О

XXII. évfolyam.

Csáktornya, 1905. május 14-én.

<1

20. szám.

A lap szellemi részére vonatkozó
minden közlemény

MURAKÖZ

Margl tal József

szerkesztő
nevére küldendő.

K ia d ó h iv a t a l:
Kilehel Fülöp könyvkereskedése
nyiltterek és hirdetések.

у
magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi ismeretterjesztöós szépirodalmi hetilap.

H lrftM sik jutányosán számíttatnak.

M e g je le n ik h e t e n k in t e g y s z e r: v a s á rn a p .

Ide küldendők az előfizetési dijak

F.gész é v r e .......................... 8
Fél é v r e ............................... 4
Negyed évre . . . , . 2
Egyes szám ára 20 П1.
Hirdetések elfegadtatnak:
Budapesten: Goldberger А. V
Eckstein В. bird. irod. Béci
Schalek H., Dukes M., Oppeli
«Általános Tudósító« hirdetési
tálya Budapest.

Nyilttér petiteera 20 ÍN.

A »Csáktornyái Takarékpénztár«, »Muraközi Takarékpénztár«, a »Csáktornya Vidéki Takarékpénztár« sat. hiv. közlönye

Állattenyésztésünk haszno
sítása.
Állattenyésztésünk körében újabb idő
ben nagy változások történtek. Midőn gaz
dáink rájöttek arra, hogy a tehenészetek fel
állításával nemcsak a gazdaságba betektetett
tőke hoz nagyobb jövedelmet, hanem a ta
lajerő takarmánytermelés és a nyert trágya
által a birtoknak értékét növeli, fokozatosan
a szarvasmarha jó tulajdonságait felismerve
és kihasználva arra törekedtek, hogy a meg
levő állományt javítsák, esetleg egy uj faj
tával a tenyészirányt, igy az értékesítést a
gazdaság viszonyainak megfelelőleg alakítsák.
Az állattenyésztés sikeres alapfeltétele
az, hogy a tenyészállatok a termelési célnak
megfelelőleg legyenek kiválasztva. Ez a gaz
dának legnehezebb feladata s nem kevésbé
fontos annak elbírálása is, hogy vájjon a
tenyésztésre használandó állatok megfelel
nek-e rendeltetésüknek.
A tenyészállatok kiválasztásánál a faj
tára, származására, testalkatára,tehetőségükre
fektendő a tő súly.
A fajtáknál figyelembe veendő a vérmérséklet, egészségi állapot, gyors fejlődés
és a honosodási képesség, a vételár illetve
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A gulyás szerelme.
í r t a : A s c h n e r A rn o ld .

Nem volt boldogtalanabb legény a világon,
mint Matyi, a liszói község gulyása, legalább 6
igy hitte.
Matyi szép legény volt. — Ünnep napon,
midőn felhúzta sarkantyüs csizmáját, szép kivar
rott ingét, kipederte csinos bajuszát, feltette pörge
kis kalapját, mely mellé árvalányhajat tett és úgy
ment végig a falun, megakadt rajta minden leány
szeme és súgva mondták egymásnak: »hej be szép
legény ez a Matyit«
Szegény Matyi!..............(3 szerette a falu
leggazdagabb emberének, Csordás Jóska bíró uram
nak leányát, a szép Julcsát.
A leány viszonozta szerelmét. Szőke, szabá
lyos termetű, égszemü leányka volt.
A falu legényeinek is tetszett, de a leány
kezét nem merték megkérni, mert tudták, hogy
bíró uram nem olyan mindennapi ember
Egy csendes este, midón már mindenki aludt
a faluban, biró uram házában is mindegyik az
igazak álmában ringatódzott, csak Julcsa volt ébren
egyedül. Szivét különös érzés járta át, felkelt ágyá
ból, ruháit magára öltve, kiosont csendesen a szobából. — Egyenesen a kertbe vette útját, hol

érték. A tiszta íajtájuak előnybe részesülnek,
miért is oda kell törekedni, hogy a tenyésztő
tiszta fajtákat tenyészszen s mérlegelendő,
hogy a hasznosítás szempontjából, minő
olyan kisebb hibákat nézhetünk el, melyek
a fajta jellegre való tekintetből hátrányosak.
Így péld. a magasvérű tiszta szirnenthali te
nyészetekben a foltos fényszáju meg nem
tartható, mig a keresztezéssel javító tenyé
szetben inkább elnézhető az ilyen hiba, de
természetesen kivételt képezhet azon eset,
a midőn a telivér tenyészetben is egy ki
váló egyednek ivadékán tulajdonképen csak
szépséghiba lordul elő.
A származás anylban fontos és figye
lembe veendő tényező, mert ez támpontot
nyújt az eredményhez. Ugyanis a szülők
tulajdonságaikat jobban átörökítik, ha már
ligyan abban a törzsben több hasonló jó
tnlajdonsággal bíró egyed voll, mint akkor,
ha csak elvétve fordult elő valamely jó tu
lajdonság.
Tapasztalati tény az is, hogy vérszilárd
tenyészetben biztosabb az átörökítés, mint
egy egészen uj tenyészetben.
Ezen szabály alul is van kivétel, mely
az individuális potenliara vezethető vissza.
Ha a gizda jó tenyészelből szerzi be tenyészállatjait, magasabb árakat is fizethet ér

tők, mert a jó bika soha sem drága, mi
rossz mindig drága, még ha aránylag és
szólag olcsón szereztetett is be. Drága m
csak azért, mert értéke is kevesebb, han
annál fogva, hogy ront a jó tenyészetei
fennt elmondott sarkigazságokat alig al
ják gazdáink meg érteni, különösen i
Muraközben. Mint a járási mezőgazda
bizottság tagja, úgy a mult, mint a l<
évben többször tapasztaltam, hogy gazdi
mit sem adnak a tenyészállatok kiválás
sánál a származásra, a fajta jellegre, c
azt nézik, melyik állat olcsóbb. Úgy teszi
mint az, ki a vendéglői étlapról nem
étel minősége, hanem az ár szerint t
meg rendelését. Láttam, szemtanúja vol
hogy mily erélyel volt kénytelen a bízol
elnöke egyes községekkel szemben felh
hogy meggyőzze őket, hogy az apaáll
vásárlásánál ne tekintsék első sorbai
árat, hanem legyenek figyelemmel a
jellegre, s a származásra
De tovább fűzve gondolataimat a
mazásra való tekintettel meg kell emli
nem a fiatal állatok importálásánál i
hogy azok potenliaja az akliinatizálódi
kalmával könnyen változhat oly módon,
nem hágnak, nem termékenyítenek,
átörökítő képességük csökken, miért is

Matyi várt reá. »Isten hozott!« inondá Matyi, s
csókot nyomott Julcsa piros arczára. így egymás
mellet szótlanul, a szerelem ölében ülve, Matyi
megszólal. — Mond csak Julcsáin, igazán szeretsz ?
De Matyi, hogy kérdezhetsz ilyet, — hisz látod,
érted élek és halok meg, ha kell. — Vasárnap
megkérlek, — mordá Matyi, csak az a baj édes,
hogy én szegény vagyok, nincs egyebem, mint egy
nádfödeles viskóm, hova te majd be sem mersz
jönni. Julcsa érezte és tudta, hogy ez tényleg igy
van, — de Matyinak nem szólt, szép szemei könynyel teltek meg és addig mig Matyi a boldog jövóröl
és örök szerétéiről ábrándozott, addig a leány
sötét felhőket látót tornyosulni feje fölött, mely őt
elnyeléssel fenyegette. — Matyi nem vett észre,
hogy Julcsa mint szenved, a gulyás tele örömmel,
a leány pedig fájó szívvel távoztak.

hoz! . . . kiáltá megvetóleg. Majd mint az
a mellékszoba ajtajához futott. . . . Julcsa! J
jöjj be! A leány belépett. Amint Matyit ír
lantá, ingadozni kezdett, ajka görcsösen reu
Mit csináltál Julcsa? . . . A leány félénké
begte . . . — kegyelem atyáin, nem tehetek
én szeretem Matyit. Te szeiencsétlen, megs
parancsomat! Óh Istenem! . . hát vétek-e sze
mond zokogva. Biró uram magán kívül volt
a düh eltorzilá, s ajkát véresre harapta. Ha
kelj fel és távozz! A leány eszméletlenül r
a földre. Matyinak úgy tűnt föl, mintha az
föld egybeszakadt volna. Minden homályo
előtte. Kételkedett, vájjon ébren van-e, vagy
dik. Te pedig távozz, mondá, Matyira in<
hogy többé ne lássalak.
Matyi tántorogva ment ki a házból. í
ban mindenki megtudta a történteket és к
kivételével mindenki sajnálta a szegény f
Másnap estéjén egy kocsi állott meg
háza előtt, melyből Erdős Gábor fia ugr
Pattogattak az ostorral jeléül annak, hogy
vannak a házban.
Biró uram szívesen fogadta az étkez
Erdősnek rögtön oda adta a leányt, teljes
ban annak, hogy ő pénzes és jómódú ember
az ítéletet nyugodtan tűrte, szive azonban
Rövid napok múltán meg volt az esküvő, s
megtörve lépett ki a szentegyházból. Jt
együtt szenvedett Matyi is. Matyi midőn

Eljött a végzetes nap. Matyi ünnepiesen fel
öltözött és bekopogtatott biró uram házába. —
Szabad! — volt a válasz. Hozott Isten! Matyi
öcséin, mi járatban vagy ? — Hát biz én érdemes
biró uram, mint tudja kigyelmed, egyedül állok a
nagyvilágban, egy kis viskón kívül nincs egyebem,
meguntam már egyedül lenni, egy fehérnépet sze
retnék a házhoz vinni. — Ezt szeretem hallani
öcsém, de ki az a leány ? Matyi elpirult és zavar
tan feleié: A kigyelmed............. leánya................
Julcsa. Mintha villám ütött volna le e szavaira,
biró uram felugrott. Elment az eszed Matyi, hogy
mersz ilyet gondolni? a leányomat egy gulyás

kerülethez tartoznak, mely kerületben egy
iparos és egy kereskedő kültag választandó.
Előbbi időkben a nagykanizsai kerületben 3
iparos és 3 kereskedő tag választatott az
iparkamarába, és épen azért sokaknak fel
tűnt, hogy most e kerület csak 1— 1 tagot
Szenteh Dezső,
küldhet Most azonban utólag a soproni ke
gazri. szaktanár.
reskedelmi és iparkamara titkára tudatja az
érdekeltekkel, hogy a zalamegyei kültag vá
lasztásokban ezúttal semmiféle ujitás sincs,
K Ü L Ö N F É L É K .
s igy Nagykanizsán nem 1— 1, hanem most
— KözgyUlös. Csáktornya nagyközség is 3 kereskedő és 3 iparos kültag válasz
képviselő testületé folyó hó 6-án Nuzsy Má tandó.
tyás községi biró elnöklésével rendkívüli
— Eljegyzés. Baranasics János Zenta
közgyűlést tartott, melyen a következő ügyek alsó városi Keresztény fogy. szövetkezet üz
ben határozott: 1. A régi községház eladása letvezetője jegyet váltót Özv. Mihr Tamásné
tárgyában és Wünsch Fáni és társai Csák Emmuska leányával Zentán.
tornyái lakósok által a községi közlegelőből
— Az országgyűlési képviselők Zala
venni Szándékolt részletek eladása tárgyában megyei összes választóinak 1906. évre ki
határozathozatalra, miután a községi képvi igazított ideiglenes névjegyzékei s a kiha
selők jelen közgyűlésen kellő számban nem gyottak külön jegyzéke Zalaegerszegen, a
jelenlek meg, végső közgyűlési határidőül f. központi választmány székhelyén a megyei
hó 25-ik napját tűzte ki. II. Schulcz Antal közig, kiadói irodában, ezenkívül az egyes
Csáktornyái és Schulcz Frigyes samobori város, nagyközségek és körjegyzőségek sa
(Horvátország) születésű egyének Csáktornyái ját választóinak ideiglenes névjegyzékei és
illetőségét ismételten megtagadta. 111. Soltics a kihagyottak külön jegyzéke Nagykanizsa
Imre és Tkalcsecz Mihály csáktornyai-buzási és Zalaegerszeg városokban, valamint az il
lakosokai, kik a községi legelőből venni lető nagyközségekben a községházán, kis
szándékoznak, utasította, hogy a megvenni községekre nézve pedig a körjegyzőség szék
szándékolt területről vevő társaikkal egyet helyén folyó évi május hó 5-től 25-ig lesz
értve szabályszerű helyszinrajzot mutassanak nek közszemlére kitéve, hol is a névjegy
be, annak megemlítésével, hogy az eladni zék ezen idő alatt naponkint reggel 8 órá
kért területeket minő célra szándékolnak tól déli 12 óráig a községi elöljáróság egy
fi lha>ználni. — IV. Csáktornya nagyközség tagjának jelenlétében mindenki által megte
v.idá-zlerülelének az 1905. augusztus 1 — kinthető és délután 2 órától 6 óráig lemá
1901. i u Iiu s 31-éig terjedő időre szóló bér solható ; ezen ideiglenes névjegyzék ellen
beadásának árverési határidejéül junius hó saját személyét illetőleg bárki felszólalhat,
17-ik napja d. u 3 órája tűzetik ki A ki ezenkívül mindenkinek jogában áll azon vá
kiáltási ár egyévi bérösszege 100 korona. lasztókerületben, melyhez tartozó valamely
V. A jelenlegi községház ablakainak és fo község névjegyzékébe felvétetett, bármely
kihajtá a gulyát a zöld erdőbe legelni, utánna lép- lyosói padlózatának kijaviltalása céljából jogtalan felvétel vagy kihagyás miatt a név
degélt, fejét a földre szegezve, mint az, ki rossz költségvetés készítésére utasította az elöljá jegyzék ellen lelszólalni. A névjegyzék ki
fát tett a tűzre. Kutyája, mintha tudná gazdája róságot. VI. Tannenbaum Efrain hamburgi igazítása elleni kérvények (felszólalások)
baját, hozzá simult s tarkát csóválá, de ő a hü lakos, Csáktornyái tojáskereskedőnek 76 К írásban és pedig a névjegyzék nyilvános
ebet mérgesen eltaszitotta magától. A gulya, mely
gondjaira volt bízva, mint gazdátlan futott ide-oda, 47 f. pótadó törlési rendelt el. Vll Gróf kitételét követő 10 nap alatt vagyis folyó
6 ezzel nem törődött, botjára támaszkodva, kérdö- Festetics Jenő nagybirtokos által kérelmezett évi május 5-től lö-ig adhatók be. A felszó
leg tekintett az ég felé, mintha kérdezné, ugy-e 564 K. 11 f. községi pótadó törlést meg lalások úgy az azokra tett észrevételek a
te vagy boldogtalanságom okozója ?
tagadta. VIII. Premecz Miklós Csáktor megyei központi választmányhoz intézendők
Nem volt többé kedve az élethez, neki az nyái lakos által a nagyközségnek felajánlott is azon város vagy község elöljáróságánál,
élet oly rideg, oly sivár volt Néhány nap múlva
ott hagyta a kis falut, hol született és nevelkedett, s a Kisfaludi-utcában levő ház és lelek meg melynek névjegyzéke ellen a felszólalás tör
hol először gyulladt szive lángra, — boldogtalan vétele céljából eljáró bizottságul a községi tént, kisközségekben pedig az illető körjegy
szerelemre.
bírót, a helyettes bírót, továbbá Sátrán Ká zőnél nyújtandók be.
A végzet igy bánik a falu szép legényével, roly, Ivacsics Ignác és Hirschmann Leo köz
— Halálos végű mutatás Zalaujváron
ott élt ő a vadonban gyökéren és gyümölcsön. ségi képviselőket küldötte ki. IX. A cs. és
a »Récseyf-féle korcsmában vígan folyt a
Mialatt ő ott bujdosott, oda lett Julcsa is a kőszívű
apa egyetlen leánya, kiben örömét lelte, egy reg kir. katonai állomás parancsnokság állal mulatozás folyó hó 7-én este. A cigány húzta
kért katonai pénztár áthelyezési költségeinek s a bor és cigány zene mellett annál han
gelen az angyalok honába költözötl.
a község pénztárából leendő fedezését meg gosabb lett a csárda, minél beljebb mentek
*
*
*
tagadta. X. Marinovics Lajos szabósegédnek a mulatozók az éjjelbe. Mint már rendesen
Késő este volt. A csillagok milliói ragyogtak a főszolgabiróság által meghatározott segé ilyenkor szokott történni, a mulatozók kö
az égen. A feljövő szelíd hold olykor olykor elő lyezése ügyében fellebezni határozott.
zött nézeteltérés merült fel. a miből han
bukkan a fák sűrűi között s megvilágítja egy szikla
— A „Muraközi Muzeum“ számára Bes- gos szóváltás kerekedett, mely verekedéssé
szélén térdelő ifjú halálsápadt arcát. Mindenfelé
csend uralkodott, csak az éjjeli madarak rikogása nyák Lajos jegyző ur egy régi hírlap pél- is fajult volna, ha a korcsmáros, ismervén
vegyült néha-néha a légbe.
pányt, Fejér József mérnök ur pedig Lapsina- vendégei eg уnémelyikének a természetét, el
A hold, miutha nem akarná tovább szemléni vár romjaiból egy terméskőből levő faldisz nem küldölt volna a községházánál időző
a szerencsétlen ifjút, eltűnt a fák sűrűi között. íaragványt küldött.
csendörjárőrőkért. A csendőrök megérkezve,
Kezét imára tévé össze az ifjú, s ajka hő
— Kereskedelmi és iparkamarai kültag felszólitották Vnuk Márton stájeroszági szü
imát rebegett, majd lázasan kiált föl: »Megyek
Julcsa, sietek.......... ! Egy sikoltás rázkódtatá meg választások. F. évi április 23-iki számunkban letésű, zalaujvári illetőségű asztalost, ki a
a levegőt............ s azután minden halálos csenddé megírtuk, hogy a soproni kereskedelmi és legveszekedőbb hangulatban volt, hogy hagy
változott
iparkamarai kültag választások folyó hó ja el a korcsmát s térjen haza. Vnuknak
Pihenj szegény Matyi...........pihenj szegény 15-én lesznek s kültag választás tekinteté
azonban már annyira fejébe szált a szesz,
gulyás...........
ben a Csáktornyái és perlaki járások keres hogy szótfogadás helyett oda ugrott a csen
kedői és iparosai a nagykanizsai választó dőrökhöz és az egyiknek kezéből hirtelen
két kezdetben nem szabad teljesen kihasz
nálni, hanem csak fokozatosan és időt kell
részükre hagyni ahhoz, hogy az uj viszo
nyokat megszokják.
A gyorsan fejlődő marha megkülömböztetendő a túlságos intenzív takarmányozás
utján mesterségesen növesztettől, mert a
természetellenesen és nem gazdaságosan ne
velt állatok gyöngébbek s szervezetük is
petyhüdtebb lesz, miáltal fogékonyabbak a
betegségek iránt s különösen az állandóan
istállón tartottak könnyen válnak gümőkórosakkl
Kétségtelen, hogy a törekvés a tenyész
tésnél leghelyesebb, ha többoldalú, de azért
mindig szem előtt tartandó a hasznosítás
szempontjából kitűzött cél. Tejgazdaságban
a legbővebb és a legzsirdusabb tejelőkre,
mig a tenyészállat előállítását célzó tenyé
szetnél főleg a test arányaira és gyors fej
lődésre fogjuk a fősulyt helyezni.
Jó kiválasztás mellett meggyőződhetünk
arról, hogy az állatállományunk jövedelme
zőbbé válik ugyanazon takarmányozás mel
lett, ennélfogva az olcsóbb termelés folytán
jobban értékesülnek összes állati terménye
ink, ennek következtében jövedelmezőbb
lesz a gazdaságunkba befektetett tőke.
A fenntebb elmondott irányelvek külö
nösen fontosak az apaállatok kiválasztásánál,
amennyiben ez sokszorosít s tulajdonképen
az apának átörökítő képessegétől várhatja a
gazda állatállományának kiegyenlítettségét.
Legyenek tehal gazdáink itt a Mura
közben is, — hol ; z állattenyésztésnek oly
szép jövője van — okosabbak, körültekin
tőbbek a tenyészanyag megválasztásánál. Ne
nézzék az állat árát, hanem tekintsék annak
származását, tajta jellegét, s legyenek egész

bizalommal a járási mezőgazdasági bizottság
iránt, a melynek elnökét s minden egyes
tagját a legjobb akarat vezérli mindenkor s
mindenben, a mivel a gazdák ügyét, anyagi
boldogulását előre vinni lehet.

és oly nagy erővel kapta ki a fegyvert, hogy legalább is két hétig volt a vízben. A hullán
— Fürúömegnyitás. özv. Hackl Károlyné
mire az feleszmélt a támadásból, már Vnuk barna apró koczkás posztókabát és hasonló csütörtökön, I. hó 18-án nyitja meg fürdő
a tegyvert a csendőrökre irányítva elsütni mellény, fehér keményített mellű ing, g/apju telepét. Bővebbet lapunk hirdetési oldalán.
próbálta. Szerencsére a csendőrfegyverrel alsónadrág volt. — A kabát zsebében több
— A „Zalamegyei ált tanítótestület”
nem tudott el bánni s igy a csendőrökben »Basser János Waltendorf 49. u. p. Grácz« nagykanizsai járásköre ez évi rendes köz
sem tehetett kárt. Hanem igenis önmagá czimzésü levél volt, melyek »Sant Anna gyűlését 1905. május hó 18-án (csütörtök)
ban, mert mikor a csendőrök ismételt fel Wien II. kér. Forgartenslrasse 203. 1.« alá- d. e. 9 órakor Palimban, az elemi népiskola
szólítására sem adta meg magát, hanem irásuak. Ezenkívül egy 10 koronáról szóló helyiségében fogja megtartani. Tárgyai: 1.
még inkább ellenszegült, sőt fenyegetett, a póstautalvány szelvény és egy darab Sant Mull gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása és
másik csendőr háromszor reá lőtt s a har Anna felirásu fénykép találtatott a hullánál. hitelesítése. 2. Elnöki jelentés. Az »óra« is
madik lövés a tüdejét fúrta keresztül, minek
— Védhimlöojtások Csáktornyán. Csák mertetése. Gyakorlati előadás; tartja: Alkövetkeztében pár perc múlva meghalt. Vnuk tornyán az 1905. évi általános védhimlöoj mási János r. tag ur. 4. »Mit kell a taní
különben az egész környéken ismert össze tások f. évi május hó 14, 21, és 28-án, azaz tónak tennie, hogy valláserkölcsös nevelés
férhetetlen, verekedő természetű ember volt, vasárnapokon, mindennap délután 2 órakor ben részesítse növendékeit?« felolvasás Né
ki csak a legközelebbi múltban is egy em az állami elemi iskola földszinti termében meth Jenő ur r. tagtól. 5. »A mai modern
bernek leharapta az orrát. Mikor a csendő s az újra ojtások ugyanazon napokon fog családi nevelés és annak káros következmé
rök a korcsmában megjelentek, vagy 28 nak dr. Schwarz Albert községi orvos által nyeiről« felolvas: Ács József ur r. tag. 6.
ember volt ott, kik mig Vnuk a csendőrök eszközöltetni. — A nagyközség elöljárósága Folyó ügyek. 7. Netáni indítványok.
kel civakodott, kellő kivételével az ablakon ezúton is lelhivja az érdekelt szülőket, hogy
— Az aranka irtása. Már megemlé
keresztül el menekültek, a menekülők kö oltásra kötelezett gyermekeikkel lehetőleg keztünk egyik legutóbbi számunkban arról,
zött hagyományos szokás szerint legelsők tisztán öltöztetve a kitűzött helyen és idő hogy a miniszteri rendeletek értelmében
voltak a cigányok.
ben annyival is inkább megjelenjenek, mert most van az ideje az aranka irtásnak, s igy
— Kedvezmény a honvédségi tartalé elmaradás esetén az 1887. évi XXII. I. c. minden gazda csak saját érdekében tesz, ha
kosoknak. A honvédelmi miniszter április hó 11. §-ában megszabott büntetéssel lógnak e rendeletnek megfelelőleg elvégzi a szük
3Ö-án kelt rendeletével megengedte, hogy a sujtalni.
séges irtásokat. Most Csáktornya nagyközség
folyó évi fegyvergyakorlatokra kötelezett
— Érdekes megfigyelni, hogy a közönség elöljáróságának idevonatkozó hirdetményét
honvéd altisztek és legénység közül a mező- mily bizalommal van az osztálysorajegyek iránt. adjuk közre, hogy ezáltal ismételten is fi
gazdasági csépléssel foglalkozó gépészek és Ez magyarázatot talál abban, hogy úgy a sorsje gyelmeztessük a gazda közönségei ebbeli
egyébb oly egyének, kik helyhatóságilag iga gyek kibocsátásánál, mint a húzásoknál a m. kir kötelességére: » H i r d e t mé n y . A 35451/VII.
kormány gyakorolja az ellenőrzést. Oly sok ember
zolva kimutatják, hogy az őszi tegyvergya- jutott
már sorsjegy állal nagy vagyonhoz, hogy jó 1—904. számú M K. földmivelésügyi mi
korlatokhoz való behívás illetőleg bevonulás szolgálatot vélünk tenni, amidőn t. olvasóinknak niszteri rendelet folytán figyelmezteti Csák
esetén hivatalos foglalkozásukban hátrányo ajánljuk, hogy a lapunk mai mindenegyes számá tornya nagyközség elől|árósága a községha
san befolyásoltatnak, az érintett fegyvergya hoz csatolt KIS8 KÁROLY és TÁRSA-féle színes tárában lévő földbirtoklulajdonosokat, hogy
korlatok rovására folyó évi május hó 25-től mellékletből egy szerencse számot válaszszanak az esetleg mutatkozó arankának a f. hó fo
Könnyen megtörténhetik, hogy ez a véletlen a leg lyamán leendő alapos kiirtása iránt annál
kezdődő 35 napra való behívásukat a köz közelebbi
húzáson már reményét megvalósítja.
ségi elöljáróság, illetve a járási szolga bíróság Moot is e bankház /Bud apest, Erzsébet-körül 19./ is inkább intézkedjenek, mert a mulasztások
utján kérelmezhetik.
szerencsés vevői nyerték a (№0,000 koronás fő az 1884. évi XII. t. c. 95. § ának к .) pontja
— Borzalmas tüzhalál. Bármiféle szeren nyereményt ezúttal már harmadszor, tehát mégis értelmében 100 koronáig terjedhető pénzbír
sággal bűntetteinek Kelt Csáktornyán, 1905,
csétlenségei idézzen is elő a gyermek kezébe igaz : KISS szerencséje NAGy.
kerülő gyufa, még sem okulnak az emberek
— Vasúti karambol a bíróság előtt. évi május hó 6. A községi elöljáróság.«
és még sem igyekeznek azt oly helyeken 1904. november 7., egy ködös őszi reggelen
tartani a szülők, hogy a gyermek hozzá a Csáktornyái állomáson a 8 óra 40 perckor
ne juthasson. A legkönnyelmübb módon el Zalaegerszegről odaérkező rnagy. áll vasút
hagyják mindenütt a gyufát s valóságos Isten vegyesvonala összeütközött az állomáson to
csodája, hogy nem mindennap ismétlődnek lató 270. sz. délivasuti tehervonatiak — Az
a gyermekek kezébe kerülő gyufa követ összeütközés előzménye az volt, hogy Draskeztében előállott oly borzalmas esetek, mint kóczy Sándor forg. tiszt 10 perccel a ve
a milyen folyó hó 11-én Aisóhideghegyen is gyesvonal érkezése előtt Martinecz Györgyöt,
történt. Ugyanis Sztemád Jakab alsóhideg- a tolató vonal kalauzát, utasította, hogy a
hegyi (Vili. hegykerület) lakos folyó hó 11-én VI sz. vágányról, a melyre az érkező vona
Muraszerdahelyre ment bejelenteni az anya- tot várták, törjön át a VII. sz. vágányra.
könyvvezetőnek újszülött gyermekét, mely Ez azonban csak úgy volt lehetséges, ha a
idő alatt házánál ágyban fekvő felesége, egy 21. sz. váltón, melyben az említett két vá
4*/s éves József nevű és 3 1/* éves Bálint gány összeékelődölt túlhaladva visszalolatott
nevű gyermekei maradtak, meg egy jómagá volna a VII. sz. raktárvágányra — A 21.
val is tehetetlen öreg asszony, kire a gyer sz. váltó azonban már az érkező vegyesvo
mekek felügyelete is volt bízva. A kisebb nat fogadására volt beállítva és mikor a
Bálint fiú az istálló padlásán aludt, hol az tolató vonat ideéri. Novak János váltóőr
atyja is szokott, a nagyobb fiú pedig az ud Martinecz kívánságára a váltót vonakodott
varon és az istállóban magára hagyatva ját kinyitani. A tolató 270. sz. tehervonat ek
szott. Valahonnan gyufa került a gyermek kor természetesen megállt és Tizedes Ferenc
kezébe, s mint ő maga elmondotta, a gyufát kalauz, aki szívességből ténykedett a tolatás
az istállóban meggyujtotta és a széna le körül, látva a tolató vonat megállását,
eresztő jászolba dobta A száraz széna azon Draskóczynak »szabad a pálya« jelzési adott,
nal lángra lobbant, a láng lelcsapott a széna mire ez utóbbi a távjelzőt a zalaegerszegi
leeresztő lyukon a padlásra és pár másod- vonatnak megnyitotta. Időközben azonban
percz alatt a zsuptető is hatalmas lángokban Marlinecznek sikerült a forgalmi lisztöl ka
állott A nagyobb fiú azonnal kiszaladt az pott parancsra való hivatkozással Novákkal
istállóból, a kisebb fiút azonban az ágyból a váltót megnyiltatnia és mivel a tolató vo
kikelt beteg anya minden szivszaggató kérése natot vezető Martinecz Tizedes jelzéséről és
daczára sem lehetett kimenteni, mert a kivül- a pálya megnyitásáról nem tudott, a tolató
belöl égő épületet meg közelíteni sem lehe tehervonat egyenesen beleszaladt a Zalaeger
tett kezdetben. A 3 ‘/t éves Bálint gyermek szegről érkező vegyes vonatba. Ez ügyben
f. hó 9-én volt a nagykanizsai törvényszék
teljesen szénné égett.
— Mura által parta vetett hulla. Folyó előtt a tárgyalás. A bizonyítási eljárás be
hó 8-án Ligetfalu község határában levő fejezése és a közvádló, valamint a védők
úgynevezett mexikói dűlőben a Mura pariján meghallgatása után Draskóczy Sándor, Mar
egy a viz által partra vetett férfi hullát tinecz György, Tizedes Ferenc és Novák Já
találtak. A hulla már feloszlásnak kezdett nos vádlottakat a kir. törvényszék felmen
indulni, s igy arra lehet következtetni, hogy tette.

XXII. teéaj
Sve poSiljke ae tiéué zadrtaja
novinah, naj se poőiljaju na
ime, Hargitai Joiefa urednika
Csáktornya,

Izdateljstvo:
knjiiara Fischel Filipova,
kam se predplate i obznane
PO*ljaju

Csáktornya, 1905. majuáa 14-ga

20 Broj.
Predplatna cena ja:

MEDJIMURJE

na horvatskom í magjarskom jeziku izlazeóí druítveni, znaetveni i povuéljivi list za púk
Izlazi s v a k i t j e d e n j e d e n k r a t i t o : v u s v a k u n e d e lju .

Na celo leto . . .
8 kor.
Na pol leta . . .
4 kor.
Na felvert leta . . 2 kor
Pojedini broji koStaju 20 fill
Obznane se poleg pogodbe
i fal raCunaju.

Slutbeni glasnik: «Csáktornyái takarékpénztár» «Muraközi takarékpénztár» «Csáktornya Vidéki takarékpénztár» i t. d.
stenu sobe pobeliti (policiti) da tak sve pleNa bojnim polju vu Mandturiji neisnivosti i gobe na steni se uniátiju. Zato je marno nikaj znameniloga za pisati. Jedni
zdraveáa poliCena, как рак pomalana hita. glasi veliju, da je ruska vojska ostavila
CistoCa je jedna glavna stvar sa ко- Moramo nadalje pohittvo viáeput na zrak Karbina veC i dalje beti, ali to nije joá potjóm si moremo tivljenje i zdravje gori zdr- deti vu dvor i od praha poCistiti. Sa jed- vrdjeno.
tati, pák zato na CistoCu jako moramo pa- nom reCjom vu naáoj hiti naj bude red i
ziti, jer necistoCa pokvari zraka i lehko ne- CistoCa navek.
volju doneee na naáe zdravje. Zato imamo
Mokru opravu vu sobi suáiti je bedaÍz orsaéke hiée.
skrb na CistoCu hi2e i dvora, как takaj na
CistoCu svojega tela. CistoCi su glavna sred- sto delo, jer se oprava pari, a to рак pok
stva: voda i metla. Voda opere neéistoCu a vari zrak vu sobi. NeCistu opravu je treba
OrsaCko spraviáCe je razpravljalo od
sa metlom pák skup moremo pomesli smetje van odnesti iz sobe
5-ga ovoga meseca do 11-ga pismo, koje
Vu
hiti
nedopustimo
biti
tivinCetu,
как
i tak sa temi dvema sredstvami moremo
je tu таСкн, pes, i t. d., all nedopustimo budu poslali kralju, da kaj hoCe magjarski
CistoCu gorizdrtati.
vu sobi inti nikiij takvoga, kaj bi se kurilo, na rod i po njem zebrane leve stranke. Najviáe novih ablegatov je govorilo, ali je goVu svakoj hiti ее CistoCa najprije ima prhuelo i tak zraka kvarilo.
razfiiriti vu stanju. Cím viáe ljudi stanuje
voril i grof Apponyi, kojega govor je opet
Moramo se nadalje skrbeti, da bude bolje skupa donesel leve stranke.
vu jednoj hiti i Cím je vuskeáe kője stanje,
stem se vide smelja napravi i tak vu vuz- naáe teló navek Cisto, jer CistoCa je tak reVu pismi, koje bude iálo kralju, zahtekim stanju podjednom moramo Cistiti od kuC zdravje Coveka.
vaju leve stranke, da se vu soldaCtvo naNajrne naáa kota ima punu luknjici rodni duh uvede, zahtevaju harmicu, zahtesmetja i od neCistoCe, ali treba se je pobrinuti i za CiSCenje onakve hite, gde ga njih vu sebi, Cez koje se ávicanje odstrani iz te vaju praviCnoga poreza (porciju) i med visamo malo stanuje, pák gde je prostrano la. To ávecanje ako bi vu nas ostalo, bi nam áe drugimi zahtevanji r to, da se votumi
stanje. Vu takvim stanju je dosta, а ко na kvarilo krv. Ako imamo Cisto telő Cez le razáiriju.
den jedenput pomeCemo i Cistimo; ali veC luknjice navek more vun iti voda ávicanja,
ondi, gde ga ih vide stanuje, tarn je videput ali ako su ove luknjice sa neCistoCom zaphane, onda nemore vun ávicanje i lehko
najmenje dvaput treba Cistiti.
Kaj je novoga!
Pometati tak moramo, da se Cim mé betega dobimo. Zato je ne zdravo glavu sa
oljom
ili
maáCom
inazati,
jer
to
na
glavi
nje praha napravi; zhog toga, ako je hita
P r i j e t i r a z b o jn ik .
ne popodjena, pred pometanjem moramo luknjice od ávicanje zapre. Naproti: glava se
Cim
viáeput
mora
prati.
Dobro
je
viáeput
Íz Békés-Csabe telegrafiraju: Csabaiskodno polejati, a gde je popodjena sóba tam
je najbolje mokroga peska posipati na pod se kupati, ali moramo paziti, da sa vruCim redarstvo Markovics Jankó navodnoga vári
pred pometanjem, tak se ona nepradi tak telo neidemo vu mrzlo vodu. Ako pak smo naiskoga trgovca ravno onda prijelo je nje
jako. Gda pomeCemo, onda obioki moraju se vu vruCoj vodi kupali, onda pazimo, da ga, kad ja vu varaáki sparkassu na kanibiti odprti, da tak fridki zrak dojde vu hi po kupanju neidemo taki vun, dok se nam vdretí. Pri MarkoviCu su viáe krivih kljuCov,
tű, pák da prah koj se napravi Cez obiok telő neprehladi. Taki po jeli, ili ako smo bili naáli.
van otide. Gda pomeCemo malu decu, ako vnogo vina pili, kupati se je ne dobro.
Svako jutro si dobro operimo zgornju J e d n o g a v m ir a ju é e g a s ó i d a t л r e e su zdravi, moramo vun iz sobe odnesti, a
émmje.
betetne pák moramo dobro pokriti da se stran tela i to áinjako, prsi obraza i glavu
Pomiluvanje vredno venCanje zvráaval
neprehladiju i da jim prah neide vu usla. osobito Vu topli vodi se nije zdravo vinivati.
je vu Eszéku taborski sveCenik ove dane
Da bude dno sobah Cisto, moramo ga
Dr. M ed
vu tamoánem ápitalu. Tamo je letal naj
ne samo pometati nego i drugaC Cistiti. Gde
mre vu smrtnim betegu jeden mladi oficer
je zemlja vu hiti, óva zemlja se izparive i
Gillming Mikáa oberleitinand, koj kad je
vnogo takvoga materiala zeme vu se koj je
Tabor vu Aáiji.
Cutil da se mu smrt priblitava, Kunz genena nade zdravje dkodljiv, pák zato dobro
rala je oprosil, da naj prosi dopuáCenje od
Cinimo ako barem dvaput na Ijeto vu sobi
Najnoveáa novine su to, da se nam iz kralja, da se sa svojom zaruCnicom na smrtna deset centimetrov gliboko vun skopamo
zemlju i fridku zemlju donesemo ondi, pák rusko japanskog tabora grozi i Irancezko— noj postelji venCati bude mogel. Oberleiti
englezki rat. Japanci su najrne vu savezu nand najmre zaljubljen je bil vu jednoga
nju natuCemo dobro.
sa englezi. Poljeg toga saveza tak veliju vu kapitana na sirotinje ostavljenu njegovu к
Gde je pod vu sobi, tarn poda jeden Japanskoj i vu Euglezkoj, je veC dosta do Cerku, vu Grauner Antoniju, nego obodva
put na tjeden moramo eprati tojest как ve- one toCke stvar, da se i englezi smeáaju vu siromaki bili i potrebito kauciju nisu mogli
Hju poda ribati. Za ribanje poda je najbolái rat. Najmre francuzi, koji pak su sa rusi vu doli polotili. Po takvim je zdavanje sve da
vruCi lúg i sapun. Sa lem jako tvrdo mo- savezu, do sada su pod jednim podpomagali te ostalo i trpelo je tak dugo, dok pred ne■amo oprati i dobro obrisati poda.
rusku mornaricu na tuliko da se je Ros- kulikimi Ijedni oberleitinand vu Spital nije
CistoCa zvun sobe i na ganjku pák na detvenskieva llota joá prije sjedmila sa flo- prispel. Kralj po telegramu poslal je vendvoru se mora gori drtati. Pri svakoj hiti tom Nebogatovom
Canosti dopuáCenje Gillmingu, koj vu smrtnaj bude od hite i od zdence na strani
Francuzi najmre imaju kraj indijskog noj borbi takaj za blatenoga se Cutil. da iz
graba za smetje, vu kojoj se smetje skup i kinezerskog mórja viäe imanja, viäe mor- svojom zaruCnicom mogel se je zdati. Sad
nabira. Pri nas je i na gnoj moguCe smetje skih zalevov, vu koje poleg pogodbe svih как iz Eszéka telegrafiraju, ovomu tragicmeiali ali to pazimo, da gnoj nebude taki narodov nebi smeli pusliti rusku mornaricu, komu zadnjemu pojavo takaj je konec na
poljeg hite, jer je to najnezdraveáe, ali i a oni su ipak pustili. To je tuliko, da bi se Cinjeni, Gillming pred par dnevi je vu Spioajodurneáe.
i francuzi pustili vu rat, a kaj pak za so- talu vumerl i tri dni stara mlada suproga,
Dakle vu CisloCi drtati stanje je jako pot- bom vleCe, da i englezi poljeg Japanske sla- koja je sa suznatim; oCima poleg svojega
rebno, viáekrat na Ijeto zbog toga moramo neju.
para vereetuvala, vdovica je ostala.

Oistoőa.

P o k r a d je n i p leb a n u ä .

BoáSanji JoZef nagypronaiski plebanuS
je öve dneve na zahodnog kolodvora tele*
gramskim uredu jednoga telegrama dal gori
i pod ovim vremenu nepoznani Cinitelj vkral
mu je iz njegovoga Zepa njegovoga bugjelara, vu kojim bilo je 300 korun gotovih
penez i jedna od 300 korun Sparkasna knjiga. Plébános je kradljivost javil na nadkapitanstvu, kője je podiglo iztraZbu.
S í r e l Jen i tik k a l.
S z í v ó s Sándor mezőturiiskoga fiska la
stretil je Csető Mato poljodelavec zato, jerbo je jednu njegovu pravdu bil zgubil.

U g a r a i Je s a sv o jo m fired o ш s k u p a .

Íz Szatmara piSeju, da пч Ménes-Akna
marofu öve dneve vnoói jedna velika ovóarnica, vu kojoj viSe od tri stotin ovac i janjióov bilo je se vuZgala. Marton István ovóar, da iz goruóe ovóarnice svoju óredu van
pusti, nuter beZi, nego na nesreóu, goreói
krov se na njega vruhnul i s vekSe strani
s ovcami skupa na vuglen zgorel. Ovóarnice na njenim nahiZju seno je bilo skladjeno, kője joS na pomoó bilo je ognju, koj
pri óasu hotomice bil je vu éinjen.
V m o rjen l 1 o p le n je n l o k ta rlja k

sobum vzeme i pobegne sa svojom dragom.
Kad je Veilkovica dimo bila doSla, prestraSena vidi, da iz ormara penezi su izniknuli.
Sumnja je odmah na mladióe vpala, kője
su taki javili na redarstvo. Vjerojatno da
mladi zaljubleniki pobegli su van iz glavnog grada BudimpeSta.
S to ősein l j e t s ta r a le n s k a .

Vu BarS Endrédu Zive jedna 108 IjetoSna, Lőrinc Mihalja Zena rodjena Urabina
Maria zvana vdovica, kője njezin otec i njezin tuvaruS takaj su pri jednim zemeljskim
vlastelinu druZina bila i dve njene kóeri su
takaj siromaSkoga staliSa sluZkinje. Starica
ako je prem beteZljiva i svekSe strani leZi,
kaj guder iz dobrim tekom potroSi, nego
ipák zato malo dobre pitvine i mleko najbolje preStimava. ViSekrat prosi za hranu,
koja njoj fali, jerbo njene к Cere, kője stari svoju majku, iz nekulikih plemeniloga
srdca darovnikov pomoCjum na nju skrb
imaju, same su takaj siromaSke. Zato bi ja 
ko dobro Cinili blizo nje stanujuói Cloveóanski prijatelji, da bi staricu vu njeqih
zadnjih dnevih iz kakvimi malimi dán, da
bude leZe podnaSala, podopirati dobri bili.
P o r o b le n l k o n js k l te r g o v e c .

Íz Kecskeméta piSeju; poljeg Kecskemeta na Tiszabőg pustari dobrostojeóega
Nagy Mihály oStariaSa Egyiki Aron tamo
stojeói poljodelavec vu ujegovoj oétariji od
zad ga pograbil i streld ga je, onda pako
porobil. Na strelbeni glas skup su dobeZili
ljudi i pobegnuloga krvoloCnika su preganjali; med Cím na preganjenike je takaj viSejcrat streld. Krvoloénika su ni mogli prijeti, samo drugi dán naSli ga jesu na na
hiZju obeSenoga.

Denir Hunain Aga srbski konjski ter
govec öve dane pred poldnevom vu jednoj
budapeStanskoj oStariji se zabavljal iz Ba
bák Andor cimermanom. Obodvojica je temeljito poóela piti Prama poldnevu veó do
bro uapiti odpravili se jesu iz oStarije. Poleg orsaCke hiZe Babák samo na jedenkrat
pograbi srbskoga konjskoga trgovca i vu
belőj moSnji bivajuóe penezi 25 komadov
20 korunastih cekinov porobi od njega Re
darstvo je laki joS ono noó prijelo Babaka.
Peneze medjutim nisu naáli pri njemu.

Á e s t d e c e o g n je n a start.

E x p lo d e r a n je b én u ln a .

Íz Baja telegrafira pismovnik: da Fleich
Iz DrameSa, vu Norvegiji telegrafiraju;
da vu Lierstrandu kad je jeden inarof go- man zvanoga velikoga trgovca vu njegovoj
rel, vlastnika njegovih Sest dece je vunjem pivnici. jeden lagev benzina je exploderal
pivniCnu boltu je predial i Stacuna vu piá
zgorelo.
mén spravil. Jednomu inoSu i dvem teZaZ a g r a b s e p o i a l a j a é i tat.
kom se oprava vuZgala i vsi tri su smrlno
Pred nekulikimi dnevi prije toga Kaszth pogibeljno postali ranjeni na tuliko, da ueAlfred óinovnik magjarskog tergoviSta ban maju ufanja, da bi Zivi ostali.
káré iz serajevoiske peneznice 2000 korun
É lv In de vu é lő véka.
je potegnul i pobegel je. Peneze je vse potíz Troppau telegrafiraju: da Aránké
roSil i öve dane saru se javil na nadkapiBertha sluZeóku pucu njeni oőuh sa straStanstvu.
nim naóinom je vmoril. Iztraga je ustanoV a rm e d jln sk o s p r a v lk é e .
vIla, da otóuh je skup Zivel sa pucom i za
, Zala varmedjije zakonskoga poglavar- to ju je vmoril, da se ovomu posledica na
stva povjerenstvo tekuóeg meseca 8 dneva svetlo dojdeju.
pred poldne ob 10 vuri vu varmedjinski
Gda b a d e r e g r a t a c lj a ?
veiiki palaói obiőajno spraviSóe bude drZalo.
Poleg redovite navade vu marciuSu
Z a ljm b lje n lk o v p a t a i s tr o k e k.
nego najkeenije iz prvine aprila navadni
Vu Budinu, je stanuval Veil Samuel bili jesu obdrZavali soldacko regrutacjju.
tergovec, kod kojega bil je na kvartiru je Ljetos medjutim vre iz prvine Ijeta pomutden Harbach Andor osemnajst IjetoSni Ci ja su nastala vrh politiókih odnoSajah radi
novnik i jedna Veilikova rodiakinja po ime- regrutacije i zbog toga nisu nit odluóili senu Schiller Ilona Sestnajst IjetoSnja Svelja. gurno vreme. Po takvim toóno segurno vreMladióov njihovo srdce se na zaljublenost me med tim je lepő minulo. Sada od tóga
bilo vuZgalo prama jeden drugomu i to im daje na znanje honvedski minister varmeje posták) na njihovo zgublenje. Familija djijam, da na regrutaciju samo na juniuSa
naravski nikaj nije slutila od te zalubleno- meseca moremo si misliti Nego onda takaj
sti, koja po malo je jako vruóa postala. Öve samo na táj naóin, ako politióki odnosaji
dneve ni jeden nije doSel na prvo, ar su dopustili budu.
bili odluóili med sobom, da nekam pobegВ е я duke éovek.
neju. Nego к tomu su i penezi takaj potMajuSa
prvoga vzorju med óakovskim
rebni, zaljublenomu mladióu daklie dojde
mu na pamet, da razbije ormara i vu njem i svetojelenskim orsaókim putu kre ceste
nadjenih sto Sestdeset korun gotovih penez na obodve strani med mlado posajenih dre-

vih 18 komadov njihove vrhe je spretrgala
nekakva zabludjena i bczduSna ruka.
Vm oril Je s v o je g a sin a k r v o lo é n ik a .

Iz Görömbölya pismovnik javi: Kuriila
János poljar, koj veó od davua vu neprijateljstvu Zivel je iz Lackó JanoS zvanim poIjodelavcom, pred tremi dnevi prije toga,
kad se na vulici bil ziSel Znjim, biti ae poóel iz Lackoum. Na jedenkrat dőli vzeme
iz svojega ramena puSku i streli Lackója.
Kad je to zeznal, Lackojev otec, sobum vze
me svoju puSku i Kurillu vu dvoru preetrli.
P o b e g le s u In kp I ta l a.

Iz segedinskoga varasa Spitaja как javiju: v óetrtek vzorju skoóila je jedna Sár
kány Verona zvana puca iz dverai drugi mi
pucami. Puce kője nemreju najti, redarski
vraóitelj naineslil je nje vu Spital

Z A B A V A ,
Verklec Tinóeka druga áenitba.
Gospon Verklec, marljiv óizmar, je ravno pri nogi svoga kundSafta kteóal, pák kad
bi iz novinskog papira napravljenom me
rőm méru bil jemal, kad god si je popravIjal na mestu evője oóale, da nekak nebi
one mu dőli opale iz njegvoga nosa. Zabadava! Verklec Tinóek je privóen bil tomu,
da svoju glavu visoko nosi i evő экогот
do poda тога doli pustiti svoju kub&nju
samo zato, jer je velecenjeni nareditelj preleni svoju vrednu desnu nogu nekaj malo
zdióli.
Vu temnosti mihelja se inoS nasmehava
»Hehehe, moj majster, ti praSóaju tvcje
stare Conte, kaj ne? Niti se nebudeS mogel
stari osel na fletnoma prilegnuti! Da bi se
ti barem tvoji prsti tak skupa poteghuli, da
bi od ovog Casa moja vuha do mojeg oslobodnjenja vu miru mogle ostati.»
A majster pak ovdi i ondi — tojest
gde je potrebno, — zatrgne papi r na tu meru
i na velikoma funji. Niti nepazi na ono klopotanje, kojo od vlastnika kriZ-kraZ spremerjene noge izhaja. Kaj ga briga za lucko
nevolju? Kaj se stara on s tudjom punicon»?
Naj klopoCe stara copernica, im zato ima
jezika! . . .
A stric Kukec pak samo dal je govori
brez toga da bi opazku zahteval od óizmara. Так se vidi da mu je l»*2eSe na duSI,
kad svoju punicu more malo vmiti.
— BormeS dfagi priatelj gospon Ver
klec! Ona harpia i deneS v jutro ttli je
skorom jednoga Stubla hitila v glavu. Kkj
velite к tomu?
— Nikaj ni sam rekel, gospon Kukec,
tojest ja bi tak rekel, da Stubla treba njoj
nazaj v glavu poóiti pak onda punktum.
Kukec Imbra se dato nasinejal.
— Im znam nemisliti, da ilebi tak napravil? Jer i vu meni fletno kipf kr\l. Bor
meS niti mi je vezda ni bila voQk tbuó ti
i veó skorom-skorom sam se na VelikÜ stval*
odluóil da punicu na poStenje navéim, gda
mi je v pamet doSlo . . . Znate kaj im 'je
na vpamet doSlo . . . .
— Kak bi ja to znal?
— Jest, na pamet mi je doSlo: deoea
je januar dvadeseti.
Kukec nije mogel dalje pripovedali svojega jutraSnjoga dogodja, jer na o v u ref ja-|
nuar dvadeseti óepqjuói majster je iz svoga

nixkoga poloZaja gori skoCil, na kaj se je nastala i svojimi öirokimi dlani je turkel po
inoS opet tak prestraäil, da si je na kureCje stolu. A Verklec pak se zmislil na popevke.
— Kak ide ona pesma . . . Zvimbule
oko hitil s Cirizom svega namazanoga hamra.
Gutali si, popevali i nazadnje su po— Ejha! — se Cudi Kukec, — gospon
majster au znam iz gummije. Golova mera? pili priateljsku CaSicu.
Najedenput KukeC zbiljnoga obraza ze— Ali gotova, ali ne, — odgovori CiZniar veselo i tuliko da ni poCel volcera ple- me i veli da on veC oticie. Niti ni je dal
sati, — denes nebudemo delali. Budemo Cizmaru vreme, da bi on к reCi mogel dojti
nego s jednim kratkim govorom najprviC
svelkuvali. Punktum.
— To je veC reö! — se je komaj ne- se zahvalil na priateljstvi zatim pak ga odkaj Öulo iz kola mihelja i JoSka, velikovu- mah к sebi pozval, da priateljsku ljubav
hasti inog, se je po gospodskim poCel pre- nazaj plati. S reCjom к sebi ga pozval, vu
svoju hizu.
tezavati.
— Stobom, veli majster — idem s
Kukec Imbra je samo diroku gledal.
dragom voljom, makar tijam v pekel.
— Svetek bi bi! . . . Pak kakov sve1 igli su . . . .
tek bi to denes bil?
NegledajuC nato, da tarn prek, pri Kuk— Znaju kaj gospon kukec — i Cis covi hiZi od kraja su dve Zene neuzdajuC
mar je svaku reC premiSlavajuC zgovoril — primile dobre volje gospone, ali oni su sladvadeseti januar je meni on dan, kad sem vno dalje tirali ono, kaj su vu Cizmarskim
ja posle dvadeset letne vuze opet sloboden mihelju poCeli. Kukec se najme ravno tak
postal, i to svetkujem ja svako Ijeto, da me dal skazati, pak jog svoju Zenu i punicu
Bog zaCuva nadalje od toga robstva.
je к stolu posel, da bude i snjimi mogel
— Dvadeset i dve Ijetno robstvo !! — na novo speCeni pajdaS trkali.
se je Cudil kundáaft, — рак kaj ste naCiI od ovoga hipa se poCimlje Verklecov
nili ?
pravi dogodjaj.
— Zenitbu !
DoSlo je vreme obeduvali, kojega su
Kukec Imbra se na ov neoCekivani od- ovi dva dobri ftiCeki . . . oCem reCti dobri
govor dcbelo nasmejal pak i JoSka je za priatelji dragovoljno primili, jer su poSteno
veseloga videl toga poloZaja.
zagladili. Drugo pak, da su dobro znali to,
— VeC vezda deset Ijet, da sem slo, da na pun Zeludec $>uuo bolje ide po guboden! — veli dalje majster. — Ravno de teko vinCeko.
set ljet. Dakle onda mi dozvoliju gosponS ovom prilikom je Verklec drZal goda budem denes prestal delati!? . . . . JoSka vora, s kojim je d^óbito pohvalil ljubeznu
jednoga litra, od onoga po dvajstlosem, — punicu, koja je kakti straZar hiZuoga mira.
зе obrne к inoSu. — Ufam se da mi ne- Kukt c je tijam v pekel poSiljal vu sebi svo
budu skraCeni, ako njih budem poiiudil s ga dobroga priatejja za ov govor, a on pak
jednom kupicom vina.
je s Cerleuim obrazom i ves zaZarjeni zleImbra je fletno sklimaval s glavom: val iz sebe cifraste reCi. Так se vidlo, da
kaj bi bil skraCen! Im i njemu je denesnji bi do veCera bil govoril, ako ga Imbra nebi
den svetek, jer on рак evője Zenitbe godiá- bil po celoma, lojest s silóin doli stianul
njicu sveti. Óva okolnost je zrokuvaia, da na stolec i s punom CaSicom zamucal.
naprimer denes v jutro je svoju srditost na
Za jeden hip je onda Verklec sam osvuzdi drZal prama svoji punici, jer ipák tal. Zene su najmre se razziáié proli kuhsvoju tuvarudicu, s kojom dugó vremena da nji, a hiZni gazda pak je vun poglednul v
naCinja kruha, ipák tak ljubi, da zaradi nje Stalu. Doklam je on nazaj doSel, Verkleca
nije ötéi ssvadjom zapoCeti toga jubilarnoga je s doli vigeäemi rukami i s doli nagnutom
dneva. Evő, как su razloCni jednoga Boga glavom naSel na slolcu.
— TinCek, spiS ?
sini! Jeden se na tem veseli, da se oslobo— Kaj? . . . Kaj?
dil od svoga para, a drugi pak iz ravno
suprotivnoga zviralka grabi pitvinu veselja.
— Naj spati, ti velim. HodiCni deCko
Так je to vu svem, a osobito vu Zenskim si ti TinCek, moja punica te ravno vezda
poslu.
pohvalila vu kuhnji. Je rekla, da rada ima
Jodkec je puno fletneSe doSel s litre- takve fine ljudi как si li.
кот, как da ga po koZu poSleju vu gtacun.
— Naj . . . govoriti! . . ,
Dakako ova íletnost se razumjevala jer je
— Ali da pak je ravno tak. I to veli,
majster Zedju Cudil vu svojim guteku. Pohlepno se zgrabil za pitvinu i Kukca je jako da к takvomu Cloveku bi s dragi volje zaponudjaval. Po takvim naCinom su fletno muZ idla.
— ZamuZ?
zgotovili s prvim litrom, kojega je sebe га— Kajpak. Navek ima snoboke, jer I
zumno sledil drugi. S Verklecom se kaj takvoga malo da pripeti, ali ako se ipak pri- nekaj penez ima.
— I peneze ima? — Na ovu reC su
peti, onda se i to nekaj pózna! Med vinom
su se onda i jeziki odvezali i nastalo je se presvetile oCi CiZmarn. — Pak onda bi
takvo klopotanje, da bi se i to nekaj — rada к meni doSla? . . . Ti Imbra, jeli ja
po Vratigenskim marSeCkim sej mu pohane nisam pijan?
— Kaj bi. Samo si dobre volje.
pigkore teZijuCi boSnjaki i navoljili.
— Onda . . ju . . . zasnoboCim. Za
Kukec si to nebi bil mislil, gda se je
. Cim.
к őizmaru spravil, da si Cizme da zaöiti. Niti . . sno . . . bo
I opet je doli sklimnul s svojom gla
sam majster nije na raCun drZal uprav ovoga dneva i tak se ravno onak trudil kre vom.
— Ali daj se malo drZi, — ga je Spo
trCka, как po kojim drugim porezduZnim
dnevu. Haj! ali da se stvar zeznala. Vezda taval Imbra. — Naj biti baba!
— Sno-boCil . . . budem! — je mrgoga niti veliki Zupán nemre presiljiti к deli.
Pivci se niti nisu oglednuli na Skrebe- tal pospano majster
— Koga?
CajuCu vuru pak niti nisu mislili nato, da
как fletno prehadja vreme. VeC se je mlo— Peneze . . . tvoje . . . punice . . .
bavi mali ceigor к poldaSnji dvanajsti vuri tojest nju.
pribliZaval. Jogka je i tretjiput veC odbeZal
— To bi spametno bilo od tebe, pajpo vinu. Kukco je nehotomice dobra volja daä, barem nebi Zivel vu tuZnim doviCtvom.

Pak bi onda mi dva v rodbinslvu doáli.
Ali prije daj se naspi.
— Ja?! . . . Pak kaj sem morebiti
pijan ?
— To ravno ni si, как niti meni nije
nikaj Skodilo vino, koj sem pak malo veC
popil, как ti.
Ov hip je obcinski birov stupil v sobu.
Kak stari poznanec Kukca, gustoput ga pohodil.
Verklec zapazijuC birova tak nekak se
skup pobral. I onak jednako, как Stampana
»s» slova se i gori stal iz svojega stolca.
— Dobro, dobro, da su doSli gospon
birov. Trebam jednoga vrednoga Cloveka.
OCeju biti moj stareáina?
— Z drage volje, — odgovori birov.
Evo moju ruku. Kogabi snoboCili?
— Imbra veC zna. Makar odmah moremo to vCiniti.
Imbra videC, da to nije niti najmenjSa
Sala, jako se razveselil. Po takvim naCinom
v miru bude se oslobodil od svoje punice,
koju je v mislu tak veC stopul s vragom
dal odnesti. A evo, vraga vezda namestuje
jeden osel. Odmah je pod ruku prijel biro
va, da svomu Castnomu poverénju zadosta
vCiniju, prije, nego bi se na Verklecu poZaluvanje kazalo.
— Pak ste si dobro premislili TinCek?
— zapita zadnjiC za svoje pomirovanje
birov.
— Dobro, dobro. Im nésam pijan ! . .
S zotnn je onda istina postalo ono, kaj
joS pred dvadeset i Cetiri vuri se za nemoguC vidlo Takvu moC ima vino!
Birov i pajdaS Imbra su po redu i navadi vu ime Verklec TinCeka zaprosili dovicu Dodlekovu, ka se niti najmenje nije
suprotivila, nego s snoboki skupa je odmah
v sobu odletela к TinCeku i pred ovimi svedoki se mu na Smjak ob^sila. A mröavoga
CiZmara pak je skorom na pod zruSila doli
imajuC zaruCnica dva cente teZinjavi.
Do drugoga dneva je zniknul tarn iz
glave, nego luZni nasledki ovoga tama su
oslali. Verklec se je zabadava Cohal poglavi,
to veC nije mogel popraviti Da barem njegvi snoboki, nebi bili tak poStenja vredni
ljudi! Vu ovim sluC tju bi jednostavno svoje
snoboCenje van potegel; ali velim to nije
mogel napraviti bez toga da onda ove naznaCene ljudi nebi sbantuvaf
Nije drugo ostalo, n'go jako spametno
se v miriti vu volji i sudenja.
Gostuvanje je Cuda puCtvo skup nabralo i iz daleko zemlje jesu doSli znatiZeljni, koji ovoga neverovanoga glasa nikak
nisu Steli za islinoga drZati. Samo njihove
prave oCi jesu za i9tinoga primile.
To nespada sim, da как je Zivel od
ovoga Casa CiZmar svom Zenom. Ufajmo se
i verujmo, da najbolje. Nego tuliko je istina,
da posle gostuvanja nije bilo dobro majstra
za njegvo snoboCenje pitali. onomu je svo
jega najZrnehkeSega hamra hitil v hrbet.
Nego dvadesetoga januara je i zatem
svetil i pijaCom. Vezda veC je slobodno bil
pijan, nise mogel bojati, da si bude opet
koga zasnoboCil.
Zabavljal se on bormeá svako godiSnjicu, ali ni od veselja, nego od Zalosti. '
JM* Fm
Felelőt tzerkeutő:
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A perluki kir. járásbíróság 76 m lnyi és и já rá s bírósági fogház 15'3 m lnyi
vagyis összesen évenként 913 m lnyi tűzifa szükségletének 1906., 1907. és 1908. évekre
való biztosítása céljából a kir. jánísbiróságnak I. sz. jegyzői irodájában 1 9 0 Ő. é v i
m á ju s hő S O -ik n a p já n ti. e . ÍO ó r a k o r árlejtés fog megtartatni.
Évenként ja n u á r 1-éig 45 7 m \ s jú liu s 1-éig 45 6 m* tűzifa szállítandó.
A részletes feltételek az I. sz. jegyzői irodában a hivatalos órák alatt bár
mikor megtekinthetők.
A 15510/93 sz. ig. mm. rend. 16*. és 18. §-ainak megfelelően szerkesztett, sza
bályszerű bélyeggel ellátott ajánlatok a fennt k itett időpontig lepecsételve és bér
mentesen terjesztendők be, s a 40 korona bánatpénznek letétele is igazolandó.
P e r l a k . 1905. évi április hó 30-án.
A p e r l a k i k ir. J á r á s b ír ó s á g ,

938 l - i

DRA C H A N O VSZKY,
kir. járásbiró.

f i Czipö - Créme
(tö rv é n y e s e n v éd ve).

sevró- és k id -b o x -k a lf-b ő r fén yesitésé hez.

A bőrt puhítja s vízhatlanná teszi, annak
líikörfényt kölcsönöz. Kapható: d ro g é riá k 
ban, jo b b c z ip ő -ü z le t, bőrkereskedés,
____ fe s té k - és fű s z e rü z le te k b e n .-------
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értesítés.

Ki s ze re ti

(Védjegy : 2 bá n yá sz.)

Van szerencsém a n. é. közönség
nek b. tudomására hozni, hogy ol
csó áron készítek mindenféle temp
lomi és világi képfaragászatí, —
továbbá asztalos munkákhoz való
díszítéseket, képrámákat, általában
fametszést munkákat. — elvállalok
minden e szakba vágó javítást is.

B e r g m a n n & C o . D resden és T e s c h e n a /E .
gyá ráb ó l.

éremmel kltflntetve.

a gyöngéd, tis z ta a rc z o t, a p u ha s im a
a rc z b ő rt és üde ró zsá s a rc z s z in t?

Az mossa magát naponta a hires, orvosi
lag jónak talált

Bergmann-féle
LILIOMTEJSZAPPANNAL

Stráhia Test

K a p h a t ó C s á k to r n y á n
fü s z o r k e r e s k e d é s é b e n .

vérek

D arabja 80 fillé r .

Zaverl "József,
fa e z o b r á e z B o tto r n y á n .

M1 24-ao

Obznanost.

Kiadó.

Zaverl 7 o ie f sa premfjum nagradjeni rezbar preporuéa se veletaetnomu sveéenictvu, da k cirkvam spadajuce posle, ill zlatarlje Ili iz dréva
delanje na novu Ili renoviranje, nadalje svakojaéko rezbarstvo za fal
cénu napravi.

Csáktornyán и Deák-utca 182. sz.
.....
— alattti
—

sütő üzlet
a hozzátartozó helyiségekkel kia
dandó. Bővebbet a tulajdonos

Nuzsy Mátyásnál
934 i—i

Csáktornyán.

Zaverl József,
»«о i -i

rerbar vu B o t t o m ? * .

■------------------------ é

I

808 tk. 906.

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság, mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy Baboss László ügyvéd
nagykanizsai lakosnak, a Muraközi takarékpénztár r. t-nak Dvorscsák Mihály, Vargek
Mihály és Vargek Tamás muracsányi lako
soknak, valamint a Csáktornyái takarékpénz
tár r. t.-nak Bergovecz János muracsányi
lakos elleni végrehajtási ügyében 16 kor.
tőke, ennek 1903. évi márczius hó 22. nap
jától járó 5V« kamatai és 22 kor. 20 fill,
eddigi és 13 kor. 85 fill, árverési kérvényi
költségek kielégítése végett a nagykanizsai
kir. törvényszék a perlaki kir. járásbíróság
területén fekvő következő ingatlanok, úgymint
amuracsányi 1428 sztkvben foglalt-f-2897/18
hrsz. rétnek Bergovecz Iván nős Pongrácz
Máriával muracsányi lakos nevén álló B. 2
sorszám alatti egy harmad része 199 kor.,
a muracsányi 135 sztkvben foglalt I 1565,
2409, 2415 és 2511 hrsz. rét egészben 447
kor., a muracsányi 135 sztkvben foglalt f
2981/a hrsz. szántó egészben 112 kor , a
muracsányi 135 sztkvben foglalt 2982/a hrsz
szántó egészben 314 kor. kikiáltási árban,
mint becsárban az
1905. ill Bájin ki 16. napján d. e. 10 inkor
Muracsány községházánál Baboss László
végrehajtató ügyvéd vagy helyettese közbenjöttével megtartandó árverésen a kikiáltási
áron alul is eladatni fog.
Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy
az árverés megkezdése előtt a lenti kikiáltási
ár 10%-ál bánatpénz fejében letenni kötelesek
A kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
Perlak, 1905. évi február hó 9.
936

1141. tk 905. Árverési hirdetmény. hogy az árverés megkezdése előtt a fenti
A perlaki kir. jbiróság, mint telekkönyvi kikiáltási ár 10%-át bánatpénz fejében le
hatóság közhírré teszi, hogy dr. Tamás János tenni kötelesek.
A kir. jbiróság, mint tkvi hatóság.
ügyvéd perlaki lakosnak, Juresecz Mihály
Periák, 1905. február hó 27-én.
936
hodosáni lakos ellen végrehajtási ügyében
40 kor. 65 fill, tőke, ennek 1901. évi de*
czember hó 6. napjától járó 5% kamatai,
28 kor. eddigi és 14 kor. 50 fill árverési
kérvényi költség kielégítése végett a nagy
kanizsai kir. tői vényszék a perlaki kir. jbiróság területén fekvő a hodosáni 1429 sztkv
ben foglalt f 152 hrsz. 113 néps. ház, udvar
és kerti ingatlan a végreh. törv. 156 §-a
alapján egészben 802 kor. kikiáltási árban
mint becsárban az
1905. évi junius hó 2. napján d. e. 10 órakor
Hódosán községházánál végrehajtató ügyvéd
vagy helyettese közbenjöttével megtartandó
árverésen a kikiáltási áron alul is eladatni fog.
Venni szándékozók figyelmeztetnek,

Az 1904. évi St. Lous-i világkiállításon

a legnagyobb

kitüntetéssel a „GRAND

PRIX“-6l мшит.

Csak a mellékelt kép szerinti

GLOBUS

tisztitókivonatot

kérjünk, mert sok értéktelen utánzat van.
-------- e g y e d ü li g y á r o s o k : ------- -------------

fVítz Schulz jun. Hkt. 6 es. 6 gcr ée Leipzig.

Fürdőmegnyitás.
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy a vasút raelleti szállodám kert
helyiségében épített

kád се zubanyfürdőt
IJLH _ , ^ IJJL|JMjU l^_IJllJLIj lrilirir

folyó hó 18-án megnyitom.
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_

----------------------I

— —

A fürdőfülkék kényelmes berendezése, a mérsékelt dijak, valamint azon körülmény,
hogy kellemes, árnyas kertemet és fenyvesemet a t. közönség rendelkezésére bocsájtom, azon
reményre jogosítanak, hogy vállalatom méltó pártolásra talál.
Teljes tisztelettel

Fürdő-dijak:

Ő Z V . Г )а с М K á fO ly ilC .

Ruhahasználat:

1 lepedő
10 fillérKádfürdő
I kor. — fill.
1
törölköző
4
и
Kádfürdő zuhanynyal
i „
40 „
Zuhanyfűrdő
4 ° *»
A fürdő nyitva van naponta : reggel 7-től délután 3-ig férfiaknak, délután 3-től 6-ig
______ nőknek, este 6-tól 8-ig férfiaknak.
A tisztelt fürdőközönség kéretik, hogy a fürdőfülkét egy óránál tovább ne vegye
igénybe. — A kifüggesztett étlap szerinti ízletes hideg vagy meleg reggeli és
ozsona mindig kapható.

1

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.

