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A Csáktornyái állami tanítóképző- 
intézet jubileuma.

Egy minden tekintetben szépen sikerült 
hazafias ünnepélyről számolunk be tisztelt 
olvasóinknak.

A Csáktornyái állami tanítóképző-intézet 
folyó hó 6-án tartotta 2b éves fennálásának 
emlékünnepét. Már az előző nap délutánján 
a haza minden vidékéről érkeztek az intézet 
volt növendékei, hogy részt vegyenek az 
»alma mater« jubiláns ünnepélyén. Este a 
Zrínyi vendéglőben adtak találkát egymásnak 
a volt tanitványok, a kik részint vendéglőkben 
részint az intézetben szallásoltattak el

Másnap reggel az intézetben gyűltek 
össze a volt növendékek, kikhez a mostani 
növendékek közül a III. és IV évesek is 
csatlakoztak. Aztán az intézet zászlaja alatt 
megindultak a templomba s itt Kecskés 
Ferencz esperes plébános, egyházkerület! 
tanfelügyelő ünnepi Te Deumot mondott. A 
templomból a Zrínyi-emlékoszlophoz mentek 
a volt növendékek. Itt Vargha Tivadar a 
gyöngyösi állami iskolák igazgatója remek 
beszéd kíséretében helyezte le a volt tanító 
növendékek szép koszorúját. Majd a Zrinyi- 
várba vonultak, a hol Huzják Lukács bajai 
állami tanitóképző-intézeti tanár méltatta 
lelkes beszédben a Zrinyi-várat, mely a 
tanítóképző intézetnek első otthonát adta 

Az ünnepély folytatása a tanítóképző

intézet tágas tornacsarnokában volt nagy
számú közönség jelenlétében.

Megjelent az ünnepélyen Csertáu Károly 
alispán i\ vallás és közoktatásügyi miniszter, 
illetőleg a főispán kiküldöttje, L)r. Ruzsicska 
Kálmán kir. tanácsos, tanfelügyelő, lovag 
Pruzsinsky cs. és kir. kamarás, dsidás-őrnagy, 
Simon Lajos kir. táblabiró, Kolbenschlag 
Béla főszolgabíró, Kecskés Ferencz egyház
kerületi tanfelügyelő, Wollák Rezső az izra
elita hitközség elnöke, Szalay Sándor a megyei 
tanítótestület elnöke, Csáktornya küldöttsége 
élén a városbiróval, a helybeli összes tan
intézetek, hatóságok s hivatalok küldöttjei, 
számosán a közönség köréből, a bajai és 
csurgói állami tanítóképző intézel, az alsó- 
lendvai áll. polg. iskola, a nagykanizsai áll. 
iskolák, a vakok budapesti országos intéze
tének stb. képviselői, az intézet 111. és IV- 
éves növedékei és közel százan az intézet 
volt tanítványai közül.

Az intézel tornacsarnoka ez alkalomra 
fel volt díszítve. A nemzeti himnusz elének- 
lése után dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanfel
ügyelő gyönyörű beszéddel nyitotta meg az 
ünnepélyt s üdvözölte Cserfán Károly alis
pánt, mint a miniszter kiküldöttjét, melyre 
alispán ur hatásos beszédben válaszolt. A 
vall. és közoktatásügyi miniszternek és a 
főispánnak üdvözlő sürgöny küldetett.

Ezután Margitai József igazgató vázolta 
az intézet 2b éves történetét. Brauner Lajos 
Csáktornyái állami tanító a volt növendékek

nevében aranyhímzésű, gyönyörű selyem
szalagot helyezeti szónoki hévvel előadott 
remek beszéd kíséretében az intézet zászla
jára. Honfi Lőrincz Zrinyifalvai áll. iskolai 
tanító pedig a múlt évi továbbképző tan
folyam hallgatói nevében kötött fel a zász
lóra zöld selyemszalagot szép beszéd kísé
retében. Csiszár János zalaegerszegi állami 
tanító emlékezett meg Bárány lgnácz jeles 
paedagogusról, az intézet volt első igazgató
járól, s avatta fel hatásos beszéddel a volt 
tanitványok által készítetett márvány em
léktábláját s mellképét. A fekete márvány 
táblán az ajánló sorokon kívül Báránynak 
egyik ismert mondása van vésve: »A tanítói 
állást szentélynek tekintem, melytől a méltat
lanokat láng ostorral szerelném távoltartani.» 
Előző délután Bárány sírjára helyeztek 
koszorút a hálás tanitványok, kiknek nevé
ben Kovács Gyula, Bárány lgnácz volt tanít
ványa mondott megható beszédet. —  Pore- 
dus Antal nagykanizsai iparosiskolai igaz
gató Samu József volt intézeti igazgató életét 
és működését méltatta hatásos beszédben és 
felavatta az emlékére állított emléktáblát és 
arczképet. A fekete márványba az ajánló 
sorokon kivül Samu Józsefnek a követkfezö 
mondása vésetelt: »A természettel való fog
lalkozás Istenhez emeli a lelket. A legelső 
erkölcsi érzelem azon magból kelt ki, melyet 
az ember a földbe vetett.«

Felolvasottak az érkezett üdvözlő sür
gönyök és iratok. Üdvözleteket küldtek:

T  Á R C Z  A .

Az őrnagy ur.
A májusi vér majd szétrepesztette a fák 

ereit, a városka lisztjei a két legöregebb zászló- 
aljparancsnok nyugalombavonulásál parenlálták el 
a tiszti étkezőben, mikor a különben otthon étkező 
nős ezredes izgatottságában féituczatszor megbo
tolva a sarkantyújában úgy esett be a terembe:

— Roppant újság ! Roppant kitüntetés !
Csörömpölve hüllőt lak a villák a tányérukra.

Némán figyelt mindenki.
Roppant újság! Egyszerre két áthelyezés ! 

Főherczeg tiszteli meg az ezredünket. (3 lesz a 
negyedik zászlóalj parancsnoka, a harmadiké Rranne 
őrnagy.

Repdestek, hullámoztak a kíváncsiság és az 
érdeklődés sugarai a levegőben.

— Milyen ember a fenség? Hát Rranne 
őrnagy ? A főherczeg egész komolyan parancsnok 
lesz e? Az őrnagy szekáns e ?

A válaszokat csakhamar megtudták, hogy: 
a főherczeg éppoly komolyan veszi a hivatását, 
mintha pickauf vitte volna fel a rangjáig, az 
őrnagy pedig nem szekáns, hanem bámulatos erős- 
kezű ember, aki alatt a harmadik zászlóalj legé
nyei mintakatonákká lettek. Rranne tartózkodó 
modorú ember volt: nem váltott ki rokonszenvel 
a bajtársaiból. Hideg maradt mindig az arcza, de 
a szeme villogását mutatta, hogy belső életet él.

Az ezredesnek, akinek az őrnagy ridegsége

éppenséggel nem tetszett, dicsőséges hire volt 
affelől, hogy nyolezszáz ember közül is meglátta: 
melyik képtelen a katonai szolgá'at komoly telje
sítésére, vagyis: melyik bakának a sapkája áll 
ferdén. Módfelett boszantó volt, hogy Rranne 
őrnagy zászlóaljában mindegyiknek a sapkája egye- 
nezen állt, igy hát az őrnagyban a legmagasabb 
szolgálatban nem igen lehet beléjekötni.

Lassan itt volt már az ezredgyakorlatok 
ideje. Egyik júliusi hajnalban már három órakor 
indult el a homoki puszta felé a negyedik zászló
alj, a másik három pedig, mely »ellenség« volt 
öt órakor. Ennek a főherczeg volt a parancsnoka. 
Úgy kontemplálták a haditervet, hogy ütközetre 
körülbelül tiz órakor keiül a sor, vagyis más 
szóval — a parancs az volt, hogy pontban tiz 
ólakor lesz az ütközet.

a homoki pusztának és a környékének 
nagyon becsületes volt a talaja, a mely a világ 
minden kincséért sem lett volna hűtlen a nevé
hez: futóhomók volt biz az, amely rohamvásl 
settenkedett le a bakkancsok lyukacsain s égette 
a talpat, hogy csuk úgy tánczolt rajta a katona. 
A pusztától északkeletre egy erdőnek csúfolt 
hatalmas fás terület volt, amelyre még a faovoda 
nevet is túlzásnak lehetett venni. Fennek a táján 
kellelt megtörténnie az összecsapásnak.

Rranne őrnagy megkerülte az erdőt valami 
egy órai járásra és szokatlanul idegesen fészke
lődön a lován az egész ulon, mert kétségbeejtő 
volt, hogy hová helyezze el födözékbe a csapat
ják mikor az utolsó országúti kulig pontos, kato
nai térképen nyoma sem volt egy parányi domb
nak sem. Már pedig, ha a katonai térképen nincs 
dom b, akkor szent, hogy nincs domb az egész

vidéken. Megkerülték az erdőt, az őrnagy egy
szerre csak elhalaványodva kérdézte a segéd
tisztjétől.

— Hol vagyunk hadnagy ur?
— ötvenhat pereznyi utón északkeletre a 

homoki pusztától, felelte szolgálati készséggel a
segédtiszt.

Az őrnagy még halványabb volt a csodál
kozástól.

— Hadnagy ur ez érthetetlen ! Tisztára ért
hetetlen ! Tessék, itt a térkép, ott minden van, 
csak »üeckung« nincs. És nézzen ide, — maga 
elé mutatott, látja ezt a hatalmas töltést ? Hisz
ez vast)ti töltés !

Bizony az vasúti töltés volt, de ha nem is 
az lett volna, mivel az őrnagy mondta, hát a 
hadnagy ráhagyta volna:

— Jelentem alássan, az vasúti töltés.
Nem volt már halovány a Branne őrnagy 

arcza, villogott a tekintete. Odavágtalott a zászló- 
aljához:

Zászlóalj vigyázz ! Rohumlépés, irány 
utánam, zászlóalj indulj!

Remegett a föld, amint a csapat a töltés 
egyik oldalán föl, a másikon lerohant. Ott aztán 
nyugodtan hasra ieküdlek.

Volt tehát «deckung« már, ha a térképen 
nem is volt jelezve . . . Másfél év alatt ugyanis 
kitalálták építeni a vasutat, a vidék katonai tér
képe pedig pár esztendő előtt készült.

És a bolond öt esztendő ostoba zavart csi
nált a főherczeg csapatában is. A pusztától délre 
ugyanis a talaj már agyagos volt, olt emelkedett 
egy csomó domb, mindmegannyi födőzék. Csak
hogy az öt esztendővel ezelőtt volt igy. Mert





esete nem egyedüli az igaztalan utón való 
pénzszerzésben. Ugyanis még a múlt 1903. 
év julius havában Pozvek János stridói lakos
tól 70 koronát s ugyanekkor egy másik 
stridói lakostól egy téli kabátot lopott. Leg
utóbb, folyó évi júliusban pedig Budaörsön 
Heisz Antalnál volt szolgálatban, hol julius 
28-án ellopta a gazdája arany óraját és 
arany lánczát azonkivül 360 korona kész
pénzét és megszökött. Ez utóbbi lopásért 
körözve is volt.

—  TŰZ. Múlt hó 29-én a szelenczei 
petroleum telepen Kelemenics Ferencz a 
szelenczei plébános kocsisa kíváncsiságból a 
petroleum telep egyik gyűjtő tartálját néze
gette égő pipával a szájában, miközben a 
fedetlen pipából parázs hullott a tartályba, 
mitől azután a petroleum azonnal meggyul
ladt. Szerencsére a telep munkásai hamar 
észrevették a tüzet s mielőtt nagyobb sze
rencsétlenség történhetett volna, eloltották 
Kelemenics pedig a helyett hogy. mikor a 
tüzet látta, jelentette volna, elszaladt. A 
csendőrség azonban elfogta.

—  Eljegyzés. Haller Jenő nagypiszani- 
czai tanító eljegyezte Szilvágyi Sárika kisasz- 
szonyt, néhai Szilvágyi Gyula ev. ref. lelkész 
leányát Légrádon.

—  Öngyilkosság Gold Samu 21 éves, 
muraszerdahelyi fiatalember, egy odavaló 
kereskedőnek a fia, f. hó 3-án bél kocsit 
fogaoott, hogy a vasúti állomáshoz hajtasson. 
Útközben durranás riasztotta meg a kocsist. 
Visszafordult s látta, hogy a fiatalember lőtt 
magára. Megállóit, segítségért kiáltott, de 
már segíteni nem lehetett. Gold Samu halolt 
volt. Az öngyilkosság oka ismeretlen.

—  Sertésvész. Csáktornya nagyközség
ben a sertésvész megállapittatott, miért is a 
szerdai sertésvásárok további intézkedésig 
szünetelni fognak. Itt említjük fel a föld- 
mivelésügyi miniszternek egy idevonatkozó 
elvi jelentőségű határozatát is. E szerint: »a 
serlésvész miatt lezárt községben fekvő vész
mentes szállásokban levő sertések forgalma 
a községek belterületén szabad s ily ser
tések adás-vétele engedélyhez kötve nincs.«

—  A hordók és üvegek hitelesítése A 
kereskedelemügyi miniszleiium legutóbb kia
dott körrendeleté szerint a hordók és üve
gek hitelesítéséért a következő dijak szed
hetők: 50 liter űrtartalomig 10 f.; 51 — 150 
liter után 15 f., azon főiül minden 10 liter 
után 1 fillér. Korcsmái palaezkok. üvegek, 
űrtartalomra való tekintet nélkül 4 f ; azon 
esetben, ha egynél több mérték van följe
gyezve, még külön 2 fillér jár.

—  A takarmanyhiány. Az Országos 
Központi hitelszövetkezet az összes vidéki 
szövetkezetekhez körlevelet intézett, melyben 
a gazdaközönséget fenyegelö általános Ínség 
enyhítésére az összes szövetkezeteknek s igy 
közvetve a szövetkezeti tagoknak hitelt 
bocsát rendelkezésére. A körlevél által aján
lott segítési mód a következő:

A szövetkezet igazgatósága összeírja, 
hogy minden szövetkezeti tagnak a takar- 
mányczikkekből mennyire lesz szüksége, 
ügy-egy tag 300 korona értéknél többet 
nem kaphat. Az ekként megállapított 
szükséglet a központ utján beszerezte
tik, s a kérelmezők közt készpénz, vagy 
adóslevél ellenében szétosztatik. Az adós
ság a jövő évi aratás után fizetendő 
vissza.

—  Korcsmárosok veszedelme Komoly 
veszedelem fenyegeti azokat a korcsmáro- 
sokat és vendéglősöket, kik templom, vagy 
más középület közelében tartják fenn kor

látlan ilalmérési üzletüket. A belügyminiszter 
közli, hogy szükség esetén bármely korlátlan 
italmérési üzlet beszüntethető, ha az vala
mely középülettől 50, illetve nagyobb helye
ken 100 méternyire nem fekszik. E beszün- 
telési jogot nem alterálja az sem, ha a 
korcsma előbb állt a helyén, mint a szom
széd középület. A miniszter eme döntését 
egy fellebbezés provokálta, melyet egy szom
bathelyi italmérési engedélylyel biró üzlet
ember intézett a miniszterhez, a vármegyé
nek április 25-én kelt ama szabályrendelete 
ellen, mely az italmérési helyeknek a középü
letektől való távolságát megállapítja. A vár
megye kimondotta, hogy e határok megál
lapítása a már megelőző üzletévekre nem 
terjed ki még akkor sem, ha az üzletekre 
tulajdonosában, avagy bérlőjében változás 
áll be. A miniszter a vasvármegyei szabály- 
rendelet eme pontját törölte, hogy italmé
rési üzletek csakis a középületektől 50, 
illetve 100 méternyire engedélyezhetők és 
az 1899. XX. t.-cz. idevonatkozó intézke
dései szükség eseten még a szabályrendelet 
alkotása előtt keletkezett italmérési üzletek
kel sz mben is alkalmazásba vehetők.

К ÖZGAZDASÁG.

Miirt szüHsíges ismerttünK a talaj »fcztartalnit ?
A talaj mésztarlalmát azért szükséges 

ismernünk, mert a trágyafélék teljes hatá
sukat csak akkor fejthetik ki, ha a talaj
ban el gendő mész is van. Az istállótrágya 
teljes hatását csak akkor fejtheti ki, ha a 
talajban e^gendő mész is van. különben 
nincs mi átalakítsa annak nitrogénjét salét- 
romos sókká, pedig4 a növények csakis 
ilyen alakban vehetik föl azt A chilisalétrom 
mészszegény talajban is kifejti hatását, a 
kálisók hatása is feltűnőbb lesz mészben 
bővelkedő, mint mészszegény talajban, mert 
a mész a kálisókból a keményítő csökke
nését előidéző chlorl távolítja el. A szuper- 
fossfálokra nem kedvező, ha nagyon sok, 
de az sem. ha nagyon kevés a mész: csak 
a legritkább esetben fordul elő azonban az, 
hogy a talaj több meszel tartalmazzon, mint 
amennyi elegendő, sokkal gyakoribb az esel, 
hogy kevés benne a mész. Ha elegendő 
mész van a talajban, mérsékelten pezseg, 
ha tiszta sósavat öntünk reá.

Mogyan H«U Vetni a borsi; csatamádét ?
Az egymagában vetett csalamádé, bár 

egyébként kitűnő takarmány, de nem ad 
elegendő erőt a nehéz munkál végző ökör
nek és sovány tejet adnak tőle azok a 
tehenek, melyek csalamádén kívül egyebet 
nem kapnak, meri a csalamádé fehérjében 
szegény takarmány, a mely hibáján úgy 
lehet segíteni, ha borsóval keverten vetjük. 
Ha ezt a kevert vetést istállótrágyával jól 
ellátott talajba vetjük, nagy mennyiségű és 
kitünő'takarmányt fog szolgáltatni. Egy kát. 
hold csalamádé felül vetésére elegendő 50 
kg. tavaszi borsó, a mely azonban nem 
összekeverte!! vetendő el a csalamádéval, 
hanem külön-külön olyformán, hogy a ten
geriből 24— 30%-al a rendes vetőmennyi
ségnél kevesebb vettessék, a borsó pedig 
csak akkor szórassék el, ha a tengeri kikelt. 
A borsó szintén géppel vetendő 20 cm.-nyire. 
A kettőt egyszerre elvetni azért nem taná
csos, mert a gyorsabban kikelő és gyorsab
ban fejlődő borsó elnyomná a csalamádét. 
A csalamádé után szintén vethető a búza, 
miután azonban a csalamádé sok tápláló

anyagot von el a talajtól, a csalamádé 
lekaszálása után okvetlenül fheg kell trá
gyázni a talajt szuperfoszfáttal, mely eset
ben a csalamádé után is kitőnő búza terem.

A delibláth bonoH szőlőt
Tudvalevőleg a delibláthi homokterületeken 

óriási szőlőtelepitéseket végzett a kormány. 
Tekintettel pedig arra a körülményre, hogy 
elegendő istállótrágya ott rendelkezésre nem 
áll, érdekes mütrágyázási kísérletek végeztet
tek, melyeket közérdekű voltuknál fogva rövi
den a következőkben ismertetünk. Legutóbb 
18 helyen folytattak évekre terjedő kísérle
teket, s ezek közül csupán egyetlen helyen 
nem zárult a kísérlet anyagi haszonnal. Nyolcz 
esetben a must többlet több mint 2000, —  
két esetben több mint ötszáz, öt esetben 
több 100 lietr musttal volt több a termés. 
A must cukortartalma is legtöbb esetben 
javult, volt rá eset, hogy a terméstöbblet hogy 
hectoliter mustja 4. 10 ko. került s as 500 
literes terméstöbblet már hűségesen megtérí
tette a műtrágyázás költségeit.

Miitor Van hdyfa a zíldtrágyizás?
Bebizonyított tény, hogy a zöldtrágyával 

csakis humuszt adunk a talajnak, ásványi 
anyagokat azonban sokkal minimálisabb 
mennyiségben, mint a hogy arra a talajnak 
szüksége volna. Következik tehát, hogy zöld- 
trágyázást csak ott alkalmazzunk, a hol ele
gendő istállótrágya nincs, vagy a hová az 
istállótrágyát elfuvarozni nem lehet, lljen 

I esetben sem szabad azonban figyelmen kívül 
hagyni, hogy a zöldtrágyákban nincs elegendő 
ásványi alkaté rész, mesterséges ásványi trá
gyákkal kell tehát azokat pótolni, a mely eset
ben zöldlrágyák kitűnő szolgáitól vannak 
hivatva tenni.

Az olasz czirolt termelés.
A termelni szokásos mezőgazdasági 

növények között egyike a legjövedelmezőb
beknek s mégis oly kevesen foglalkoznak 
termelésével, hogy ezen szükségletünk leg
nagyobb része küllőidről nyer fedezetet. 
Talajban nem válogatós, csak jól legyen az 
előkészítve. A közvetlen istállótrágyát nem 
szereli, mert szakála törékeny lesz, miért 
is műtrágyát használnak alá, igy azonban 
az elővetemény kap istállótrágyát. Vetik 
április végén, május elején, 40— 50 cm. 
sortávolra. Ha térdmagasságnyira nőtt, meg
kapáljuk s kiegyezzük sorban 30 cm. távol
ságra. Néhány héttel kivágás előtt még egy 
kapálást kap. Szakáltermése 8 — 10 cm., a 
mely 15— 20 koronával értékesül, magter
mése 6 — 8 cm. melynek ára 8 — 10 kor.

Я taHarmányrfpa jomolyoH ttrnflf'ttngjfMli alpi
Igen sokszor megtörténik az az eset, 

hogy egy éves s igy feltétlen jó  csiraképes- 
ségünck minősíthető répagomolyokból nem 
fejlődik ki a mag. E jelenségnek okai lehet
nek a következők. I./ túlságosan zárt fekvés, 
zárt levegővel mely a magképződést akadá
lyozta, 2./ a gomolyfejlődés idején fellépett 
hőutés, 3 /  a hajtások tulbuja fejlődése és 
sűrű zárt állása, a mi a répánál szükséges 
kölcsönös termékenyítést hiányossá tette; 4./ 
az egy— egy répatövön meghagyott túlságos 
sok hajtás s azok szoros összeköttetése s 
végül 5 / a talajnak foszforszegénysége. Ismer
vén az okokat, nem lesz tehát nehéz, ott 
a hol és a mennyiben lehetséges, a megfe* 
lelő védinlézkedésről ideje-korán gondoskodni.
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Sve pofiiljke se tiCuö zadrZaja 
novinah, naj se pofiiljaju na 
íme, Margitai Joíefa urednika 

Csáktornya,

Izdataljstvo:

knjiZara F ischel F ilipova, 
kam se predplate i obznane 

pofii j aj u.

M E D JIM U R IE
na horvatekom i magjarskom jeziku izlazeéi druítveni, znastveni i povucljivi list za púk 

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

Predplatna cena ja:

Na Celo leto . . .  8 kor.
Na pol leta . . .  4 kor.
Na Cetvert leta . . 2 kor.

Pojedini broji kofilaju 20 fill.

Obznane se poleg pogodbe 
i fal raCunaju.

SluÉbeni glasnik: «Csáktornyái takarékpénztár» «Muraközi takarékpénztár» «Csáktornya Vidéki takarékpénztár» i t. d.

Sveéanost vu Cakovcu.
Ovoga meseca 6-ga drieva je velika sve

Canost bila vu Cakovcu. Kraljevska orsaCka 
preparandija je toga dneva obsluZavala svo- 
jeg obstanja 25 ljetni jubileum. íz te prilike 
se je iz céloga orsaga vnogo i vnogo navu- 
Citeljov, proíessorov, koji su negda öve pre
parandije dijaki bili ziálo skup, da tu skup- 
noma daju Bogu hvalu i da se zmisliju za 
25 ljetnu proálost, koju je CakoveCka pre
parandija bila preZivela.

Na sveCanost je minister cirkvenih i 
ákolskih poslov takajáe poverenika poslal vu 
osobi Csertán Károly podZupana. NazoCen je 
bil nadalje dr. Ruzsicska Kálmán kr. ákolski 
nadzornik Kecskés Ferencz jaápreát viáe izas- 
lanikov lak domaCih, как stranjskih ákolah 
CakoveCkih sudov poslaniki. как takajáe i 
od CakoveCkih ulanerov pl. Fruzsinszky major 
i druga visoka gospoda.

VeC 5-ga, tojest vu pondeljek odveCer 
su se ziáli skup navuCitelji i drugo poátuvano 
obCinstvo, da budeju drugi dán nazoCi na 
sveCanosti. V pondeljek ob péti vuri su pre
parandije negdaánji sluáatelji, sadaánji navuCi
telji iáli na drávbszentmihályskogrobje.gdesu 
venec poloZili na grob Bárány Ignácza, prvoga 
ravnatelja CakoveCke orsaCke preparandije. 
Zatem pák su se na veCer vu oátaiiji «Zri- 
nyi»-a ziáli skup, gde su se od negdaánjih, 
joá gda su dijaki bili, vrémenah razgovarali 
i lak vugodno sprevodili predveCerku sveCa
nosti.

Drugi dán, tojest vu tork se je sveCano 
obCinstvo i navuCitelji vu preparandiji ziálo 
skup. Od ovud su ob 8 vuri iáli vu rimo- 
katholiCku cirkvu, gde je Kecskés Ferencz 
jaápriát zahvalnu svelu meáu drZal a na 
zadnje pák se je «Te Deum» popéval.

Od ovud su pod svilnom zaslavom pre- 
parandie negdaánji i sadaánji dijaki i svi 
drugi nazoCni к spomeniku Zrínyi Mikloáa 
iáli, da poloZiju venec na spomenik. Vargha 
Tivadar je dntal, tu lépi govor. Sve nas je 
pozival da i mi sa onakvom vruCom 
ljubavjom naj ljubimo domovinu, как 
je to Zrínyi Miklós ljubil, i da nigdar naj 
neprestanemo Ciniti na hasén domovine. —  
Od spomenika je sveCano obCinstvo iálo vu 
stari «Zrinyi»-grad kojje  prvi stan dal pre
parandiji. Na dvoru grada je lepő govoril 
Huzják Lukács professor. Spomenul se je 
da se je i on negda tu vuCil, tu vu starim 
gradu, gde je svaka mala pesnata giudica 
sa onom ljubavjom domovine posveCena, 
kojom ljubavjom je veliki Zrínyi ljubil Mag- 
jarsku.

Iz Zrinyi-grada je sveCano obCinstvo vu 
eadaánju preparandiju iálo, gde se glavna 
sveCanost zapoCela. GimnasliCna sala prepa
randije je iz te prilike lepő bila nakinCena 
Vu toj sáli su se ziáli skup preparandije

negdaánji dijaki, sadaánji navuCitelji, pák 
vnogo drugih stranjskih, iz varaáa takaj vnogo 
gospode.

Najprije su popevali «Himnusz-а, zatem 
pák je dr. Ruzsicska Kálmán kraljevski 
ákolski nadzornik drZal lepi govor i odprl 
je sveCanost. Njemu je odgovoril Csertán 
Károly podZupan duáevmmi reCmi. К minis- 
tru cirkvenih i ákolskih poslov, как takaj 
к velikomu Zupanu su prilikom toga poz- 
dravne telegramé poslali nazoCni.

Zatem je Margitai József sadaánji rav- 
natelj preCilal povest preparandije. NazoCni 
su spazljivostjom posluáali Margitai Júzsefa, 
koj je veC 25 íjet pod jednim posluval i 
posluje pri toj preparandiji i da ne bez svrhe, 
to mi medjimurci najbolje znamo.

Na preparandie zaslavu su dva lepe svilne 
pantleke deli za spomenu svecanosti, a zatem 
pák su odkrili spomentable preparandije biv- 
áih dveuh direklorov Bárány lgnácz i Samu 
Júzsefa. Tu osobito moremo se spomenuti 
za govor Brauner Lajoáa CakoveCke orsaCke 
puCke ákole navuCitelja, kojega govor je 
svakomu vu srdce tréfli.

Zatem su preCitali liste i poslane teleg
ramé. Vnogi, koji su ne mogli dojti na sve
Canost su vu listu ili po lelegramu poslali 
svoje pozdravnereCi. Popopevanju «SzózaD-a 
je kraj bil sveCanosti.

Ob jedni vuri je vu «Zrínyi» oáterije 
veliki sali sveCani obed bil na kojih njih je 
okolo 150 bilo nazoCi. Tu se je vnogo napil- 
nicah Culo. SveCano obCinstvo je kesno vnoCi 
joá gori ostalo vu Zrínyi oáteriji. Samo drugi 
dán su se razisli opet sem dojduCi negdaá
nji dijaki preparandije sadaánji navuCitelji, 
da opet zapoCeju domoljubni veliki njihov 
posel, da lak slavu priskrbiju né samo sebi, 
nego i onoj maleri, koja nje je na lo odgo- 
jila, CakoveCkoj orsaCkoj preparandiji.

Tábor vu Aziji.

Как srno veC zadnjikrat obeCali sada 
hoCemo pisati od one velike bitke koja je 
pri Liaojangu se pripetila i vu kojoj tu 
japanci tak viteZko nadvladali ruse.

Deset danah, od augusta 24-ga do sep- 
tembra 2-ga je trajala ta glavna bilka, vu 
kojoj je okolo jezero átukov i polmilliona 
puákah smrt delilo i uniálenje zroCilo na 
bojnim polju. Céli svél je . IrepeCi gledal 
prama toj bitki, kője svaki trenutak je smrt 
znamenuval.

Céla ruska vojska, koja je pod glavnim 
vodjom Kuropalkinom, je stala tu naproh 
glavnomu vodji japanskih vojskah, Oyama 
generalu, koj je sa tréma svojimi pomoCniki 
Kuroki, Oku, i Nodzum i sada pokazal, da 
je japanska vojska vrédna viteZko ime.

Kuropatkin ruski glavni vodja je briZ- 
Ijivo se pripravil na rat, da tak se more 
dobro braniti proli japancom. Dal je zidali 
áanc« zatem, ako bi bilo Ireba beZati, tak 
na poleg Liaojanga tekuCoj Taito vodi je 
mosle dal napraviti, vnogo hrane, praha, 
puákah, átukov i sve kaj je tu potrebno za 
vojsku su rusi pri Liaojangu nanosili skup, 
da se tak Cista pripraviju proli japancom. 
Tu je hotel Kuropatkin vu miru poCekati 
japanee i ni je sa lém misül, da bi prama 
sevru se potegel ni ti je né hotel japanee 
joá onda, akoprém je к tomu skoro jeden 
mesec vrémena imel, navali na japanee kad 
su jós razdeljeni bili i tak pripreCi, da se 
sdruZiju. Niti Io je ne prestraáilo Kuropat- 
kina ruskoga generate, da su japanci vu 
vékáim broju, как njegova, tulikoput nabu- 
hana vojska On se je ufal, da áanci i drugo 
ojaCenje pri Liaojangu budu zadrZali Cez 
znnu japanee, zatoga pák rusi okolo Char- 
bina novu vojsku poslaviju gori, koja bude 
onda trudne japanee oniátila.

Ali Kuropatkin se je vkanil. Kuropatkin 
bi bil moral i sa japanskom taktikom raCu- 
nali. Jer japanci su pokazali sada da njihovo 
álralegiCko delo je izvrstno. A drugo je to, 
da pri japanci né samo da su vu broju 
bili jakál, nego svaki japanski sóidat je tak 
naobraZen, i navuCen, da né samo sa puákom 
se harcuje, как ruski soldali nego i sa pamet- 
jom. Pak japanci se ne harcuju na zapoved 
cara, nego izprevehke ljubavi pramadomovini 
da sa svojom viteZlvom zdigne sjajnost i 
slavu domovine. Osobilo pak je izvrstno 
japansko prosto soldaClvo, koje je vnogo 
leZkog dela po no< i zvráilo, da tak vu 
kmici sa znojom se oslobodi od vnogo 
krvnog prelevanja. Stuke su naj viáe po noCi 
nesli dale.

Prva bitka se je augustuáa 2F-ga zapo
Cela I to na iztoCni slrani Liaojanga gde je 
Kuroki sa svojom vojskom poCel na pré 
vdirati. Na hitroma se je vekáa bitka zapo
Cela. Augustuáa 25-ga je veC sigurno bilo 
da su japanci po céloj linii na pré poCeli 
vdirati. Na jugu i na jugozapadu su Oku i 
Nodzu generali takajáe napré vrdli. 25-ga i 
2(>-ga su pod jednim trajale bitke i japanci 
su pod jednim vu bolái poloZaj doáli.

Augusta 27-ga je mir bil. i glavna bitka 
se je 28-ga zapcCela le trajala do seplembra
2-ga. Japanci sa bajonéti vu ruki su viáe 
kral vdrli na ruse i njihove pozieije prev- 
zeli 28-ga, 29-ga i 30-ga je joá viscla stvar. 
Istina japanci su pod jednim napre doáli, 
all rusi su se jako branili.

Augustuáa 30-ga se je preobrnulo; 
vezda se je veC Cisto videla pogibelj rusov. 
Jer Kuroki je na Taitsiho vodi mosta dal 
vudriti i tak je sa svojom vojskom pred 
ruse vudrl. Od juga zapada i sada veC i 
pred rusi su japanci vudrili na ruse. Japanci



su vudrili proli centrum rusov i sa lém 
je videti bilo da su rusi zgubljeni Kuropal- 
kin ruski glavni vodja je septembra 2-ga 
vu zorju odredil ostavljenje Liaojanga i 
prama sevru pobjeg.

Sve ve na lém sloji jeli bude japanska 
vojbka. koja je pred ruse vdrla mogla nje 
zadrZati onda su rusi svi vljovljeni. Как se 
vidi to bude japancom akoprem su Irudni, 
ali se viteZko harcujeju, iálo po ruki jer véé 
i sada dojdeju glasi da su japanci nazad 
pretirali ruse od sevra.

Rusi su vu velikim neredu beZali; 
ostavili su vnogo átukov, koje su japanci 
laki osvojili i proti rusom obrnuli. Vu toj 
bitki je  na obedvé slranah vnogo ljudi 
opalo. Так piéeju novine, da iz svaké slrane 
je do ВО— 30 jezer ljudi opalo.

Spornen i к Árpáda,
Hainburga smo véé ostavili. Parobrod 

ide dalje po Dunavi, a rni svi smo vu srdcu 
jedno blaZeno éulenje nosili: opet dojti pod 
nebo lepe Magjarske. Ja sam se na gatrice 
parobroda naslonil i sa dalekozorom (gucker) 
sam se trsil videti vu daleéinu prama Mag- 
jarskoj. Samo dva dana sam bil dalko od 
nje pák sam véé éutil da bez nje nemrem 
kiveti Stranjsko mi je bilo tam sve vu lud- 
joj zemlji, éalarne se mi je videlo sve, pa 
akoprem sam imel srecu videti velike palace 
i grade, sve lo mi nije veselilo lak dusu, как 
da gledirn siromaske all éisto pobelene koli- 
bicu vu kojemgud selu naée mile domovine

Tam tam dalko joS pred nami vu megli 
se véé vidi spomenik Árpáda.

Jedno leto bude kaj sam ga zdaleé prvié 
videl. Morete misliti, kakovo veliko veselje 
mi je bilo vu srdcu sada, kada mi je pri- 
lika ga iz bliza videti! . . .

Nad «Tegethof* paroladja je sve bliZe i 
bliZe dodla do spomenika. Med lem vreme- 
nom mene nije lepa okolica zanimala, ja 
sam jedino samo spomenik Árpáda gledal 
Как romár, koj sa poboZnostjom misli na 
svoj cilj i gledi da bude véé spazil túrén, 
kam ide, ravno tak sam teZko ja Cekal, da 
vidim, táj dióui spomenik.

Ali tu smo véé. Dőli sam zel ékrljaka 
i ovak sam gledal dalje Árpáda. Ravno na 
granici je gde Morava vu Dunu se zleva, 
na jednoj visokoj peéini táj spomenik. Tu 
je negda bil grad Dévény. Vezda je samo 
ruéevma, na jednim voglu te ruáevineje more- 
bili 25-30 melrov visoki kamenati stup, a 
zgora pák je spodoba Árpáda vu celoj svo- 
joj veliéini Dalko gleda nad Dunu i glasi 
stranjskim pukom, da tu púk stanuje, koj je 
sa krvjom dobil Magjarsku.

Nemrem izpisali kaj sam éutil, dók 
smo kraj spomenika preiáli.Rad bi bil tam gori 
na peéini, rád bi se pokleknul pred spome
nika pred Árpáda, i rád bi ga prosil naj i 
duZe straZi nad njegovim puku.

Putmki su svi mirno i poboZno gledali 
na spomenik, a zatem pák je paroladja 
zafuékala, tu smu vu Dévényu.

Ladja je postala a ja sam Citál sa pomoé- 
jom dalekozora napis one lese koja je prili- 
kom jubileuma 1896-ga bila gori postavljena. 
Táj napis popriliki sledeée glasi:

«CeZ ovaj prelazje éezjezero Ijet vno- 
gokrat vudril nutri nepriatelj ali stalno se je 
né mogel tu naslaniti, ali zapadnoj znanósti 
je véé éez jezero Ijet bila odprta óva lesa. 
To svedoéi i to, da je magjarski narod vre- 
dil si Dunavu* ,  „  .

Kaj jo novogaV
J a bu én ica  p o  tje  tu Je vupodna p i tv inn.

Na ovo uvjerenje dodli jesu Jegainec 
Lipót, Pánié Ignác i Komar Imre stanetinski 
stanovniki, kad su Cinager Martina kozlov- 
éavskoga stanovnika, vu stanetinskim bregu 
leZeéu pivnicu bez njegovoga znanja hodili 
nuter i tamo do poldrugi hektoliter jabuémce 
popili, dók je gospodar spazil, da nepozvani 
gosti gospodariju vu njegovoj pivnici. Najmre 
Cinager pivniékoga kljuéa pod pivniéki kap 
navaden bil je skriti, kaj prvlje imenuvani 
slanetinski stanovniki nekak zeznali jesu i 
potakvim naéinom kad gospodara ni bilo 
pri domu éisto povolno hodili su vu pivnicu 
bez tóga, da bi kakovo zvanjsko ráz bojstvo 
presiljeni bili ciniti i samo praznoga lagva 
glas véinilje pozornoga od prihodnikov pohad- 
janja. Cinager naravski javil celo pripeéenje 
Zandarom, koji na trag doSli jesu zednim 
prihodnikom.

K rudijixost.
Augustuda meseca 22. dneva vu zorju 

kod Brodar Andrad muraszerdahelyskoga sta
novnika zaklenjeou hizu, dók gospodara ni 
bilo doma, Babié Mara gradidka stanovnica 
po razbilim obloku je nuter dodla i iz ladice 
svakojaéku opravu, platno, í komadov po 
20 korun i 2 komádé po 11) korunasle cekine 
ukupno do 120 korun vrednosti je spokrala. 
Zandarstvo je na trag bilo dodlo latin.

P o id e rn ii su nju vuki.
Iz Deve telegrafiraju, da Kasok Petra 

йена iz Vajdej zvanoga sela idla je öve dane 
vnoéi na kuruzu pazit. Pr'éasu da su nju 
vuki napali i pozdrli. Polar drugi dán vjutro 
sam truplo i glavo nadel je.

h u j se  prlpetilo vu Algiru.
Nekakvo jako osobito delo se moraio 

pripetili, jerbo sad sluZbeno izvestje daje od 
njega Adrije mórja parobrodsko drudtvo. íz 
ovoga dana glasa sledeéa zeznali budemo. 
Vu Adriji je ukotvila marciuda desetoga. dneva 
«Árpád* zvana njegova ladja. Zakaj, zakaj 
ne po imenu Randies drugog razreda kapi- 
tan se sporekel bil iz Bászics zvanim Iretjeg 
razreda kapilanom. Na tuliko, da Randies 
na prvo vzeme revolvera i slreli na svojega 
suprotivnika, zatim pako sam sebe hotel je 
vu glavu streliti. Ni jedna ranjenost nije bila 
pogibelna, obodvojica je sreéno bila ozdra- 
vila, da paée vu parobroda dpitalnoj sobici 
na novo izprijateljili se jesu. Zatim skupa 
zvdravali su na dalje svoje posle takaj na 
ladji i vec su bili pozabili na ono, kaj se 
bilo pripetilo s revolvcrom, kad su se opet 
bili pőrékli na honi bregih. Fiumeisko pog- 
lavarslvo je nekak bilo saznalo od algirskoga 
dogodjenja i proli Badics drugog razreda 
kapitanu radi pokudaja krvoloénosti podiglo 
je postupak. Pri éasu od straha — veliju 
vu sluZbenim izvestju —  na tuliko je genulo 
Randicsa, da öve dane prije podne na svo- 
jem stanu vu Fiumi sa britvom prerezal si 
je Sinjaka i vumerl je. Samoubojstvo vu 
Fiumi veliko pojavnost na éinilo je celoj 
hidloriji i sad zazvedavaju za istinski zrok.

ixruscnu cirkva.
Íz Hódmezővásárhely a telegrafiraju, da 

se relormatudka nova cirkva zrusila. Cirkva 
hi bila morala do oktobra meseca 1. dneva 
gotova biti i onda su nju hoteli posvetiti. 
Vpondelek veéer kad su se teZaki dimo bili 
odpravüi céla bolta sa stradnim dlropotom 
se srudila i pod njoin bivdega rusta na komádé 
zdrobila, vu slenu poloZene Éeleznc Stange

su bile po pustile i cela bolta na kojif) je  ' 
do 200 centov gipsa bivalo s kojim su sjajne 
figure na stenu zgotavljali, dőli se sruSilo i 
na prah zdrobilo. Redarsko nadkapilanstvo 
je daleénje delo zapreéilo i ljudem prepo- 
vedalo okolo cirkve da hodiju Poljeg mer- 
niékoga mnenja iz ruáenosti zrok je táj, da 
Zelezne Slangé nisu bité potvrdjene k-stenam. 
Cirkva za 80 jezer korun stroskov bila je 
zidana.

P obep n u ti rcáianll.
Íz Beregszásza telegrafiraju, da vu bereg- 

száskim fiskaliatnim reSlu tri kovacki cigani 
su bili zaprti, i odonut pobegli jesu. Íz nekak- 
vim naéinom odprli su od reSla vrata, odo
nut na hiZni krov plazeéi iz kojega po skup 
zvezanimi tremi plavtami dőli se spustili i 
pobegli jesu.

Kipó Ja n ói Je sa m oéu tilv .
Vu siromaSkim Rigó Janciju se malo 

kesno prebudila muZkarca samoéutlivost. 
Pokehdob njegova Zena, bivSa Chimay her- 
cegica, negdaSna Várd Klara preko dugi 
Ijetah ga spenezi zdrZavala, sad na ono 
jako obéinito islinitost se bil prebudil, da 
Zena je nepostojna. Od ovoga bi se bil mogel 
osvjedoéiti véé prvle takaj, jerbo od Várd 
Klare nisi je mogel misliti, da verna ostane к 
njemu. Nego к Rigó Janéiju spodobni ljudi 
vu Zeninju nepostojnost samo onda veruju, 
ako iz svojega lastovitoga iskustva dospeju 
na ovo obéinito istínitost. Da se Várd Klara 
razdruZila odnjega. nekuliko jezero forintov 
odpravnine dala je íremu. Ovo Rigó Janéi 
je prijel. nego dalje nije hotel idti vu popus- 
tlivosti, jerbo je on samo éutlivi. Jeden ber- 
linski novinar je najmre na pilanje pozval 
Rigó Janéija, koj prepovedal je novinaru, 
da Chimay hercegica je jako morfinistna i 
joS sada ga takaj iz ljubtenimi listi juriSiva, 
da nek se navrne na zad knjoj, on med- 
jutirn viSe neée znati od nje. Isto tako 
odhilil je hercegice famiiije ono njihovo 
ponudo takaj, da vu imenu velike Sume 
penez neg se odreée od seh dob od javne 
uloge. Da paée vu Berlinu bude igral iz 
svojum bandum.

.1Kedved i lokom otív .
Iz Zagreba javiju: da öve dane vnoéi 

poljeg PlaSe Zelezne ceste vahtar jednu 
crnu spodobu spazi, koja se knjemu pribli- 
«avala bila. Gori zdigne svojega slu2benoga 
lampaSa, od kojega po svetlosti spazi, da 
jeden silno veliki medved i tri menSi med- 
vedi naproti njemu stojiju. Zeleznice straZar 
od velikoga straha na slran hiti svojega 
lampaSa, koj je nainah bil vgasnul. Nego 
medved jednoga pribliZavajuéega lokomo- 
tiva se nije hotel vugnuti, koj zdrobi njegovu 
lubanju. Medveda Zmeéav je 130 kil bila 
Mlade poljeg najmarljiveáega iskanja nisu 
mogli najli.

Triub ljudi ilvlem je .
Íz Nagyenyeda telegrafiraju: Vdovicu 

Horváth Márlona, njezinu éerku i njenoga 
kuéiöa je  strahovita smrt dostigla. Nesreéni 
na kolih prama domu peljali se jesu iz 
szászsebeskoga sej ma. Konji vu putovanju 
se prestradili jesu od onuda iduéega vlaka 
nije bil zaprti put na Zelezne ceste dinje su 
odbeZali iz koli. Vlak je kola na komádé 
spoterl i na koli nesreéne ljudi je na smrt 
spogazil.

F in á n c! I rlblél.
Na dolnjoj strani Zimonya как odonut 

telegrafiraju öve proáasle dneve ponoéi financi 
krvavo hilku onaéevali jesu sa srbskimi 
ribiéi, koji iz susedskoga Cigan zvanoga





jenicah, kője sve vise i vise i isii protes- 
tantski poviestniéari priznavaju, nije nam 
rnoguée lajili, da ova silna postojanost nebi 
bilo po prvobituom planu samoga spasitelja 
i da se je samo ua leinelju boZanslva uzdr- 
2ali inogla.

Ovak piSe protestanlske Iheologije pro- 
fesser, a da sada éujemo, kaj opel о naSoj 
vieri drugi znamenili Protestant véli:

Mati Melanchtona, najznarnenitijega 
Luterovog uóenika, se je za sinom povukla 
te je i ona postala protestantka. Kada pak 
je na smrtnoj postelji Ie2ala, pozvala je svoga 
sina reiormatora к sebi te mu je u oCi svoje 
smrti ozbiljno rekla: «Sinko moj, samo na 
tvoje nagovaranje sam ostavila katoliéku 
cirkvu pak sam se pridruSila novoj vieri. 
Ja Cu sada pred Boga stupili i raőuna dali 
morati pak zato te zaklinjem Sivim Bogom, 
povedj mi i nezataji nikaj, u kojoj vieri neka 
umrem?»

«Melanchthon prigne glavu i dobar Cas| 
nemre do rieCi, dietinska ljubav se je sa giz-| 
dom u njegovem srdcu borila. —  «Mamica» 
—  véli konaéno —  «novi (protestantski) 
nauk je laglji ali katolicki je sigurniji.»

f On bi bil moral reéi, novi nauk smo 
mi naCihili a kalolickije po Bogu ustanovljen.

Em . К  o il ay.

Nekaj za kratek cas.

Tompa Mihalj i sepeéki virslin.

V EperjeSu se pripetilo po 1844-tom 
letu. Tompa Mihalj, glasoviti pjesnik je .onda, 
joS mladi teológus bil.

Vu jednoj sobici se őetiri dijaki spomin- 
kujeju: Pechy István, Komáromy Sándor, 
Puky István jurisli i Tompa Mihalj.

Da bi vi vidli, veli jeden jurist, как 
vám Miska virSline je ! To vám je vredno 
za gledati!

Najdragsa hrana mi je dober sepeSki 
virslin s hrenorn, da je joS vruCi, véli Tompa. 
Mogel bi pojesli makar dvanajst parov. na 
jen put.

A kaj se troparis, Miska!
Vera je pojern! Koj nevelje, naj se 

vadla s menőm.
Aj da, vadlamo se! zakriciju odmah 

svi tri.
Koj zgubi on bu plalil virSline.
Dobro! Segnimo si v ruke!
Anda zutra veőer ob 7. vuri budu tu 

virSlini.
Ali tak, kaj budu vruéi! veli Miska.
Drugi den na veder su se opet ziSli 

pajdaSi oh reőenoj vuri. Vu maloj sobici 
ved je dakal na nje virslid s kropom virS
lini i s hrenorn. Tompa je gizdavo pocel 
pometati virSline, как on. ko) je siguren 
da dobi vadlingu. Gul, gul, gut duje se z 
MiSkovoga poSeraka, v Kojem se siromaSki 
virSlini jen za drugim vtaplaju. Ved je doSel 
red na petoga, Sestoga, osmoga para. Oj, da 
te prefundal, bőgnie bu je pojel ! preside 
jeden jurist. A Miska se stém vekSem vesel- 
jem bori s virSlini i oci se mu svetiju как 
madki. da miSa nese v lampi.

Как se mi vidi, mi bumo brSdas zgubili 
vadlingu.

Dobroga Äeludca ima ov Miska! dudiju 
se mu pajdaSi, a on je samo zbocki gledi i 
guta, guta sve bolje i bolje.

VirSliS sve po redu nosi pred njega 
virSline. Ved je pri jedenajstim paru. Tompa 
i ovomu polovicu vtek poje nego drugo ved 
riva vu se.

Je, za das bu nas obladal, ved je samo 
jeden par od zadi, spominaju se med sobom
pajdaSi.

Kvo, virSliS ved nese zadnjega dva- 
najstoga para. Miska ga prek zeine i zag- 
rizne vu njega. A onda ? 1 Gori skodi к а к  
jelen, hiti virSlina tak da je célú mapu 
napravil 2njem na steni a onda pak bejjfci, 
как strela. Drugo jutro su ga ne vidli. 
Jedno pel dni se niti na vulicu ne pokazal. 
Kaj se pripetilo snjem doma, kaj ne? —  to 
neznamo. Nego tuliko znamo, da je Tompa 
MiSkec od onoga dneva ved nigdar niti ue 
pogledal na virSlina.

Koj je jakSi?

Gladstone, glasoviti englezki minister je 
jedenpul jeden predlog zakóim predloáfil Vik- 
toriji, englezki kraljici, da ga podpiSe. Kra- 
Ijica je ne bila vu svem osvedodena, jeli bu 
te zakón dober i hasnovil i zato je prosila 
ministra, da naj malo joS daka s lim, dók 
si premisli, jeli podpiSe ili ne. Gladstona je 
obletelo srdce i véli:

Ali to se mora podpisati!
Móra? — zadudi se kraljica, a zatim se 

gizdavo stegne pred ministrom i veli. Móra? 
Jeli vi znate, da sam ja englezka kraljica!

A ja sam pak englezki narod! —  od- 
govori Gladstone svedanim glasom i samotno.

1 kraljica je podpisala.
Hrusócxy Elek.

8226 tk. 904
I. Árverési hirdetmény.

A Csáktornyái kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi, hatóság közhírré leszi, hogy 
Jugli Imre mikófai lakos végrehajtalónak 
Stőger Salamon Csáktornyái lakos elleni 
240 kor. tőke s jár. iránti végrehajtási ügyé
ben a I. évi julius 25-én megtartott bírói 
árverés Dr. Hídvégi Miksa Csáktornyái lakos 
iitóajánlala folytán hatályon kívül helyez
teted, a nagykanizsai kir. törvényszék és a 
Csáktornyái kir járásbíróság területén levő 
Csáktornyái 444 sz. tvkbcn A f  89 hrsz. 
ház, 192. sz. udvar s kerttel a patak ulczá- 
ban 806. nszgöl területű ingatlannak Stőger 
Salamont illető */e részre 1464 korona 
kikiáltási árban

1904. évi szeptember bé 24-én délelőtt 10 órakor
a Csáktornyái kir. járásbíróság tk vi hatóság 
hív. helyiségében emelet 1 sz. alatt meg
tartandó nyilvános árverésen clndalni log 

Csáktornya, 1904. aug. 11. 'NI

OKLEVELES TANÍTÓ,
úgy az elemi, mint a polgári iskolai 
tanulóknak bármely tantárgyból meg- 
feleld díjazás mellett privát Diákat ad. 
Horvát vagy német nyelvű
egyéneket m agyar nyelvre meg
tanít. Magántanulókat vizsgákra előkészít.

Czime a kiadóhivatalban.

A vásártéren levő

házamat
eladom.

2 .  Gyeszti J'stVán.
2850 Ik 1905.

Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir. jbiróság mint tk vi ha

tóság közhírré teszi, bogy Dr Kemény 
Fülöp ügyvéd perlaki lakos mint Bednyács 
István hagyatéka (Képv. Bednyács Károly 
örökös által) részére a Csáktornyái királyi 
járásbíróság állal kirendelt ügygondnoknak 
Gutlrnann József alsólendvai lakos elleni 
végrehajtási ügyében a kérelem kövelkez- 
lébert a kielégítési árverés 57 K. 60 fillér 
tőke, s l korona 85 fillér hátralékos perbeli | 
6 korona 80 fillér jelenlegi és még fel
merülendő költségek kielégítése végett a 
a vhajl. lörv. 144 és 146. §-ai érleimében 
elrendeltetvén л nagykanizsai kir. törvsz. 
és a Csáktornyái kir. jbiróság területén 
lévő a drávavásárhelyi 1815. Ikv. 151. hrz 
sz. a. 686 négyzelöl területű belsőségnek 
a 9. sz. háznak végrehajtást szenvedettel 
illető */• része 1328 korona 50 fillér aj 
drávavásárhelyi 415 Ikv. 919/a. hrz. sz. a.

szántóföld dolic zaverljében 756 négyzelöl 
terület 104. korona, az u. o. 764 sz. tkvben 
921/b. hrz. sz. a. 644. négyzelöl területű 
szántóföld zaverljében 100 korona becsárban 
a végrehajtási törv. 156. §-a értelmében 
egészben a drávavásárhelyi 2 . sz. tkvben 
felvett legelő s erdő illetménynek vegrehaj- 
lást szenvedettet illető */e része 105 korona 

I becsárban
1004. évi október bő 3. napján délelőtt 10 érakor

j Dráva vásárhely községházánál Dr. Kemény 
Fülöp ügyvéd vagy helyettese közbenjöttével 
megtartandó nyilvános árverésen eladalni log.

Megjegyeztetik, hogy ezen árveréssel a 
drávavásárhelyi 1815. tkv. 151 hrz..sz. a. 
ingatlan a 2 , 5, 17. sz. a. 415. tkvben C.
2. 8. sz. a. 764. tkvben C. 3 sor. sz. a. 
özv. Beil Károlyné szül. Schneider Erzsébet 
javára bekebelezett szolgalmi jog ezen 
árveréssel nem érintetik, amennyiben pedig 
ezen ingatlanok a szolgalmi jog fenntartásá
val és pedig az 1815. sz. tkv., 150. hrz. sz. 
a. 54. tkvben 921/b. hrz ez. a. ingatlan 
150 koronáért el nem adatnának az árverés 
hatálytalanná válik s irt ingatlanok a szol
galmi jog tentartása nélkül újabban azonnal 
eladalni fognak.

Kikiáltási ár a fenntebb kitett becsár.
Az árverezni szándékozók tartoznak a 

becsár 10-°/0át készpénzben, vagy óvadék
képes papírban a kiküldött kezéhez letenni

Csáktornya, 1908. julius 23. 775





Egy  jó erkölcsű fiú

ЁР tanulónak'3
fe lvétetik

M ayerc sák  Béla,
v e g y e s k e re s k e d é sé b e n

Csáktornya. 7743-2

A  Kossuth Lajos utozai 
volt Szieber-féle házban 

egy szép

=  udvari lakás =
kiadó. — Bővebbet о lap 

kiadóhivatalában, *5

3911 Ik. 904.

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság, mint tkv. ható

ság közhírré teszi, hogy Dr. Kemény Fülöp 
ügyvéd perlaki lakosnak Dobranszki János 
kotori lakos elleni végrehajtási ügyében 8 
kor. 60 fill, tőke, 3 К 44 fill, eddigi 14 К. 
20 fill., árverési kérvényi költség kielégítése 
végett a nagykanizsai, kir. törvényszék a per
laki kir. járásbíróság területén fekvő Kotor 
községi J 8. sztjkvben foglalt 793 hrsz. 
szántó gozmje Főije, 2325. hrsz. rét máli 
Pusztakovecz, 2327 hrsz. szántó máli Puszta- 
kovecz, 2576 hrsz. szántó velika Kasziiba 
2579 hrsz. rét velika Kasziiba, 4360 hrsz. 
rét Za haporsham Graban, 28/a. hrsz. bel- 
telekből álló birtoktestek Dobranek Jánost 
illető Ve i'észe együttesen 724 korona kikiál
tási árban, mint becsárban

az 1904. évi október hó 18-an d. e. 10 órakor
Kotor községházánál Dr. Kemény Fülöp 
perlaki ügyvéd vagy helyettese közbejötté
vel megtartandó árverésen eladatni fog.

Venni szándékozók figyelmeztetnek, 
hogy az árverés megkezdése előtt a lenti 
kikiáltási ár 10 ° 0-át bánatpénz fejében 
letenni kötelesek.

A kir. jbiróság, mint tkvi hatóság.
Perlakon, 1904. évi julius 28. 776

i>79 sz 901.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX t. ez. 102 § a értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy a Csáktornyái kir. jbiróságnak 
1904. évi Sp. 11. 216/3 számú végzése követ
keztében Dr. Hídvégi Miksa ügyvéd által 
képviselt Forszter János szentpéteri lakos 
javára Szabó József martinusoveezhegyi 
lakos ellen 262 K. 50 fill, és jár. erejéig 
1904. évi május hó 30-án íoganatositott kielé
gítési végrehajtás utján le és fölülfoglalt és 
690K.-ra becsült 1 szőlő prés, 1 sertés ól,
1 kukoriczakas, 1 tehén, 1 üsző, 5 malacz,
2 üres hordó és szobabútorból álló ingó
ságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a Csáktornyái királyi 
járásbíróság 1904. évi V. 242/15. sz. vég
zése tolytán 192 K. tőkekövetelés ennek 
1903. évi mácz. hó 25. napjától járó 5 %  ka
matai és eddig összesen 88 korona 90 fil
lérben biróilag már megáilapitott költségek 
erejéig Marlinosoveczhegyen alperes lakásán 
leendő eszközlésére

1904. évi szeptember hó 14-ik napjának délelőtti 10 érája
határidőül kitűzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok készpénz- 
(izelés mellett a legtöbbet Ígérőnek becs
áron alul is elfognak adatni.

Kelt Csáktornyán. 1904. márcz. 27 7 78

1 7 2

Gyümölcs szülő sajtók,
«HFJU’JTLKS» folytonosan haló kellős emellyű szerkezettel és 

nyomóerő szabályzóval a legmagasabb munkaképesség biztosítva.

1 1 V l l  1 *9  f i i  l i f t !  C  C 9 l i f i 1 f különösen ma9as nyomás és nagy 
J U l  A U l l t y l l )  J A J I U I )  munkaképesség eltérésére

Szüle és gyümölcszúzók és bogyémorzsolék.
Teljesen felszerelt szüretelő készülékek fekvőén 

és kocsira szerelve.
Lé-sajtolók és a gyümölcslé készítésére szolgáló bogyóőrlők. Aszaló 
készülékek gyümölcs és főzelék aszalásra, gyümölcs-vágó és hámozó gépek
legújabb szerkezetű szabad, önműködő „Syphonia“ permetezők, hordozhatóan 
és kocsira szerelve a szőlők és fák permetezésére, a szegecs és tormáncs, va la 
mint a vériéin kiirtására; szőlőekék gyártatnak és szállíttatnak jótállás mellett

a legjobb kivitelben

M A Y F A R T H  PH.  és T Á R S A
g a z d a s á g i g é p g y á ra i, v a s ö n tö d é je  és e k e g y á r a  á lta l

743 9 — 12 B E C S ,  II Taborstrase 71.
K itü n te tv e  5 0 0  a ra n y , e z ü st  é re m m e l stb  

Részletes árjegyzékek ingyen és bérmentve. Képviselők és viszontárusitők kerestetnek.

К e i I - 1 a k k
legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára.

К c i I - 1 é I e viaszkenőcs kemény padló számára. 
К e i I - í é I e fehér »Glasur« fény máz 90 fillér 
К c i I - f é I e arany-fénymáz képkereteknek 40 fill. 
К e i I - f é I e szalmakalap-feslék minden szinben.

Mindenkor kaphatók ; •

H E IN R I C H  M I K S A  czégnél C sák to rnyán ,  i



Ha látlak óh Zacarlin, a szivein is dohhban Zaciierlin üvegben! Ez az igazi szer!
De nem fogadlak el, ha kínálnak tokban. Legyen áldott, aki készít, százszor és ezerszer
Tokban ami van, haszontalan dib dáb; S valahol függ a Zacherlin plakát;
Attól ugyan nein döglik, se féreg se sváb. Ott kapható Zacherlin egész éven át

Nvomatott Fis^hel Fiilöp ^Strausz Sándor; gyorssaj’óján Csákornyán.
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