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A burgonyáról.
Egyetlen kultur növényünk nek sincs 

olyan számos válfaja, mint a burgonyának, 
a mely körülmény abban leli magyarázatát, 
hogy azok igen könnyen keletkeznek s 
épen ezért csekély állandósággal bírván köny- 
nyen is degenerálódnak. Sokan a burgonya 
gyors degeneráló képességét óbban keresik 
és találják fel. hogy az ivartalan utón sza- 
poritlatik, azaz nem magról, hanem gumóról. 
Ezen theoriának kétségkívül van alapja, a- 
zonban a degeneráczió bekövetkezését gátló, 
jobban mondva lassító körülmények a gaz
da kezében vannak s csak azok helyes al
kalmazására kell gondot fordítani.

Okszerű helyes termelése az első kö
vetelmény, a mely azon esetben lesz csak 
elérhető, ha termelésénél ügyelőmbe vesszük 
azt. hogy velőgumóul csak a legbővebben 
termő tövek termése használtassak, ügyeire 
arra, hogy azok az illető faj jelegét magukon 
viseljék. Sohasem tévesztendő szem elől az, 
hogy vetésre apró gumót ne használjunk, 
középnagyságú gumók relatíve mindig na
gyobb termésl szolgáltatnak, mint az ettől 
eltérők, tehát a kisebbek vagy nagyobbak, 
továbbá liogy a gumók csucsrílgyei mindig 
nagyobi) termőképességei bir, mint az ezzel1 

szemben levő köldök felöli rész. Velősnél, ha 
az egész burgonyát vetésre akarjuk felhasz-! 
nálni, legczélszerübb úgy eljárni, hogy a 
metszést hosszában eszközöljük, úgy hogy 
a csúcs rügyes részi lehetőleg mindkét rész j 
tartalmazza.

T  Á  R C Z  A.

Elza eomtesse.
Irta: Moldoványi Gyula.

Л Kápolnayék ősi kastélyára kidugták a 
gyászlobogót, fekete szőnyegek borítják a kapui, a 
lépcsőket fel egészen a nagy teremig, a hol az öreg 
Kápolnay Gábor gróf ravatalon fekszik.

Bégen várták az öreg gróf halálát, de azért 
meglepett mindenkit.

Az egész falu, a jegyzőtől az utolsó zsellérig 
arról tanakodott, hogy kié lesz most a nagy ura
dalom!?

»Hiszen az Elza romtesse még alig nagy 
leány, most is a nevelő intézetben van, azután 
meg az öreg gróf a végrendeleten kikötötte, hogy 
csak «akkor lesz az E.lzáé a birtok, ha az öcscse 
fiához, Kápolnay Istvánhoz megy férjhez.

Pedig Elza egy cseppet sem szereli a léha 
grófot, a kinek nincs egyébh élvezete, csak a lo
vak, meg az agarak, aztán meg a szép aszonyok 
után szaladgálni.

Meg is mondta az apjának, mikor utoljára 
meglátogatta a zárdában, hogy inkább apácza lesz, 
mint az Istvánhoz menjen.

Mindezek daczára a degenerálio mégis 
be fog következni, csak hogy nem olyan 
hamar és nem olyan váratlanul, mintha 
lenti követelményekre gond nem Ibrdiltalik, 
mert helyes és igényeinek megfelelő terme
lése gáiló körülményül szolgál. Végül ügye
lembe veendő az is, hogy ha helyesen já
runk el termelésénél, s gondot fordítunk 
úgy a talaj megválasztására, valamint annak 
tápanyagtartalmára, a szerül várhatunk ter
melésénél megtelelö sikerl, meri sovány ta
lajon termelve nlinőségileg is romlik, a mi 
pedig már degenerálódás. Táporös talajt ki
van, mivel úgy a foszfort mint a nitrogént 
könnyen oldható végyekként képes felvenni 
Kőtöltebb talajokon a szuper foszfát és chi
lisalétrom alkalmazásával igen szép eredmé
nyeket értek már el. mig lazább talajokon 
e kettőn kívül a kálilartartahnu trágyák al
kalmazása sem kerülhető el

Tudvalevő dolog, hogy a burgonyát bá
rom czélból termeljük, ti hogy vagy asztali, 
vagy szeszgyári, vagy pedig lakarmánybur- 
gouyát nyerjünk lermé̂ i eredményül. A la* 
karinányburgonyától eltekintve a gazdának 
képezi czélját. hogy minél nagyobb kemé
nyítő tartalmú burgonyái produkáljon, mert 
a magas kernéiiyilö tartalom az asztali bur- 
gornyál izletesebbé a szeszgyári burgonyái 
pedig értékesebbé leszi A keményilődus 
asztali burgonya megsütve omlóssá lesz, el
lenkezőleg pedig sz tonnás, szappanos. A 
szeszgyári burgonyánál pedig azért játszik 
tonlos szerepet a keményítő tartalom, aineny-

Az öreg gróf erre Uur.itta a végrendeletbe, 
hogyha a leánya máshoz megy fé.jhcz, mint a kit 
ő választott számára, a bedől kis uradalmon kí
vül semmit se kapjon

Nagy pompával ment végbe a (emelés. A 
szertartást a szomszéd város apálplébáimsa végezte; 
tie kívüle egész sereg pap volt még, koztuk a lisz- 
tartó Sándor tia is, a kinek már csak egy éve 
van hátra, hogy felszenteljék.

Elza a temetés elolt találkozott először Sán
dorral, mikor liemenlek hozzájuk a papok, Imgy 
részvétüket I ifejezzék.

Oda ment elébe és a kezét nyújtotta neki.
Sándor meg a hehett, hogy a részvétről be

szélt volna, megcsókolta az odanyujtott puha kis 
kezel, belenézett bál run azokba az ábrándos sze
mekbe, melyekből a tiszta lélek tűz«* és valami 
szokatlan titkolt öröm sugárzott ki. Mondott is 
valamit, szívhez szóló, édes hangon.

— Milyen szép, nagy leány lett a kis Elza 
eomlessehól . . . !

Л küldöttség ezalatt elvégezte a tisztelgést, 
indultak kifelé Elza csak annyit tudott még a fi
atal pap fülébe súgni

— Ugy-e eljön holnap?!
Elmúlt a temetés, megtartották az elhunyt 

lelki üdvéért a gyászmiséi is.
A vendégek haza utaztak, csak a kis com- 

lesse akart még egy napot tölteni az ősi palotá
ban, mielőtt a zárdába visszamenti«.

A falu öreg papja, a család régi, hü barátja

nyiben ebből készül a szesz s igy természe
tesen annál többel fizethet a szeszgyáros 
valamely burgonyáért, minél több abban a 
keményítő. Tegyük lel például, hogy vala
mely gazdaságban a burgonya 90 m/m. — 
adott kai. holdanként, a burgonyának ke
ményítő tartalma azonban a termésnek 140/° 
volt, egy másik gazdaságban pedig kai. hol
danként csak 80 m/m. termet, azonban a 
termésnek 18%-a volt a keményítő tarta
lom, úgy a két termelő közül az utóbbi járt 
jobban, amennyiben ő kát holdanként 14.40 
m/m. keményítőt aratott, az első ízben em- 
lilett termelő ellenben csak 12.60 m/m.-át.

Felmerül már most az a kérdés, hogy 
a burgonyának keményitő tartalma miként 
volna fokozható, nevezetesen, hogy a friss 
istálló trágya nem hat-e csökkentőig a ke
ményítő tartalomra. Számos esetben bebizo- 
nyull már hogy a közvetlenül alkalmazott 
friss islállótrágva nem emeli-, de csökkenti 
и keményítő tartalmat, de annál inkább fo
kozza a termés nagyságát, s ebből a szem
pontból nem volna hátrányára a friss trá
gyázás a — burgonyának — Határozot
tan — hátrányára van — azonban azért, 
mert a friss trágyás földben a burgonya in
kább ki van téve pusztító betegségeknek, 
nevezetesen pedig a burgonya penész vehe- 
mesebben lép fel ilyen helyt; hátrányára 
vau továbbá azért, mert az ilyen talajból 
kikerüli burgonya nem tarlós, eltartás köz
ben sokkal nagyobb veszteséget szenved 
rothadás folytán, mint az, a mely nem fris
sen trágyázott talajból került ki.

A vetés forgóban a burgonya — épen,

voll most már mindene, gyámja, tanácsadója. 
Azzal akart még beszélni jövője felől. Meg a Sán
dortól is elakart köszöni.!

*
Május eleje, gyönyörű tavaszi délután volt. 

Elza lement a nagy angol kertbe, ábrándozva a 
levelesedé fákat, elandalgott az illatos virágágyak 
között, képzeletében önkénytelenül a imilt képe 
tűnt fel előtte.

Egy kis rövid ruhás szőke leánykát látott a 
park gondozott utjain pajkoskodni egy komoly
barna fiúval.

Bégen is volt az, majdnem nyolez eszten
deje . . .

Szegő Sándor már nagy diáknak tartotta 
magát, ötödiket végezte a czisztercziláknál, ő meg 
akkor akart menni a nevelő intézetbe.

Egész nyáron együtt voltak, csak a neve
lőnő öiködik rájuk.

Egy ilyen jelenei jutott most emlékezeté
in« . .  .

A nevelőnő olvasgatott a lugasban, ők meg 
sétállak a kertben.

Sándor beszélt a diákokról, hogy milyen rossz 
azoknak, mennyit kell tanulni, milyen szigorúak 
a tanárak, Elza pedig halgatta komoly arczczal 
és sajnálta szegényeket.

Azután leültek egymás mellé a padra és a 
liz éves kis leány mint valami komoly professzor 
buzdította Sándort, hogy csak tanuljon szorgal
masan, akkor hires ember lesz belőle.



azért — az istálló trágya után csak máso
dik helyen következzék, vagyis oly módon ott 
elhelyezve, mint a czukorrépái termelő gaz
daságokban a czukorrépa Pl zabos bükköny 
előtte igen dús istálló trágyával, utána búza j 
150 kg szuperfoszfáttal, utána burgonya,' 
esetleg 1 0 0  kg szupperfoszfáttal. Ilyen vetés | 
és trágyázási mod mellett nemcsak igen bő, j 
de keményítő dús és tartós termést is | 
kapunk

K Ü L Ö N F É L É K .

folyamodni. A kérvény az illető posta- és 
távirda igazgatósághoz czimezve, azon posta- 
és távirdahivatalnál nyújtandó be, hová fo
lyamodó növendékké fölvételét óhajtja. A 
lolyamodványokra a szülőknek, illetve árvák
nál a gyámnak beleegyező nyilatkozata is 
reá vezetendő. — Hogy mely posta- és tá- 
virdabivatalok vannak növendékek felvéte
lére felhatalmazva, és a felvételre vonatko
zó egyébb tudnivalókról bármelyik posta 
és távirdaigazgatóság, illetve hivatal tájéko
zást nyújt. A lölvett növendék a szolgálalol 
legkésőbb október hó 1-én tartozik meg
kezdem.

—  Kérelem. Lapunk f hó l-ével a XXI 
évfolyam lll.-ik negyedébe lépett; ez al
kalommal tisztelettel kérjük azon t. előfize 
tőinket, kiknek előtizelésük lejárt, azt uj- 
jitam, a kik pedig előfizetési d jjal hátralék 
ban vannak, azl mielébb beküldeni szíves
kedjenek, nehogy a lap szétküldésében ten- 
akadás történjék Tisztelettel

a k i a d ó h i v a t a l

Pályázat — Posla-távirdasegédtibzlekké j 
kiképzés czéljából a m kir posta távírda és j 
távbeszélő hivatalokhoz 1904 évben 25 5 1 
posta- és távirdanövendék vételik fel. és pe
dig: a zágrábi posta és távirdaigazgatósági 
kerületek számára tő-öl. a budapesti, kassai ■ 
kolozsvári, nagyváradi, pécsi, pozsonyi, sop-! 
róni és temesvári posta és távirda igazgatósági | 
kerületek számára ngyenkét 30-at. Posta- és ; 
távirdanövendékké fölvételért azon magyar 
honos ifjak pályázhatnak, a kik a magyar 
nyelvet, és horvát-szlavonországi illetőségűek 
pedig a horvá! nyelvet szóban és írásban 
bírják, továbbá a középiskola IV-ik. vagy 
egyenlő rangú más iskola megjelelő osztályát 
hazai tanintézetben sikerrel végezlék. 14 é 
vésnél nem fiatalabbak és lb evesnél nem, 
idősebbek; az iskola bevégzése és nővén-; 
dékké fölvétel között azonban legfeljebb egy 
évi megszakítás lehel, mely esetben hitele
sen igazolni kell, hogy ezen egy év alatt az 
illető hol tartózkodott es mivel foglalkozott 
A felvételért sajátkezűig irt ivenkint egy 
koronás pénzügyi bélyeggel ellálolt es köz 
ségi erkölcsi bizonyítványai, valamin! köz-j 
hatósági orvosi bizonyitványnyal felszereli 
kérvénynyel 1904 évi július hó végéig lehel j

Meghívó. Zalavármegye törvényhatósági 
bizottsága folyó évi julius hó 5-én délelőtt 
féltiz órakor a vármegyeház gyűlés termé
ben rendkívüli közgyűlést tart, melynek ki
zárólagos lárgyát képezendik: 1. A nagyinéi* 
tóságu m. kir. Belügyminiszter urnák 47300/11 
ez. 904. számú körrendeleté a jegyzői ma- 
gánmunkálatakról szóló szbályrendelet meg
alkotása tárgyában. 2. A 62000/B. M. VI— 
1904. sz. körrendelet a vármegyei alkalma
zottak illetményeinek szabályozásáról szóló 
1904: 10. tez végrehajtása tárgyában. 3. Za
laegerszeg r. t város képviselő testületnek 
az »Arany Bárány» szálloda bérbeadására 
vonatkozó s Domokos Ignácz és neje zala
egerszegi lakosok által megíelebbezett hatá
rozat felül bírálása 4 Balatonfüred község 
ingatlan szerzése és kölcsön felvétele. Mely 
rendkívüli közgyűlésre I bizottsági lag ural 
azzal van szerencsém meghívni, hogy a fenti 
ügyek előkészítése czéljából az állandó vá
lasztmányi ülés ugyancsak folyó évi julius 
hó 5-én délelőtt 9 órakor tartatik Zalaeger
szegen, 190 í évi junius hó 23-án Herle- 
lendy Kerencz s. к , Zalavármegye főispánja.

A Csáktornyái m kir áll polgári fin
es leányiskola 1903/4 iskolai évi értesítője 
szerint a nevezett iskolában a tanulók sza-j 
bályszerü lelvélele a lefolyt iskolai évben is, 
szeptember hó bárom első napján tartatott. 
Lgy-mazou napokon voltak a felvételi- és 
javító viszgálatok is Az első osztályba fel
vett tanulók közül, úgy a fiú mint a leány! 
iskolában, i vidékről jött tanulók felvételi j 
vizsgálatnak voltak alávetve. A fiúiskolába; 
beiralkozotl 131 tanuló, még pedig az I. 
oszt. 40. !1 o>/l 33, 111 oszt. 22. IV. oszt 
27, V. oszt > és VT 4. л leányiskolába 08

(tanuló, nevezetesen I. oszt. 33, II. oszt. 18,
III. oszt. 14, IV. oszt 8 . A fiuk között hely
beli voll 64, vidéki 67, a leányok között 
helybeli 52, vidéki 16. Évközben kimaradt 
a fiúiskolából 8 , a leányiskolából 2  tanuló 
A fiúiskolában a latin nyelv, mint redkivüli 
tantárgy, a lefolyt iskolaévben is taníttatott 
Viselet tekintetében az intézet tanulói álta
lában panaszra nem szolgáltattak okot. A 
kőzegészégügyi állapotok a lefolyt iskolai 
évben a lehető legkedvezőtlenebbek voltak 

; Ragályos betegségek nem fordultak ugyan 
jelő, de egyébb bajok annál inkább meglá
togatták ez intézetet, különösen a tantestü- 
; letek egyes tagjait, kiknek betegsége, illető
leg mulasztása, a tanítás mentére is felette 
zavarólag hatottak. A íiu iskolában három, 

í a leányiskolában szintén három tanerő volt 
j hosszabb rovidebb ideig beteg, mely idők a- 
!lati miniszteri megbízottak helyettesítették a 
I beteg tanítókat, illetőleg tanítónőket. A pol
gári fiúiskola tantestülete 9, a leányiskola 

! tantestüle 6  tagból és az az egyes hitfele- 
(kezetek hitoktatóiból állottak. A polg. fiúis
kolában egy ifjúsági önképzőjkör, a »Zrinyi- 

í önképző kör működött s egész éven keresz
tül 14 rendes — gyűlést — s azonkívül 
Deák, Rákóczi s márczius 15-iki ünnepé
lyeket tartott az iskola kebelén belül. A jö
vő 1904/5 iki iskolaévre a beiratások szep
tember hó 1 —4 én tartatnak meg, úgy a 

• fiú mint a leányiskolában s szeptember 1 -én 
lesznek a pótló és javitóvizsgálalok.

—  Az egyház köréből A király Peczek 
György tiiskeszentgyőrgyi alesperes-plebánost 
a csázmai társaskáptalanhoz czimzetes ka
nonokká nevezte ki

—  Előléptetés A cs és kir szab. déli 
vaspálya társaság igazgatósága Pintarics Ke- 
renéz sziszeki déli vasúti hivatalnokot a 
VT rangfokozal 3-ik osztályába léptette elő.

—  Eljegyzés Srey József drávavásár
helyi all. el. isk tanító múlt hó 26-án je
gyet váltott Grész Valeria dráva vásárhelyi 
all tanítónővel, Gresz László nyug. Csák
tornyái községi legyző kedves leányával.

—  Körgyám választás Л Csáktornyái 
vidéki körjegyzőség kör gyámjává Kollarics 
Rikhárd zalaujvári tanítót választották meg 
egyhangúlag.

Dr Kovacsics Kerencz Csáktornyái 
jírásorvo* lakásai múlt hó 28-án a Wiassirs

ügy emlékszik még a szavakra is.
Akkor Sándor kinevette, ő meg megharagu

dott rá és el kezdett sírni
Milyen sok időbe került, mig megbékült.
Elza okos kis leány, a kinek tanácsát meg 

kell szívlelni; aztán megcsókolta a kezét.
Ü meg odanyujtotta az ajkát is.
Sírig tartó Örök barátságot kötöttek
Régen volt az, akkor még csak félig volt 

árva, most már egészen az
Rokonai nem törődnek vele Haragszanak 

reá az édesanyja miatt, a ki csak egyszerű neve
lőnő volt és édes apja szeszélye folytán kerüli a 
családba.

Az öreg gróf is megbánta ezt a házasságot, 
sok szomorúságot okozott annak az angyaiszivu 
asszonynak, a kire az Elza úgy gondol vissza, 
mint valami szentre, {Midig alig ismerte ineg. mi 
kor elvesztette

Azután a jövőről ábrándozik; eszébe jut az 
apja végrendelete, a mely már férjről is gondos
kodott számára. Látja maga előtt unokabátyának 
kiélt alakját, azt a gúnyos mosolyt, a mely olyan 
visszataszítóvá teszi ajkad . .

És milyen a viselkedése. Azt hiszi, hogy 6 
lesz az áldozat, ha a nagy vagyon kedvéért el- 
vesszi azt a kis éretlen bakfisl

Egyre azt hajtogatja, hogy csak a halott 
iránti kegyeletitől teszi . !

Ennek az embernek legyen ő a felesége!?

Tiszta leike elborzad az ilyen életlól és visz- 
szavágyik a zárda falai kó/é

Jobb is lesz ott
Nyugodt csendes élet . . Távol a világ be

teges zajától, legalább azé marad <i szive, lelke, a 
kit az legjobban megillet. Ismét az a gyermekkori 
kép rajzolódott leikéin1, de most már nem foglal

kozott vele, fájdalmas sóhajjal elűzte magától.
Épen indulni akart a kastély ha, mikor szem• 

be jött vele Szegő Sándor a plébánossal A fiatal 
pap széles mellén megfeszült a kék reverenda, a 
testhez álló öltözet csak*előnyére volt karcsú alak
jának

Elza már távolról kiáltott felé!
— Azt hittem már nem jön el Sándor, el is 

felejteti engem egészen!
Nem tudok én olyan könyen felejteni 

grófnő, különösen magát nem felejtem el soha.
— Ne mondjon grófnénak, nem szeretem 

azl hallani. Vagy én is tisztelendő urnák *zólil- 
sain?

A fiatal pap mosolygott és odavezette a gyö
nyörű szőke leányt ahhoz a pádhoz, a melyen 
gyermek korukban a .sírig tartó barátságot kö
tötték.

— Emlékszik inég arra a jelenetre Sándor? 
Itt a pádon ültünk

Akkor a szivembe zártam, ott van az most 
j is érintetlenül

Pedig ugy e sok történt azóta?
— Maga szép nagy leány lett. én meg fel

vettem a reverendát. Csak ennyi!

— Miért lesz pap Sándor . . ?
A fiatal embert megzavarta egy kicsil ez a 

kérdés, fürkészve nézle a leány arczát, talán a 
szeméhál akarta kiolvasni, hogy miért kérdi.

Azt gondolta, hogy csak véletlenül talán 
éppen kíváncsiságból ejtette ki Elza azokat a sza
vakat és közönyösen beszélt valamit a hivatásról 
meg a világi hiúságokról.

Azután más tárgyra terelték a beszédet; a 
napi dolgok jöltek elő, a mibe beleszólt az öreg 
plébános is.

Elza jövőjéről is beszéltek. A leány azt 
mondta, hogy a nyáron snég két hónapot itthon 
tölt, azután visszamegy a zárdába.

Júniusban Szegő Sándor is hazajött, utolsó 
szünidejét szülőfalujában akarta eltölteni

Csaknem mindennapos vendég volt a kas
télyban Olyan volt a leánynyal, mintha testvére 
lett volna . .

Vége felé járt már a vakáczió, mikor egy
szer ebéd után felment a plébánoshoz

Az öreg pap még az ebédlőben voll, beszél
getett a nevelőnővel, Elza pedig a szomszéd szo
bában zongorázott.

Sándor nem akarta zavarni a társalgási és 
odament a zongorához

A leány őrült a jövetelének, előhozta a he
gedűjét és kérte, játszók vele együtt.

Nagyon különös hangulatban volt. Szerelmes, 
szomorú dalokat játszott olyan érzéssel, olyan iga



Gyula utczában levő Szeplfeld-féle házba 
helyezte át.

— Az Újság ajándék még soha sem idézett 
elő a közönségnél olyan elismerést és elragadtatást, 
mint *Az én korlársaim« czimü Mikszáth album. 
— Erre vall az ezrekre menő s napról-napra a 
kiadóhivatalhoz érkező buzdító, dicsérő levél, de 
leginkább az az örvendetes tény, hogy az »Újságá
hoz szegődő, * Az Újság« zászlaja alá csoportosuló 
uj hivek részére már nem telt a Mikszáth album 
első kiadásából és igy kénytelen volt »Az Újság« 
politikai napilap egy második kiadást rendezni, 
hogy a tömegesen érkező uj előfizetőkkel szemben 
is leróhassa szeretetének és hálájának ezt az aján
dékát. — A »Mikszáth Album» második kiadása 
szolgáltatja nekünk a kedves alkalmat, hogy rá
tereljük olvasóink figyelmét a módjára, mellyel 
ezt az értékesdiszművet *Az Újság» előfizetése 
révén teljesen díjtalanul és könnyű szerrel meg
szerezheti. Fölösleges megjegyeznünk, hogy a «Mik
száth Album» második kiadása akár tartalom, 
akár pazar kiállítás tekintetében teljesen azonos 
az első kiadással és igy minden uj előfizetőnek, a 
ki félévre egyszere fizet elő »Az Újságra,» vagy 
félévi kötelezettséggel akár negyedévenkint, akár 
havonkint fizet elő, módjában van az előfizetési 
összeg beküldése után azonnal megkapni ezt a 
gyönyörű ajándékot, mely ékessége a könyvszek
rénynek, vagy asztalnak, a hová kerül — és lel
két gyönyörködtető olvasmánya annak, a ki végig 
lapozza.

A perlaki áll. elemi, gazdasági ismétlő 
iskolák és kisdedövodák mull tanévi értesí
tőjét Tóth Sándor igazgató tanító szerkesz
tette a tantestület közreműködésével. Az ér
tesítő legelői az iskolai hatóság (tanfelügye- 
löség és gondnokság) tagjainak névsorát 
közli, majd pedig a múlt tanév történetének 
főbb mozzanatait s az iskolának az állapo
tát mutatja be röviden Eszerint: Az 1903- 
1904 tanévi beírások szép. 1—4 tartattak s 
9 -én vette kezdetét a rendes tanítás, beirat
kozott: az állami fiúiskolába 267, a leány
iskolába 282, összesen 549 tanuló; az áll. 
gazdasági ismétlő iskolába 99 fiú, 90 leány 
összesen 189 ismétlő iskolai tanköteles: Az 
1. állami kisdedóvodába 57 fiú, 48 leány; a
11-ba 40 fiú, 38 leány; a Ill-ba 56 fiú 48 
leá’ y, összesen 284 övóköteles. Л községi 
iparostanoncz iskolába felvétetett 48 tanuló. 
Igy a lefolyt tanévben 1070 tanköteles nyert 
oktatást, gondozást Ezek közül vidéki 24, 
tehát a beiskolázott perlaki tankötelesek 
száma: 1046. Az iskola látogatás kifogásta
lan. A gazdasági ismétlő iskola 7 osztályá
ban a beírások szept. 17-én tartattak, s a! 
tanítás 24-én kezdődött. Az ifjúsági egyesü

let 1901. év őszén alakult meg s működé 
sét ez évben decz. 16-én kezdte meg Tag
jai száma: Összesen 136. Minden vasárnap 
este rendesen 2 órai összejövetel volt. A ta
nulók egézsségi állapota általában kielégítő 
volt; meghalt 2 tanuló A szegény tanulókat 
segélyző egyesület a tanév ősszén 9 5  pár 
csizsmával segélyezte az iskola szegénysorsu 
tanulóit. Az egyesület fennállása, 1886 óta 
4044*06 koronát fordított segélyezésre és 
van 851.80 kor. tőkéje. A tanító s óvó tes
tület 14 tagból állott, még pedig 1 0  tanítója 
és tanítónője, 3 óvónője és egy hitoktatója 
volt az iskolának.

—  Szász Gyula szobrászt múlt hó 26-án 
temették el Budapesten az uj Szent János- 
kórház kápolnájából a farkasréti sirkortbe 
nagy részvét mellett. Csáktornyáról a Zrinyi- 
emlékmíí végrehajtóbizottsága sürgönyih»g 
fejezte ki részvétét az özvegynél és siirgö- 
nyileg rendelt koszorút a ravatalra, mely
nek szalagján »A Csáktornyái Zrinyi-emlék 
bizottsága« felirat volt A koszorut a Zrinyi- 
emlék végrehajtóbizottságának egyik tagja, 
Terböcz István miniszteri tanácsos helyezte 
el a ravatalon. Az elhunyt művészt özvegye, 
négy gyermeke s kiterjedt rokonság gyá
szolják Áldás és béke lengjen porain ! Az 
elhunyt özvegyétől az emlék mű-bizottság 
elnöke a következő sorokat kapta:

»Lesújtva a nagy fájdalomtól, el
telve az élet nehéz gondjaival, mondunk 
hálás köszönetét a Csáktornyái Zrinyi- 
emlék nagytekmtetü Bizottságának, úgy 
az annak nevében Margilai József elnök 
ur által hozzánk intézett részvétért, mint 
a minden jelenlévői mélyen meghaló 
koszorú letéléérl boldogult férjem Szász 
Gyula ravalálára. Tudta, érezte talán, 
hogy ez utólsó alkotása, — azért vette 
körül oly nagy rajongással Zrínyi meg- 
dicsőült alakjál; — azérl sietett azt be
fejezni, hogy leleplezve necsak a küllő 
és hős nagyságái - -  de Csáktornya ál
dozatkészségét és hazafiasságát utólsó mű
vénél hirdesse. Eng< djék meg igen lisztéit 
Uraim, hogy a megpróbáltatás e keserű 
óráiban a magam és árváim nevében 
ismételten kifejezhessem hálás köszöne
téinél nemes umgemlékezésükérl.

Budapest. 1904 iimius 29
Kiváló tisztelettel

zán, hogy észre sein vette, mikor a hegedű elhall
gatott.

Arcza kipirult, szemei odatapadtak a kotta
lapra, pihegett, mint valami kifáradt galamb.

Azután hátra vetette magát a székbe, köny- 
be lábadt szemeivel a fiatal embert kereste és 
ábrándosán játszotta azt a szép magvar nótát: 
»Felleg borult az erdőre .

A fialni pap némán nézte egy darabig ezt a 
különös jelenetet, azután megkérdezte a leánytól, 
hegy miért olyan szomorú? . . ?

Elza nem 9zólt semmit, csak ki törülte sze
méből a könnyeket, elkezdte játszani, hogy: »Ezért 
a legényért nem adnék»; azután hirtelen [átcsa
pott egy másik dalba, dúdolta és halkan: »Jaj de 
bajos a szerelmet titkolni . . .

A fiatal ember most inár megértette a já 
tékot: átölelte a szép leány fejét és bosszú édes 
csőkot nyomott az ajkára . . .

Mikor a plébános átnézett a másik szobából 
hogy miért szűnt meg a játék, éppen akkor mond
ta Sándor Elzának:

Minden gondolatom te voltál s te leszel ö- 
rökké! Csak látod, nem mertem megmondani Nem 
hittem, hogy te is szeretsz engem.

Az öreg pap nézte1 sokáig csodálkozva, szót
lanul, azután szelíden figyelmeztette1 a leányt az 
apja végrendeletére. Elza pentig Uildog mosoly hal 
hajtotta fejét a fiatal ember keblére és szerelme
sen mondta:

— Elég lesz nekünk a bedöi kastély is, ugye 
Sándor?

özv. S zívsz Gyuláné«.
—  A perlaki gyermekmajalis A múlt 

hét folyamán megtartott vizsgák sikeres 
eredménye fényes tanujelét adta a perlaki 
tanerők fáradhatatlan ügybuzgóságának. Iga
zán büszkék lehe lünk rájuk mi perlakiak. 
Igaz, hogy ez nem tartozik szorosan az én 
tárgyamhoz, de nem mulaszthatom el, hogy 
e‘gy-két dicsérő szóval meg ne emlékezzem 
a nyilvánosság előli is azokról, akiknek fá
radtságát a nagy közönség sohasem tudja 
eléggé méltányolni, me gbecsülni. Csütörtökön, 
jun. 23-én »Te I)eum«-on rehegtünk hálát 
a Mindenhatónak az elért eredményért. 
Vasárnap, azaz június 26-án voll az iskolaév 
végén megtartatni szokott majális és pedig 
a légi szokás ellenére benn Perlakon ésj 
nem az olloki községi csárdában. A mi az 
előbbi években a legélvezetesebb pontja volt 
a majálisnak, t. i. a ^háromnegyed óráig 
tarló kivonulás a majális színhelyére ének
és zeneszó mellett, annak most csak hal
vány képe volt meg A felvonulás ugyan 
megvolt kisebb kiadásban most is. de a 
legismertebb ulczán való vonulás már »a 
priori« nem mondható érdekesnek (a gyer-i 
mekre nézve) s hogy tényleg nem is volt 
az, azt »a prosteriori« eléggé tapasztaltuk, i

!Az egész majális szükségszerűleg nagyon 
korcsmái jellegűnek tűnt föl a gyermekek
nek; az ebbe belejátszó psicbologiai és phi- 
sicai motívumokat fölöslegesnek tartom elő
sorolni, mindenki könnyen rájön azokra, 
aki komolyan gondolkodik. Mily egész más, 
ha a szabadban levő csárdának kertjében 
lartatik meg. Aztán, valljuk meg, az idei 
majális nagyon urias jellegű volt több ok
ból, a gyermekek oroszlánrésze pedig szegény 
földművelők gyermeke s ennek logikus kö
vetkezménye az lett, hogy nagyon sok szülő 
(igy tehát gyermek is) elmaradt a majális
ról. E sorok írójának is nem egyszer volt 
alkalma e miatt panaszokat hallani. Akik 
pedig ott voltak, többek vallomása szerint, 
azok sem érezték magukat fesztelenül, mura- 
köziesen szólva: „po domaCem“. S első sor
ban ez a körülmény adta kezembe a tollat. 
Egyébként Kóma tennkölt szellemű lanto
sával, Horatiusnak szavaival végzem sorai
mat: „Oinnia haec seribo, quia semper ius- 
titiam amo.w Perlaki György.

A junius 12-iki »Zrínyi estélyien fe
lülfizettek: Wlassics Gyula 18 kor. Huszár 
Adolf Budapest, Molnár Elek 10 —10 kor.; 
Hertetendy Ferencz, Ziegler Kálmán, Muray 
Róbert Belicza 8 — 8  kor.; Szabó Lajos Felső- 
Mánd, Bernyak Károly, Benedikt Béla, Hoch- 
singer Sándor, Márics Viktor Nagy-Kanizsa, 
5 —5 kor I)r. Hajós Ferencz, Zakál Henrik, 
Pethő Jenő, Dénes Béla 3—3 kor. Kolben
schlag Béla, Neumann Róbert, Tóth István, 
Pálya Mihály, Kohn Ármin, Kratohwil, Hirsch 
mann Leo, Krasovecz József, Wirth kapitány 
Fóliák Emil Alsólendva, Martonossy Imre, 
Viziszentgyörgy, Strausz Sándor, Hessel Ja
kab. Weisz Viktor, Gráner Miksa, Dr. Viola 
Vilmos, Csukics Adolf AlseMendva. Morándini 
Tamás Zalaegerszeg, Zrínyi Viktor 2—2 K.; 
Lemaics kapitány, l)r Schvarz Albert, Larn- 
szak István Belicza l — 1 kor. összesen 140 
korona. A lelülfizetéseíkérl fogadják az ille
tők a7. emlékoszlop végrehajtó bizottságának 
e‘zutou nyilvánított hálás köszönetét.

Or. Wolf Béla orvos, tanubnányutjáról visz- 
szaérkezelt és működeiét megkezdette.

Drávavasárhelyen ismét egy szép ünnepély 
folyt le mull lió 29 én Szent Péter és Pál napján' 

j Ugyanis Horvát József, oda való kereskedő kezde
ményezésére a fára hívei egy i gyönyöréi zászlót 

J vettek a fára templom szamára, melyet a fára 
; plébánosa, Fílipich Lajos fentjelzetl napon áldott 
meg. Ez már a második zászlószentelés ebben a 
farában, mely körülmény csak a keresztény hivók 
nemes érzületéről és mély valásosságáról tesz ta
núságot.

— Évzáró vizsga Muraszentmártonban. A 
sznkotnál nagyobb ünnepséggel tartatott meg a 
muraszentinártoni rúna. kath. isk. évzáró vizsgája 
junius 22-én. Ugyanis az ünnepélyen megjelent 
gróf Batthyány Józsel, ki mint a nemesi választ
mány kiküldöttje néhai Horváth zágrábi kanonok 
alapítványának kamatját hozta meg a magyar 
nyelvben jele*skedő növendékeknek. Vele érkezett 
dr. Kuz.de ska Kálmán kir. tanácsos tanfelügyelő és 
Kolbeuschlag Béla Csáktornyái főszolgabíró. A köz
ségi és hitközségi elöljáróság is nagy érdeklődést 
tanúsított a vizsga iránt; de megjelentek a szom
szédos muraközi hegyvidéki állami elemi iskolák 
tanítói is. A növendékek általános megelégedést 
kellő értelmes és szabatos feleletei után kir. tan
felügyelő hálás és meleg szavakkal üdvözölte gróf 
Batthyány Józsefet, ki az iskola szereidének való- 
ben megható példáját nyújtotta azáltal, hogy oly 
messze távolból fáradt el a felső inurakózi hegy
vidékbe. Köszönetét fejezte ki a járási főszolgabí
rónak és Kecskés Ferencz alesperesnek és egyházi 
tanfelügyelőnek. Lelkes buzdítások után a szóban 
forgó alapítványból 80 K. Osztatott ki a magyar 
nyelvben legtöbb előmenetelt tanúsított növendé
kek között Végül Kecskés Ferencz alesperes és 
és tanfelügyelő fe-jezte ki őszinte szívből fakadt 
köszönetét a vendégeknek.
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Sve poSiljkeee tiéué zadrZaja 
novinah, naj se poSiljaju na 
iine, Margitai Joiefa urednik.» 

Csáktornya,

Izdateljstvo:

knjilara Fisch el Filipova, 
kam se predplate i obznane 

podljaju.

MEOJIMURJE
na horvatakom i magjarskom jeziku izlazeői druítveni, znastvení i povuöljivi llet za púk 

Izlazi s v a k i tjeden  je d e n k ra t  i to: vu  s v a k u  nedelju.

Predplatna cena ja:

Na celo leto . . .  8 kor
Na pol leta . . .  4 kor. 
Na öetvert leta . . 2 kor.

Hojedini broji koátaju 20 fill.

Obznane se poleg pogodbe 
i fel raőunaju.

SluZbeni glasnik: *Cakovaéke Sparkasse«, »Medjimurske Sparkasse.« »Sparkasse Okolice Csáktornya «, i t. d.

Jedna vrst obdelavanja krumpéra.
To, kaj vám tu hoéem povedati, je 

takvo delo, kője samo onda hasnujemo, 
ako je veC straéno draéljiva zemlja i ako 
draéa sa drugom prilikom nemremo vun 
zéistili Zemlja se tak pnpravi, как drugda, 
i ako smo ju véé pripravili za posadjenje 
krumpéra. 50—60 cm. jeden red od drugoga 
i 3 5 —40 cm jedna jamica od druge pose- 
jamo krumpéra.

Krumpéra vu redovito glibocinu sadimo, 
alt gnjezde taki po posadjenju moramo 
zagrnuti zemljom tak visoko, da krumpéra 
najmenje 15 cm. pokrije zemlja. Sa tém 
poslignemo to. da bude krumpér vuogo teZe 
se sklil, jer nedojde tak do njega lult, как 
redovito.

Ali né tak draé, ovaj. ako je lépő vréme 
taki zide i za malo vréme bude céla zemlja 
zelena od njega, ako sada sa ItZisom branom 
po preéki sa redi dobro pobranimo, vu 
draéu veliki kvar napravimo. tak (la jih 
najviác pogine. Za par dnevov sada nikakvo 
delo nedelajmo na zemlji. nego cekamo, 
dók se jo$ I drugi draé vun porine. Ako 
je to doSlo. onda krumperove jamice как 
navadno sa zemljom pokrijemo. ili ako smo 
pri pobranjenju né dosta zemlje poteguuli 
dőli, sada sa molikom potegmmo tuliko, da 
öve redovita vrst zemlje pokrije.

Med tem naravno je se draC takaj kréi,
1 sa tem poslignemo to. da se zemlja od 
draéa éisto oslobodi To postupanje kosta 
malo viSe penez. pák zato. как sm<> véé j 
gon spomenuli, samo na jak<* draénatoj 
zemlji je moéi preporuéati. dók na né lak 
draénatoj je moéi i 1 0 % kalisol hasnuvati 
Iz öve vu 1 0  litrov vode 2 0 —80 kg. je 
treba raztaliti i s lém spricati vu mirmm 
vrémenu. Na jednu mekotu je 200 litrov 
vode moéi raéunati.

íz orsaéke hize.
Jú n iu s a  2 7 -g a .

Vu orsaékim spraviáéu je znameniti 
govor dr âl Kovaéevié hrvatski oblegat On 
veti, da íz drage volje hoée. kaj se magjarska 
drZava ójáéi, i éisto bi rád, da se i pri 
magjarskoj vojski magjarski jezik hasnuje. 
Nadalje véli. da Hrvatska i Magjarska moraju 
jedna s drugom «íveli. Zalein je govoril od 
Fiume Véli, da ako Magjarska i Hrvalska 
jednu skupnu drZavu éiniju, je ébto svr- 
jedno, kam gud reéeino Fiumu spadajuéom 
Tu su se malo rasrdili na njega magjarski 
oblegati, jer veliju. Fiuma samo к Magjarskoj 
opada, как je i istina Z a tern opet lépő 
govori. Véli Kovaéevié, da né zdavnja joS 
su se vu Hrvatskim né srdili na magjare 
i na magjarsku zastavu. Zagrebaéki kanomki

I su na magjarske farke pantleku nosili kriZece 
I prilikom proátecijah. Ali. как je sadaSnji 
zagrebaéki nadbiákup doéel, on je pretrgel 

I to i magjarske farbe je prepovedal. Pák táj 
nadbiákup (PoSilovié) je 1896 prilikom 

imagjarskog jubileuma ipák nagradu dobil. 
Táj nadbiákup, koj je svetoga Stefana degre- 

jdérati hotel i koj svoje sveéenike opomina 
Ida ako puntaju proli Magjarskoj, naj tak 
j éiniju, kaj je nigdo tieprime. Hrvatski bis- 
I kupi bi radi. da bi joá vekéa punla bila 
; proli Magjarskoj. Dalje je povedal Kova
éevié, da su hrvatski biskupi Ijetos novine 
dali vun, sa kojimi puntaju proti Magjarskoj 
Glava toga puutanja je zagrebaékog semi- 
nariuma ravnatelj. Hedervarv-a, bivSega bana 
jene treba kriviti, da ie nepraviéen bil i tvordo 
poslupal, ako bi za isto Ivrdibil, vezda nebibilo 
tuliku punlarov vu Hrvalskoj. Déne pisma 
na stol orsaékog spravrééa, koja svedoéiju. 
da dalmatinski éinovniki sluZbeno, s peéatom 
i brojom na pismi nabiraju peneze za stroSek 
puntanja DokaZe íz 1828. Ijetnog zakona, 

'da bi se vu Hrvalskoj na viéeéih Skolah 
magjarski bilo treba vuéiti i poziva kormana 
magjarskoga. naj toga zakona zapove na 
hrvate. Veti riadalje. da se trsimo vu 
Hrvatskog Magjarskog domovini verne ljudi 
odhraniti. Véli, da vlada naj neda takovim 
biákupije i plebanije, koji sa nepriulelji 
Magjarskoj. I isto dopuáéenje za Irafiku 
naj samo onomu da vu Hrvatskoj, koj je 
priatelj magjarske

Zatem je govoril Szulló Géza, koj je 
gratuléral Kovaéeuéu za lépi govor. a 
Seemayer pák je preporuöal vladi, da naj 
samo takve éinovnike drzi. koji dobro poznaju 
nevelje I zahtéve puka

Jú n iu sa  2 8 -g a

I jós danas su bile govori od lirvatskih 
slaliáah Polónvi Géza obiagat léve stranjke 
je govoril danas i dokazal je, da Fiuma к 
Magjarskoj spada. Zatem se je proti Héder- 
váry-u ohmul Hekel je. dók je Hédervárv 
ban bil, je brvate proti nain obrnul. A od 
harmiéenja je rekel. Ja mkaj nehasni samo 
govoriti od magjarske harmice, nego bi ju 
trebalo I postaviti.

Gróf Hédervárv minister je taki dal 
odgovor Polónyiu Hraml je hrvatske bié- 

! kupé, jer véli. da su jós svi onda bili ime- 
jnuvani kada je on jós ban bil Brand je 
takajse zagrebaékoga nadbiSkupa. Ali lu su 
mu véé né veruvali oblegati, pák je nazad- 
nje itak priznal. da se je vu Posiloviéu 
vkanil Jer je Posiloviéa za drugoga éloveka 
drZal To pripozna, da su se penezi nabirali 
za puntanje. Ali to su né mogli znajti od 
kud su dohajali lé penezi

Kovaéevié hrvatski ablegat i negdaénji 
zagrebaéki veliki Zupán se je opet gori stal 
i rekel je. da drZi i na dalje reé. da .je

hrvatskih sveéenikov velika stran né verna 
Magjarskoj tak как bi morala. — Pólón у i 
opet Héderváry-a navali, a na lo Héderváry 
odgovara Polónyi-u i brani se.

Júniusa ЗО-ga
Od kraja, как je predsednik bil odprl 

spraviéée su se malo poriZmali, zvrhu toga, 
jeli bi odpis zvrhu quote razpravljali ili ne. 
Nazadnje je predsednik minister privojil, 
da se razpravlja. Zatem pák je govoril 
Pintér Sándor oblegat Véli, da ne samo kaj 
néje jednako bojno polje, na kojem se za 

! narodne juáe bojiju. nego pun je grabah. 
í Sa Zalostnim srdc.em gledi beteZnoga naroda 
'jóé beteZnese orsaéko spraviéée. Zatem govori 
od jezika pri soldaéiji. On, koj hoée osve- 
doéiti kralja, da ima kralj ju§ stranjski jezik 
vpeljati vu magjarsku soldaéiju, on oskvrni 
osobu kralja.

Za ovim je govoril Tisza István minis
ter predsednik: Na kratkoma hoée govoriti

Véli Tisza, da naj rumani i srbi si 
premisliju to, da su oni samo tak slobodni, 
ako je kraj Dunave jaki orsag. Oseguri 
orsaga, da bude polrl svako proti domovini 
puntanje. Kormán je duZen proti sakomu 
puntaru najtvrdeSe gori stupiti

Na Kövaéeviéev govor samo tuliko 
reée, da ako bi svi njegovu politiku sledili, 

i tak se to mora prije potle spuniti
Zatem je jóé govoril Apponyi gróf, a 

za njim opet Tisza gróf Nazadnje su se 
malo i zabavljali able gáti. Gabányi je med 
govorom pital Tiszu, jeli bude vu oklobru 
zbiranje Tisza je rekel, ako bude kakov 
zrok zapovedal, onda je Tisza je obeéal 

I da bude se sve istinske narodne zahtéve 
í trsil spuniti I s tem je kraj bil spraviséu 
íza danas.

í
Politika vu stranjskih zemljah.

Naé berlineki poverenik pri kralju Njegov 
Veliéanstvo je juniuSu 27-ga na audenciju 
pritnil Szögény-Marich I .ászló bcrlinskog 
naSeg poverenika (ministra). Szögyény. как 
svako Ijelo, tak i sada je zapoéel véé svoju 
vakaciu. kője vréme vu Csóru vu Fehér- 
varmegyiji sprovadja.

Pohodjenje vu kielu. Neméki cesar i eng- 
lezski kralj su se ziSli vu Kielu. Tu je eng 
lezski kralj oheda dal na svojim parobrodu 
Как veliju, tu su se dva vladari i od rusko- 
japanskog tabora dogovarjali.

Meczedónia. Knglczski i francuski listi 
opet hudo piSeju od maczedonskog staliéa. 
Veliju, da akoprem nemoramo drZati od 

ivelike bűne, ipák ménjéé bugarske trupe 
|pod jednim nemir delaju Vu monastirskim 
vilajetu pák ravno tak éiniju turske trupe



Turski red (medallia) naiega kralja. Turski 
sultan, da рокаде, kaj je brativinski prama 
naáerau kralju, je poslal sa deputacijom 
najviáeéi znak reda turskoga naáemu kralju. 
»Hanedani Ali Ozmán« se zove о vaj znak 
reda. Naá kralj je deputaciju sa velikom 
priateljbtvorn prijel i sve je nagradil sa 
visokimi Casti.

Srbi i crnoyorci. Íz Gettinje javiju, daj 
je ta júniusa 28-ga 50 srbskih dijakov doélo | 
da pohodiju crnogorske dijaké. Srbske dijaké 
su tu najlepée primili. 1 to je znak bratinstvaj 
dvéh narodah.

Tabor vu Aziji.
Novine joft sada pî eju od one bilke, 

koja je proéloga éetvrlka bila na morju 
pri Porth-Arthuru. Togo, japanski admiral 
je navaljil rusku flottu l>oj je od Cetvrlka 
jutra, do petek jutra trajal, med fém se je 
jedna ruska paroladja »Presvjel«,sa Uhtom- 
skij hercegom i sa 750 ljudi vtopila, jedna 
druga ladja Sebastopol je tezko opleZérana. 
Dakle opet su teZki dnevi doSli zvrhu rusov, 
kője su japani veC luliko kral nabuhali.

Med tem na suliim sve bliZe i blize 
dohajaju jeden к drugomuruski i japanski 
glavni Seregi. Japanci su osvojili tak zvanu 
Föncsulin grabu, s tem su opet vu lepéini 
poloZaju как rusi. Huski glavni vodja Koru- 
patkín véli, da japanci vec do ISO jezer 
ljudi moreju.skup imati, koji proli ujemu idu.

Так piéeju novine, da bilde ruski car 
takaj iSel vu Áziu, na bojno polje. Dók car 
ta dojde, véé mineju dva Ijedni a zaloga 11 

vet glavni boj, pák ako japani gvineju,| 
onda car malo pomore tani.

Jeden ruski oficér je povedal, da je | 
viteZtvo japanov éudnovato, a kaj se liCel 
soldaéke znanosli, njim néga para. Ovaj | 
oficér véli. da je jnko znainenilo na ruse. I 
ako budeju vu vremenu dosle pornocne Irupe.l

PruAloga meseca 25-ga su japani opet 
obladali ruse pri Kaipingu. Krvni boj je bil j 
tani. ab japani su gvinuli i ilrugi dán t j. 
2 fi-ga su osvojili Kaiping mesto.

Как ruske novine piéeju. Pri rusov ga 
malo marinerov. Minister ruskog mariner- 
slva je pozval sve one, koji su bili marineri 
ib koji razmeju marineriju najstupiju vu 
vojsku.

Kaj je novogji?

— Proaimo n.tár post и vane prod’ 
plHfrjiket naJ uum vu novim tertalju 
predplatne zuostatke óim predi poáleju 
i p red plate ponoviju.

ixgubieni urea
Minuéeg meseca 22 dueva ua veCer 

okolo 0 — 8  vure. iz Cakovca prama Drava 
Szt-Mihnlyu (Mihovlan) i duóéin pulu izgub- 
lena je jedna zlata narukvica. Najdjemk 
pnAten prikaz dobil bilde, ako lanceka Straus 
zvanoinu knjigo trgovcu predade

Xiieiki pnslirsk/ ш ind ifi.
Slrahoviti * oblaCni opad kiesniI je ov“ 

dane vu Newjork—newhavene Zelezne c.cste 
krajini, koj od Harringtoná na dvades-l kilo- 
metrov najednorn meslu povsemsa odnesla 
je voda nasipa. Dura jo dva male paslirske 
mladiCe takaj vaui dosligla, koji pod nasi- 
pom preko iduóen prekopu iskali si jesu

skrivno mesto Povodnja medjutim odovud 
takaj je nje pregnala bila Sada videli jesu, 
da nasipa vu jednem dugim prosloru nema, 
isto ako ovo takaj, da iz daleka jeden dugi 
peráonalski vlak pribljZava se prama pogi- 
belnornu mestu. StareSi deéec dvanajst Ije- 
toAni James Grillet, kad je prezivel 
vekáu slran pogibelji, slece iz sebe svoju 
órlenu rubaCu i Znjoin made prama dojdu- 
t'eino vlaku. Lokomotiva vodilelj ua njegov 
kric I glede znamenja na pogibeljnosl je sudil 
i s brzim zastavlanjem uspjesi s bilro idu- 
Cega vlaka na petdeset inelrov od nasipa' 
pokvarjene slrani zastavili. Po lakovim de- j 
écc iz bvojirn duhaprisutiiost|iim na vlaku 
bivSib oseinsto petdeset dvem putnikom Ziv- 
lenja je osloboditi i vnogo jezer dollarov 
kvara mentuval Maloga pastirskoga mladiCa 
sad kakti za viteza proslavlaju i za slran 
ujegovo narodno sabiranje uredjuju vu 
Ameriki.

II eg г и hi dp* uapjestuout.
Tekuéega 19ÖT. Ijeta bivsa regrulacija 

vu CakoveCkom kotaru jumusa meseca 17, 
18, 20 i 21 dncva bila je ohdrZavana Pod 
zbirauje doAlo je 104*9 novakov, med kojemi 
oslalo je za sposobne 152.

Xelike bure nesrefin.
Od slrabovite nesrecc doAel je glas, iz 

áaroávarmegjinske Klucso zvane obCme. Iz 
dvadesel pel ljudih stojeCcg teZackog Ser eg a 
dosligla je jedna velika ploba ove dane. 
TeZaki pod nekuliko svrZnale drevi sc spra-| 
vili jesu. Koma da su se bill uamesltli, slrela 
pukne vu jedno drevo i pod njom namesCe- j 
tub ljudih rncdnjih trojicu je udanla, drevo j 
pako ua koinade spolrla na luliko, da iz med 
ljudih vide njifti jako ranieuili postalo. Vu 
zdravju oslav&i ljudi se dalje navrnub jesu 
od pogibeljnoga mcsta pod jedno drugo drevo, 
nego i vu nju je takaj slrela pukla i d\a 
tezaka vubila. Posljt* dve nesrece к sebi do- 
Aavsi ljudi presiljem su bill vu velikoj plohi 
pobeci, med cun dve male pucice jedna 
jedenajsl, druga dvanajst Ijel slara iz bregov 
vu velikoj ninoZini dosaváoin vodom su do 
plivale bile.Pol drugu vuru je trpel nepre- 
stanoma padajuci desdj, koj lelmu skoro 
zevsema poplavil, i sil|e iz \ekse strain ua 
nikaj spravil. Kad jc vilier vliliuul, ljudi su 
se odpravili к njim spadajuOe iskal, nego 
radi nastale krmce I velikc vode inorali su j 
ostaviti svojega posla i samo drugt dan kad i 
je voda odtckla, onda su nasb 18 mrtvili le- j 
lab. koja straiioni od vudrenja slrele, stra* 
no in pako od povodnjc posla 11 su aldovoiu.j

ArniJ i fiákul.
Jedne inoslrane novine od inZeArga za-! 

! nimljivoga i znaCajnoga dugovanju piéeju:: 
Na gödölöisku dvornu vadasiju pozvali jesu 
lamo slanujm'e dva fiAkale takaj, k-kojim se 

! vclióanslvo ua luliko privéil, da se cudno 
vidilo njemu, sad na zadnjoj vadasiji, da 
jednoga od njili nema, pitauje naslavi к 
nadsumaru, da onaj drugi fiskal s crno 
nianjasto okruglam bradom, zakaj nip* pri
mulán NadAumar nalo taj odgovor dade: 
Nisnio ga pozvali Njihovo veliCanstvo. Pak 
zakaj ni? pila veliéauslvo. Ar je pravdu po- 
digel prob kraljevskornu imanju Pak gdo 
je dobd pravdu? FiSkaliA. Nu onda je vu 
redii sivár! Kako wlicanslvo— véli nadsu- 
mar — gospoAtina je zgubila pravdu. GospoA- 
tina nije zgubila nikaj. veli kralj, — jerbo 
sudci koji vu mojem iiuénu donaäaju suda; 
samo islinu dali je su njemu i ak<» on ima 
istuiii — nema se zakaj srditi. Nego ako bi 
fiskal bil zgubil svoju pravdu, lojesl ako on

ш
nebi bil imal islinu, onda bi si bil zasluZil, 
da se nepozove na vadasiju, nego ovak 
nepravifinost sie vCimli proti njemu. Udmah 
negdo nek ide vu mojem imenu к fiAkalu i 
nek ga oprosi, da dojde navadasiju — ar ja 
Zolim Gospoditi nadAumar pozove fiAkala na 
vadasiju.

* it ói. j и гики.
Árva-Bluha obCine stanovniki vu veki- 

veénom neprijatelstvu bill su med tamo sto- 
jeCemi nekuliko Zidovi i bolje bi Zelela iz 
van obéine nje gledati. Antisemitismus pred 
nekuliki dnevi s lakovom oduruostjum se 
zapoCel, da skoro pogdieljne posledice nisu 
bile vCmjene célomu dugovanju. Vu jedne 
siroiriaAke Zidovske Zene hiZi uajinre je ogenj 
nastal. Zeiia je sauia doina i od velikoga 
si rab a kri* uC, beZi van na vulicu. Iz sused- 
stva nalo je lamo dobeZalo nekuliko ljudih 
i jeden Praszke Juon zvani ovak veli к — 
ovim drugini: Id« ui vu luren, na strau bu- 
dem zvonil i zahm ua padnemo na Zidove. 
Dobro veliA — veli nato drugi, sad je naj- 
bolsa pnlika pretirati uje. Tim i naputi se 
prama cirkvi, nego túrna na najviSeäih Sten- 
gah se posrnekne i prije neg bi za zvona 
vuZe bil pri|el, doli se zruAi. Ognja su dot 
Cas pogasili i samo kesnije naäli jesu Pras- 
kera, Roj je inrtev leZal pod túrnom, s raz- 
koljenom glavom. Vu nedelju Kovács József 
kaloliCke obcine plebanuA se spomenul iz 
ovoga Zalostuoga dogodjenja i za boZju ruku 
imenuje ono, na bliZnjega Ijubav opomenul 

I je svoje farnike.

Cur i n re át uni.
Jen za drugini dobadjaju od uapad- 

nosli glasi iz carovjga dvora к ruga. Ove 
glase svigdar pobijaju, nego zato nigdo neve- 
ruje — pobijauju Med ostalemi, od onoga 
pisale |esu novine takaj, da proti caru ua- 
padnosli pokusa naCmil je jeden pobegnjeni 
areSlanl. Novine su taki pobile ovoga glasa, 
ako prem иска malo ipák ima vu njein. — 
nego samo ako je isima. — posvema neduZ- 
na je céla sivár Так se pripetilo célo dugo- 
vanje, kad se car s Celiremi svojemi Cerka- 
iii! po zarskoje seloli vrlu bíl áetal s jednim 
Uzackim cluvekom se zeslal. Gdo si? pita 
ga car. iz Siberije pobegnjeni areátant jesem, 
odgovon nepoznani, koj kod veliéanstva 
milosCu léée. Car nil nije hotel veruvali i 

! najblizemu redaru préda svoga óloveka i Aelje 
i se dalje. Na brzoma razide se ovaj ('uduovi- 
ten glas, i svaké tele koinbinancije pridru- 
Zile so jesu к loinu, doklani napokon raz- 

j bisln se prava istinilosl: TeZak zaista je íz 
J Siberije pobegnjeni areélant bil, koj s kriviin 
jiasusom, j>od ludjiin mienom slupil |e zars- 

! kője szelője parka med vrlue leZake veó to- 
I mu Ijelo dán, s svojom treznostjum i mar- 
: Ijivosljiiin zaoluZil si je svuju zudovoljnost. 
Vu skrovnosti u Zelel je vu »ebi, da pred 
cárom oCituje svoju proAustnosI i za inilo- 
srdnosl bude proeil. Nespretuo je poCel vu 
sunmjuje prepáig nego car — je bil obaveöéeu, 
da se siromaAki clovek poboláal na svojem i 
snnluval se bil njemu. Nego zalo vjerojatno, 
da ovo pripeCenje je malo geuulo nekuliko 
viAeAega reda Cinovnikib ljudih stalida. jerbo 
je ipák Cudnovilo, da pobegnjeni aredtant 
s lakó lehkoin pilléin dobiju sluZbu vu 
carevim dvru.

Od xiiffruhedkib muffjnrov.
SledeCeg duéevnoga dopisa dobili jesiuo 

od zagrabackih magjauov: Naák srdca val- 
rencSe kuca|u, naéa duéa tuplije éuli, ako 
se izmislimo na éakoveóke sveőane éase. 
Debro Cini Cuvstvu nademu, ako nam ua pa-







ki a magyar, német és liorvát 
nyelvben jártas, augusztus 1 -én

felvétetik.
Kezdőfizetés : lakás, teljes ellá

tás és 20 korona.
Mielőbbi ajánlatot kér

Ascher R. és Társa
W A R A Z S D O N

Ugyanott egy jó erkölcsű lin 
tanulónak azonnal felvétetik.
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