praznoveru zovemo. Tuliko je to 
razáirjeno, da vnogi i vnogi opadneju 2rt- 
vom praznoveii. Betelni sa njihovom krat- 
kom pametjom, ne da bi iskali pravi zrok 
betega, nego nekoju osobu kriviju, vu kojoj 
su more biti vu svadji, da njim je beteg 
on ili ona vCinila, tojest zacoprala. Pak ne 
da bi se od vuCenih ljudih, od doktorov 
dali vraCiti, nego idejű к kajkakovim bábám 
ili dedom, к tak zvanim *vraCiteljom,» koji 
za dobre peneze vnogokrat gifta ir2i|U  i tak 
osmrtiju к njim obrnujuCe se bedake.

Misül sam si, как more biti to, da je 
sada joá, kad je veC zuaustvenost tak na 
visokoj polici, tuliko neznanih ljudih?

Pak vu toj misli sam na to doáel, da 
je tomu jedmo puk kriv.
Naá puk se ne trsi, da se izobraSiva. da 
sa Citanjem hasnovitih knjigah ti duáu hra- 
ni i sebe spametnijega dene, nego fcivi 
как divjak od dana do dana. Ni njeinu bri- 
ga kaj se pripeti vu velikun svetu, rajáé on 
posluáa kakvoga vandravca, koj mu dobro 
se nalaie i onda kad puné torbe Cuti, se 
smeje iz hurmaka, kojega je mogel sa laZ- 
mi nahraniti.

Ne trsi se naá puk za navukom. lm 
to áálostno opaZivamo veC i pri ákoli. De- 
cu rajse doma po putu da drkati, как bi 
je vu Skolu postal, a onda kad i koj ka- 
kove tri zime hódi vu ákolu. kaj si navCi

ime podpisati i kaj zna kuliko je dva pak 
dva, za Boga ga nebi dal du2e vu ákolu. 
Niti vu nedeljnu ákolu ga nepoále, da bi 
se tam kaj prijelo na njega, pak onda nije 
Cudo. da vnogi tak zraste как krava, niti 
kráőanski navuk nezna, kaj pak je, ako se 
za katolika dr2i. mu ravno tak potrebno 
duái как svakdanji kruh teli

Vnogi bude rekel, da: »im zna v knji- 
gu Boga moliti, pak kaj mu vec trebaf* 
Как ve su to slraáno bedaste reá! Kak da 
bi tebi to dosta bilo, da moliá, a veru si 
nepoznaá, moliá pak zato ipák coprije ve- 
rujeá . . Pak verujte mi da jesu takovi
bedaki. koji tak misliju, da je to dosta ako 
moliti zna! Onda je veC kráCenik i bude 
zveliCen! Oh im i on divjak, bil on néger, 
zulukater, ili hottentotta, im ti i on moli! 
Istina da ne moli Deset zapovedi Bo2ji, ali 
moli i boji se svojega boga. I on ima svoje 
vjerozakone. pak mi veruj, da je more biti 
bolje pózna, как ti svoje.

Da bi ti hasnovite knjige od vere Ci
tál nevelim. da Citaj KuCekovu knjigu, vu 
kojoj su bedalarije nutri ravno ovu knjigu 
bez mere poznaju naái ljudi; Cudnovato! 
nego Citaj vredne spametne knjige od vere, 
Citaj Vivienje svetcov i I d.; onda bi se ti 
sigurno 0C1 odprle i nebi vu copriju veru- 
val. Naj Citati kakove be aste knjige, как 
»San Marije» di druge takove hurmas- 
toCe.

Hi reCi jeli poznaá ti öve zeinlje na 
kojoj iiviá. povest? Jeli poznaá naáe mile 
domovine, naáih predjov proálost? Oh как

bogata je ova povest vu pouCljivih dogod- 
jajih. Svaki list je sa krvjom napisani, jer 
naái predji su vnogo i vnogo krvi toCili za 
ovu domovinu. Pak to ti neznaá, to ti ne
poznaá! Jeli nije sramota kada Covek niti 
svoje domovine povest nepozna?! Ti néz- 
naá. gdo je bi! Árpád utemeljitel naáe do
movine, neznaá gdo je bil sveti Stefan prvi 
kralj, kojega je papa Silvester za apoátol- 
skoga nazval i как je on obrnul magjare 
na kráCansku veru i praviCne zakonc dal 

Jpuku, neznaá gdo je bi Sv. Ladislav, kralj 
; kojega je celi zapad átuval, neznaá как su 
tatari pustoáili po naáoj domovini. Ili more 
bili znaá od viteÉkog Hunyadi Janoáa. koj 
je turke tuliko i tuliko krat nadvladal? Od 
kralja Matyaáa praviCnoga? Od turske na- 
vale i Habsburákih kraljov. Od — — vi- 
te£kog Zrinyia, i Kákóczia? Ili poznaá naj- 
zadnji vite^ki rat za slobodu 1848- i 49-ga. 
Sram bi rne bilo, ako bi rekel, da niti Kos- 
sutha nepoznaá! Ili Deák Ferencza!

Naj Citati Sybile, nego Citaj povest na
áe mile domovine i naáih predjov! То ti je 
Sibila prava nad kojom budeá suze toCil, 
kad budeá Citai kuliko je trpel neduáno veC 
naá narod!

Idemo dalje. Ti moj dragi si pol)ode- 
lavec. Jeli ti Citaá gda kaj od poljodelsva? 
Vraga Citaá, как si japu videl tak i ti de- 
laá pak je punktum. Л to je ne dosta! Jer 
zemlju poznati i njene dele, zatem kője 
silje kakvu zemlju ima rajáé, как je bolje 
gnojiti, gda je dobro sejati, jeli je dobro 
delani gnoj hasnuvati i kakov delani gnoj

z А в a  v A.

Materi za volju.
Bilo je jednog burnog — hladnog ju- 

tra, kad su ribari, stanujuCoj na morskoj 
obali, na jedan krat zaCuli topa puknuti. 
Oni kakti morski stanovniki, su dobro znali, 
kaj to snaCi, kad koja ladja na moru, daje 
topom znak. To ona najme onda daje, ako 
dospe u pogibelj te je pucnjava iz topa on
da glas, koj u pomoC zove.

Ribari anda na glas topa izbieZe iz 
svojih kuCicah te dojdu na obalu, poáve 
u blizini samoga izburkanoga mora. Kakovog 
pol lertalja morske miije u moru opaze la- 
dju, koja je na peCinu nasela о po tóm i 
propasti morala. Mornari su odplazili gori 
po jarbolih i tam su se med vuái saknli, 
za vufca dr2ali ili vuäi к jarbolu privezali. 
za da je morski valovi, koji su preko ladje 
ákakali, u more neodnesu.

»Cunom u more!» — zaCuje se na o- 
baji glas, kaj je tuliko znamenuvalo, da su 
ribari odluCili onim na razbitoj ladji u moru

na pomoC priteCi. 1 izbilja veliki ribarski 
Cun, ili bolje rekuC áajka. je veC bila u 
more spuáCena te je morskimi valovi simo 
tamo hitana plivala joá prazna láncom za 
stup na obali prikopCena i Cekala na svo- 
jega najgjegjermjega vodju llarrova, koj je 
joá prije top.vog In tea bil otiáel po niekom 
posiu u susedno selo.

To je sad bila velika neprilika! Nasela 
ladja u moru mogla se je svaké minute 
razpasti I mornari svi potopiti, a glavnog 
vodje, spasavajuCe barke néma. Na njega 
cekati bilo bi hedasto, jer Iko zna po ka- 
kovorn je poslu Harro u selo otiáel i Lada 
Ce se povrnuti.

Anda su osam muievi skoCili u barku 
te su boreCi se uzborkaniini morskimi va
lovi barku veslali prama i do näsele ladje. 
To dielo mje bilo lahko. ali gjegjerni ljudi 
su sve preobladali i veC za dvie ure su 
svojom barkóm stab kraj one nasednute

Sada je iálo na spasavanja te su jed- 
noga za drugim iz zgublene ladje u svoju 
barku spasili, samo jedan jedini nije mogel 
biti spaseni. jer je previsoko gore na jarbol 
odplazil i tamo se je za jarbol uietima pri-

vezal. a sada je od slraha i zime tako o- 
krepenil. da se nije mogel gibati a kamo li 
da bi se od jarbola mogel odvezali i dole 
splaziti, a joá je bilo i to da je barka — 
i опак bila veC prenatrpana — a bura je 
sve jaCa postajala tak da je barka sa 
spaáenemi brodolomci stala na kocki jeli 
Ce sretna na tvrdu zemlju prispieti.

Medjutim junaCki ribari. nauCeni moru 
как mi polju, a joá к tomu pomoCju opet 
moru priuCenih mornarah preobladali su 
sve leíkoCe i pogibelji morsHe bűre. te su 
za dvie ure opet bili natrag na obali

»Jeli ste sve spasili?» — pita Harro 
koj je u to vrieme se dornov povrnul, o- 
bali se pribliftavajuCe ribare, a ovi mu od- 
govore, da jesu sve, izim jednoga jedinoga, 
koj jt* tak visoko na jarbol odplazil, da nije 
moguCe do njega dojti, a on sam da je od 
straha i zime na tuliko okrepenil, da sam 
nemoie dole splazili i táj jedini Ce valjda 
morali poginuti.

»Toga Cu ja simo dopeljati!» — krik* 
ne Harro »tko ide s menőm?» — Ali 
mtko neCe, svaki véli. da je to u toj buri 
nemoguCe. Joá maio prije, kad su sa oviim



hasnujmo pod silje, to je sve dobro znati. 
ali vidié ti od toga nigdar neCitaá.

Citanje hasnovitih knjigati je jako bla- 
йепо delo. To nam hrani duéu i ölekéi nam 
#ivol tela.

Citajmo knjige, ab ne takove, koje bi 
nas pun tale i uznemirile duéu, proli domo- 
vini i zakonom i proti naéim magjarskim 
predjom govorile ili proti veri puntale, na 
praznoveru nas vuCile, nego Citajmo takve 
knjige, koje nas na ljubav vere i domovine 
vuCiju, koje nas vu gospodarstvu ravnaju. 
Oh как blaZeni je on Clovek, koj navek 
cita kada slobodno vreme ima!

Ako, koj nezna Citati. naj prosi onoga 
koj zna i razme. Po zimi se zidite skup 
vas viáe i sa Citanjem hasnovitih knjigah 
boraviti, a ne sa posiuSanjem laZljivih van- 
dravcov!

jjesu na Vivienje prebuditi. Na veCer prije 
, nek se jesu legli na poCinek, vnogo lapora 
jnalozili jesu vu peC i spolegli si jesu. Po- 
gibeljnoga od lapora para vu snu vu se 

! povukli jesu. Ako joS za vreme nedojde 
pomoC, svi do jednoga se zaduSiju. Öelu 
ovu familiju sad vu Rökué Spitalu vraCiju. 
Radi pazljivosti bude si dobro zapamtili.

N a é e g a  k r a l j a  b o t i é .
Sad ni davno nékoje dane pred tim 

toga iz beCkog dvora к ruga Culo se bilo, 
da kralj IjeloSnoga bo£ica vu Budapesti bu
de obdrfcaval Na ova odnosno как sada iz 
BeCa ja.iju . da kralj как svako Ijeto, tako 
i Ijetos takaj vu Valseebe kod Maria Vale
r ia  nadhercegice familije krug iSel bude na 
boziCne svetke.

Citajte hasnovite knjige jer to vam du- 
Su hrani!

L. R. J.

Kaj je novoga ?

Im n ik n u t i  //го/
Vu Miinchenu kako odonud javiju, za 

veliko Cudnovitost drÄiju ovo, da Alvensle- 
ben Alfred grof nemaCke arislokracije jeden 
znarneniti Clan skoCil je nekam iz giavnoga 
grada. Mladi grof je jako vnogo dugov na- 
Cinil i radi toga vnogi su bili njega lakaj i 
javili, nego pozvnnicu nisu moguCi njemu 
predate pokehdob nezuaju za meslo, gdese. 
zadriava.

R e ä e n o s t  o d  s t a r t !
Vu Budapesti Szegényház tér pod 1H. J 

Indium broju slanujuCim stanovnikom ove 
dane jako se Cudno vidilo. da DéneS Jofceti 
niti njegove ni jedne familije Clan se перо- j 
kaZuje. Od stana njegovoga vrata zaklenjena 
bila jesu. Od zla si jesu slutili i silnim na- 
Cinom vudriju outer. Iz sobe strahoviti la- 
porni par se van narine, iz Cetiri familije 
slojeC person pako bez svesti najdeju Vu 
onom hipu pozoveju izbavitelje. koji Dénes 
JoZefa hiie rneStra njegovu Zenu pet letoS- 
nja Ester i devet letoSnju Irmu zvanu nji- 
hovu decu po dugem zbudjenju moguCi bib

Verőn s  h i  у  a ,
Horvath JoZef iz Pape stanovnik cir- 

kuski gospodar, kad se iz Cakovca bil od- 
selil, Horger Károly svojemu slugi je naru- 
Cil, da nek njegove sve stvari na Zeleznicu 
spravi i prama Egerszegu za njim nek po- 
Slje Sluga je ovo naruCenje verno bil izvr- 
Sil, da paCe je joS i vise vCinil, ar kad je 
stvari na Zeleznicu bil predal, na posudu 
vzeme IUU korun i s о vom obterSenom po- 
sudom skupa odpoSlje gospodarove stvari. 
Nego onih na posudu vzetih 100 korun ne 
préda svojemu gospodaru, nego Znjimi j<* 
nekam bil poskoCil, i sad iSCeju tega nevei - 
noga slugu

R u dn ik  p e t r ó l e u m a .
Vu Szelenczi rudnik petróleuma je do 

vezdaSnji vlastnik Spitzer prodal za 400 
jezer korun jednomu druZtvu vu Triesztii 
Так se Cuje da je pod zemljom Medjiinur- 
ja veC i bolSi petroleum как vu Ameriki. 
To bi dobro bilo, ako bude zaistiuu lak. 
Mi ovdi opomenemo one od kojih budu za 
ov posel zemlje kupovali, da za male pe- 
neze naj neprodaju svoje zemlje. Ako je Bog 
Medjimurju dal ovo veliko blago, naj ne- 
kakvoga hasna ima od toga i siromaSen puk.

L e n i n j e  p o s t o n j e .
Vivienje viSekrat producira I tkova po- 

javlenja i pripeCenja. kojim se Clovek za is- 
tinu Cuditi mora Takovo pripeCenje je ovo

spaSenimi к obali dobrodili, mje niti na pol 
bilo tak nemirno more, как je sada i anda 
sada to je veC mje moguCe sa barkóm pre- 
ploviti, a kad i bi bilo moguce, nasela la- 
dja Ce se prije razlepsti nego barka do nje 
dojde, j»-r sad veC valovi slraSno n nju 
udaraju.

»Ako anda neCe nitko s menorn, on- 
da idem sam!» — vikne Harro i skoCi u 
barku.

U tom hipu dojde mu mali na obalu 
le ga priCme od tog pogibeljnog poduzetja 
odgovarati: »Neidi dragi sinko, vidiS otac 
je ostal za uviek na moru a Beter takaj

.» Peter je bil njezin najmladji sin, о 
kojem od как je zaplovil u more, veC tri 
godine nitko nikaj Cul niti najmanje saznali 
mje mogel. — »Neidi matéri za voljui»

» Jeli si ti sigurna. da on Um vaui 
takodjer néma mater?» — zapita si Harro 
mater, a ona na to znamenito pilanje za- 
lihne. I sad skoCe joS Cetiri muZa к Harrou 
u Cun, vesla jakimi rukami vodjena, priCmu 
delati I barka se opet boreCi valovima giblei 
proti unesreCenoj ladji tarn u moru

je bilo leZko se ladji pribliZili. Tandem poj- 
de im negda za rukom i Harro sam od- 
plazi po jarbolu gore do ukoCenoga i na 
pol «mrznuloga deCka kojega i sretno dole 
donese i u barku poloZi. I sad oslobodjeni 
leZi tu u bárki a Cvrste iniáice Harroa i 
njegovih Cetirih pomagaCah ravnaju barku 
sve bliZe i bliZe kobali . . .  A kad se 
|e veC obali pribliZila lak, da su se Harro- 
ove rieCi mogle Culi, zaviknul je onim na 
obali stojeCim i CekajuCim: * Recite materi, 
da je Peter!»

I ovak je taj vrli mladi ribar i mornar 
materi svojoi njezinoga najmladjega sina 
dopeljal opet domov. Taj, kojega je kakti 
zadnjega iz potonuvée ladje izbavil, bil je 
najme njegov brat Peter, koj je bil zaplovil 
u more te se tri godine о njerr nikaj nije 
Culo pak su veC i svi drZali za stalno. da 
je na moru pogiuul

Cesa so vi bojiteV
Godine 1 Ж>8 sedeli su u poétanskom 

omuibusu rázni putnici, golobradi i bradali, 
i buCeCi, od kojih su jedui ovo, drugi

Kad su barkóm do tamo doéli. veC je 
prednja stran ladje ciela bila u vodi i vec mirni

takaj, kojemu glasa od Saturnik (Kraéáó — 
Szörény .varmedjija) zvane obéine javiju. 
Bauer Miklós zvanoga poljodelavca hiZi se 
dogodilo. Poljodelavec je nekam iz doina 
otiSel. Ovu priliku je hotel hasnuvati po 
imenu Schmidt Janóé iz onoga mesta sta- 
nujuCi decko, da к Zeni se mogel bude pri- 
bliZili Vu liiZu slupi i napadne na snehu, 
koja vu dvojbenosli med branjenjem na gla- 
vi imajuCím svojim Ceálom napadnika obod- 
ve njegove oCi van izpehne. Med hrvanjem 
joá vi§e raiiah naCiriila je na deCku, na lu- 
liko da radi na njem naCinjenih* ranah jóé 
tamo vu hiti je vurnerl.

Udo j e  s a t n o  o t e c .
Londonu vu jednog izvanjskog varosa 

cirkvi zabavno pripeCenje dogodilo se na 
jednirn kréCenju SveCenik valjda nije bil 
povsema zadovoljan s krstnim kumoin i 
nezadovolnosti vu sledcCih, ni zevsema vu 
prj deljskih reCih dade izraz:

— Vi sie jóé premladi к tomu da bi 
krstui kuni mogli biti!

Osramodjeni mladiC se do vuh bil za- 
Crlenil, zatirn s mernim izgovorom véli:

— Prosim im ja nit neCu krstui kum 
1)«ti. ja — samo otec jesam!

O g e n j .
Vuriéics Marka pri VII. bre/uim kolaru 

vu Piphegy zvaiiom meslu stanovniku mi- 
nuCeg meseca poslje pod ne okolo Celrte 
vure se ékeden vuZgal i po tim ékeden i 
Znjim skupa po I jednirn krovom stojeCa 

'élala je takaj zgorela. Kak je ziéel ogenj? 
to je do sad jóé neznano. Kvara sudiju do 
МГ>() korun, iz gorela stauja uisu bila asse- 
kui irana-

B l c l k l i n a  t o l v a j .
Po imeuu Uzal Gottlieb marburski ro- 

dienik hívéi CakoveCki malarski detiC od 
КI all Maljasa éjmlarsko meálra на po

sudu jirjsil je biciklina i Znjim skupa mi- 
1111 eg meseca lti. dana vu nepoznato inesto 
j poskoCil Ovaj dober flic je oil drugih 
l.ikaj bil kajkakova dugovanja na posudu 
vzel I sada nezuaju kud каш za njim.

O d r e m a l l  s n  m u  n o s a .
Jagcc János devetuajst Ijet star bal

ly. uiski stanovnik visoki jeden deCko vu

ono snovali I inislili. Oni koji su najmanje 
mislili, su najviée govorili, как je to veC 
navada. dapaCe sigurna regula Tu su bili 
zmes I mladi ljudi, kakovih posvuda ima 
u izobilju. te к ji se lak znadu prenjavljali 
i s v o j o i и se mudrostju izticati, da bi Coviek 
mogel inisliti, da na daleko i éiroko veC 
ne I a tak pamelnih ljudili, как su ovi, koji 
su elo sve moderne znanosti ovoga sviela 
Zlicom pojeli Takovom siguruostju su se 
medju sobom spommali.

I anda kad su veC hvalisanjem zapo- 
Celi, hvalisali su se sami i loboZnje svoje 
jun iClvo, jer oni kakli mufcevi od oka mo- 
raj и pred svielom pokazali, da se nikoga 
nebo|e.

»Ja straha nepoznam! Nebojiirt se ni- 
Cesa!» — veli jedan od njih — »jer ja za 
pravo niti neznam Cesa bi se imal bojali. 
Vraga nevierujem! Da je pekel i vragi, to 
su popovske i babske pripoviesti, i anda 
toga se neimam bojati, a Bog, — ako ga 
im?, doda onak znamenito i uCeno — on 
Ce mi mira dati, pred njim takaj neimam 
straha. Ja jóé i to velim da Coviek, koj je 
on pravi Coviek, se nema bojati niti Boga 
niti vraga, a kad se till dvijuh neboji, onda 
se nema uiCesa bojati!»



£ selu i как veliju da je i najjakéi takaj. Ovo 
vu selu viáeáem se ravno ni dopalo, osobito 
pako ostalim drugim muikarcom, nego как 
se vidi, niti Podvezanec Januáu biváemu őa- 
koveőkomu redaru takaj ni. Jagec Janóé 
obiőno kod mlajéega Neumann Mikée zrnja 
trgovcu navaden bil je delati, Podvezanec 
Janóé pako kod Benedikta i po takovim tak 
rekuő svaki dán na veőer skupa putovali 
jesu prama domu. Nego 21. novembra, kad 
su prama domu bili iéli med putovanjem 
naputili se jesu vu Buziaéu Gabrec zvanu 
oátariju, gde po spomenku opet su bili na 
to doáli, da je Jagec najjakái őlovek. Sad 
Podvezanec véli Jagecu, da se idejű hitat 
onda se bude veő videlo koj je jakéi. Jagec 
medjutim véli, da on zna da je jak, nego 
zato se ipák nebude hital. Náto Podvezanec 
bez i kakve red prama Jagecu obrazu seg
ne i prije neg bi bil spazil, veő njegovoga 
nosa samo jedna rnala koiica je driala, tak 
lepő odreíe svojem noiem Podvezanec. Vu 
oétariji bivái ljudi, kad su zeznali kaj se 
bilo dogodilo, iskali su bili noiara da ga 
vubiju, nego nisu ga bili mogli najti kajti 
povőinjenom delu taki je odskoőil. Odreza- 
noga nosa zatim Dr. Volf Béla vraőitelj pri* 
áil je na prveáe mesto.

B i e s n a  m á é  ka.
Proáastnoga meseca 17. dneva vu Va- 

raidinu se jedna stekla maőka bila potepala 
i poimenu Preksavec Tomaáa iz Békásd 
zvanoga sela vu Medjimurju l(i Ijet staro 
ga deőka i jednu iz velike Kantáé pucu, 
koji su baö onda vu Varaidinu bili, je zgriz- 
la. Zgrtáenu decu su onda 20. dana vu Bu
dapest odpeljali vu Pasteur zvani zavod.

C a k o v e é k i  o r s a é k i  s e n  j ó m .
Так zvanomu Katalenskomu sejmu je 

jako posluiilo vreme i radi toga vu velikom 
broju doterana bila je takaj marha. Doterali 
su popriliki do 4222. rogovate i do 3440 
— konjske marhe. — Na prodaju bilo je 
puéőeno 1500 rogovate i po priliki 600 glav 
konjske marhe. Ovi broji kaieju takaj, как 
okreten bil je senjam, kaj jedmo samo dob- 
romu vremenu ima se zahvalili. Za dobro 
vreme je veő i potreboőa bila takaj, kajti

U jednom kutu toga omnibusa iliti 
Stellwagena je sedel jedan zagorac. — ja 
barem sudim da je bil zagorac. jer mu je 
uoénja bila baá onakova, kako se tam okolo 
Zlatara nose, — bil je to опак staroviően 
őoviek i bilo mu je na cielom bitju videti. 
de. mora dobro stojeői gospodar biti. Ov se- 
Ijak je anda to hvalenje posluéal te se je 
na őase nekak nezadovoljno mrgodil, как 
da mu se ta hvalisanja nedopadaju. Pák 
kad su to naöi junaci opazili, onda se nisu 
niti pristojnosti nili uljudnosti bojali, veő su 
pred nezadovoljnoga seljaka ónak bez- 
obrazno stali te su ga izsmiehavajuő za- 
pitali:

»No kumek, a koga se vi bojite?*
Ali moj kumek njim je dal odgovora, 

kojega ja do sad jóé nisam zaboravil, a 
oni gjegjerni junaci, ako su jóé 2ivi, ga si- 
gurno takaj pamete. Kumek im je na nji- 
hovo pitanje liepo mirno ali zrezno odgo- 
voril:

»Ja se samo bojim Boga, pák onoga 
őovieka, koj se Boga neboji, jer je takov 
na sve zlo pripravan!»

Gjegjerni junaki seljaka viée nisu niét 
pitali . .

Km. К о  Un у,

öve zadnje őakovske sejme izvekáinom deödj 
je pokvaril na tulíko, da őakovski sejmi od 
dobroga glasa vnogo poőeli su zgubivati, da 
tako samo s velikim slrahom doáli jesu sad 
na ov prodavci i kupci.

J e d e n  i s t  i n s  k i  s ó i d a t .
Po imenu Kepe Endre nagyvaradinskih 

vojnih ákolah bivái uőenik. pred áestimi me- 
seci je te2ko zbeteial. Vu postelju je dospel 
i vnogo doktorov őekalo i pazilo je na nje- 
govo ozdravlenje. Naőinili su na njem viée 
operacije, napokon na tuliko se bilo njemu 
zdravje poboláalo. da öve dane obleőe na 
sebe soldaőku opravu, i za zvráavanje slui- 
benih poslov pred ákolskom zapovedniőtvom 
sebe najavi. Soldaőki doktor zapoved dade 
njemu, da se sleőe i kad ga bil pregledal, 
véli njemu, istina, da ozdravil jesi, nego 
iali boie za soldaőku sluíbu viée prikladen 
nisi. Mali Kepe Endre bil bi se rado pla- 
kati, nego skup stisne svoja vusta i salu- 
tira Zatim pako dimo ide i vu glavu se 
streb. Vu onim hipu je vumerl.

M r t x a é k o  r a z b o j n i ó t v o .
Pred nekulikimi dani vu — ujpeátan- 

skom groblju odprte naáli jesu tri friáke 
grobe. Od lese iliti rakah veke bile jesu iz- 
ofnate, mrtva tela pako izobrnjena i svi nji- 
hovi dragi kinői pokradjeni.

Hedarstvo je zapoőelo pretraiivati vu tim 
poslu, nego tri dni Irpeőem posluvanju bez 
ikakve svrhe. Skup su spobrali ujpeétanske 
sve fakine, potepuhe i slobodno hodeőe zlo- 
őince, nego nijedan nije hotel na se vzeti 
ovu grehotu

— Naáega otca bi takaj vubili, rekli 
jesu straáno — negu mrtvacov se netekne- 
mo. Od mrtvih se bojimo.

Hedarstvo je i odpustilo nje, nego po- 
glavarstvo je i nadalje pretraiivalo. Od 
groblja sluga iliti pokopiő je to valuval, da 
onoga dana po noői. kad se razbojstvo pri- 
petilo. videl je male puce po groblju hoditi 
I tako si misli, da su öve male puce na- 
őinile mrtvaőko razbojniőtvo

Redarstvo sad vu ovom pravcu poőelo 
je pretraiivati i znajde őetiri male potepaste 
puce, kője onu noő. kad su grobi bili ople- 
njem, nisu spale doma Od ovih őetiri ma- 
lih pucah najmlajéa je deset, a najstartéa 
15 tjét stara.

Hedarstvo je naprvo stavilo öve male 
puce, izprvine jako tajile jesu celo dugo- 
vanje, nego napokon valuvale jesu da skupa 
iz jedmőkim odluőenjem oplenile jesu grobe 1 
Drágulja zatim prodale jesu za deset korun. 
Hedarstvo je onda dve petnajst ijet starih 
pucah vu reál odegnalo

J c d n e  m a t e r e  v i t e i k o  d c i o .
Lencsó Lajoéica vu naruőaj vzeme öve 

dane svoje nialo cecatno dele i na épiritusu 
nakanila je hranu stopiti. Mediutim je 1ак 
blizo ognja stala, da njezina oprava s ve- 
likom plamnom poőela je goreti Mali sad 
kriőati poőne i nebrini se sama za se i dete 
hiti na postelju. Usred tim tak se zefcgala. 
da su nju vumirajuőu nesli vu ápital.

Nekaj za kratek óas.

Cista modern
Kuharica: Mii stiva, bum poőel* kuhati, 

morém zaklati ribe?
Gospa. Jaj, za Boga, őekajte prosím. 

dók vun otidem, nemrem őuti cvilenje.

Gospa Herjavec.
Cug je veő poőel iti, kad su na hitro

ma spazili, da negdo straáno maáe s ka- 
pom i kriői, da na) stojiju. Maáinist je mis
ül, da te őudnevate oprave őlovek sigurno 
kakov ieljezniőki mjernik more biti, pák je 
zato zastavil cuga, i poőekal dók je táj 
stranjski gori stupil. Kad su ga onda pitali 
na cugu gdo je, sa velikom őudom je od- 
govoril:

— Oh za Boga, pák kaj me nepoz- 
nate, im sam ja Herjavec áoátar iz Kriáta- 
novec

Na ieljeznici.
Kalauz: Vi morate dőli stupiti, vasa 

karta samo na osobni vlak gilta, a to je 
brzovlak!

Mu2: Kaj to mene briga! Brzovlak? 
Naj ide pomenje! Ali ja nejdem dőli!

Politika, kada je 2ep prazen.
Kovaő: Znaá Pavel, meni se ti tak vi

di, da z politike ne moői dugó Éiveti.
Soátar: I ja sam si tak misül Joéka, 

da bude nam najbolje k naéoj staroj rneé- 
triji se povrnuti.

Cudnovati svét.
Seü su si v Cakovcu dva 2idovi na cug. Havno 
su vu jednu kuőiju trefili, i kad bi si je
den prama drugomu sei, zapital je stareái 
mlajéega, da kam se pelja?

— Vu Varaidin. A kam se pák vi 
peljate?

— Ja pák vu Lendavu.
Sada su si obadva stiha promiélavala 

jedencas, dók nije opet stareái progovoril:
— Ah, őujete, kak őudnovato znans- 

tveni je veő svet, vidite vi se peljate vu 
Vara2dm, a ja vu Lendavu, pák mi ipák 
na jednim cugu vu jednoj kuőiji sedimo!

Osóbiti zrok.
A: Cujete molim vas, zakaj je postal 

sada cug?
B: Maéinista je baguáa prosil od jed- 

noga mu2a. pák vezda cug stoji, dók ov 
s pipe baguáa skopa.

Zgovoril se je.
— Ali molim vas, kak more gdo Ia

kov biti, jóé proéli tjeden sam vám posudil 
ambrelo i samo denes mi ga date nazad?!..

— Odprostite mi, ali od onda je pod 
jednim padal deidj!

Za prodaju
je vu vékáim kolikoői p rvi odjel gladki 
i ko rje n iti R ip a ria  P o rta lis , Ru- 
p estris M onticola i V it is  Solonis 
siba. Isto tako na takvim podrnetom na* 
pravljeni,iz najbolái s la d k is  — i vinO- 
vrstih  prvi odjel k o rje n iti d rv e n i- 
ciep i g la d k i ze le n ic ie p .

Balatonvidéki első amerikai szölíttelep.
Tapolcza (Zalavárnv'gjija.)
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