sülete úgyszólván az első az ilynemű egye nek legalább 3 évig törvényes neje volt A nők bejelentette a választmánynak, hogy az
sületek között hazánkban, és kitűzött célját tagot megillető nyugdíj özvegy nem létében április elsején tartott tisztikari értekezleten
annyi körültekintéssel és gyakorlatiassággal az árvák között osztatik tel és a járulékut az h közóhaj merült tel, hogy a dalünep
igyekezik megvalósítani, hogy az alapszabá a leányok 14, a fiuk 13 éves korig élvezik diszelnökéül Zichy Aladár gróf miniszter, or
llyképen van szervezve a rimaszombati szággyűlési képviselők kéressék lel. A be
lyaiban lerakott elvek például és alapul fo
gadhatók el hasonló egyesületek létesítése iparos nyugdíj egyesület S ha egy kis szá jelentést helyesléssel vették tudomásul. A
kor. E nyugdij egyesület alapszabályainak mítást eszközölünk, úgy láthatjuk, hogy pél diszelnökség elogadására küldöttségileg kérik
rövid kivonata, melyből annak hasznos volta dául egy I osztályú rendes tagnak 10 évi fel Zichy Aladárt. A választmány elhatározta,
és észszerüsége szembeszökő, a következő : befizetése összesen a kamatok nélkül csak hogy az ünnep tényét és sikerét emelendő
Az egylet célja a) tagjainak állandó 145 K. s ennek ellenében 10 év után nyug- védnököket fog felkérni. A versenydijak ügyé
keresetképtelenség esetén segélyezése és nyug dijképen már egy év alatt 312 К.-át ad Mily ben az egész megyében gyűjtést indítanak,
díjazása, b) egyleti tagok özvegyei és árvái csekélység ellenében nyújt a nyugdij egye melyet reményhetőleg szép siker fog koro
názni. A helyisajtó munkásait sajtóbizottság
sület tiszteséges megélhetési biztosítékot.
nak a nyugdíjazása.
A Csáktornyái ipartestületnek mintegy alakítására kérik fel. A várost átiratban lóg
Az egylet rendes tagjai 3 osztályba osz
tatnak. Az I osztályban 28 fillér, a 11-ban 320 önálló iparosa van, ez nagyon is ele ják annak idején felkérni, hogy az utcák
42 fillér, a Ill-ban 56 fillér a tagdíj heten- gendő szám egy iparos nyugdíj egyesület tiszlántartasa és a házak díszítése érdekében
kint. A tagdíj fizetése alól időlegesen föl létesítéséhez. Ne késlekedjenek tehát яг felhívási bocsásson ki a közönséghez. A szö
mentetnek a) a kik huzamosabb időn át intézők, hanem alkossák meg mielőbb vetség a városházban levő Kautman-íéle he
betegségben szenvednek, b) munka nélkül e fontos egyesületet az ipartestület lyiségben, melyet a tulajdonos szívességből
voltak s azt a választmány előtt igazoljak, kebelében, mert minél előbb létesittetik a átengedett, állandó dalünep rend* zői irodát
c) ha a katonasághoz tényleges szolgálatra nyugdij egyesületet, annál hamarabb lesz létesít. Több kisebb ügy került még ezenkí
vül tárgyalásra
behívattak. Mindhárom esetben, ha a jelzett azokon segítve, akik arra reászorulnak !
— Halálozás. Krampatits József stridói
okok megszűntek és 15 nap alatt az egy
áll. iskolai tanító 5 éves József nevű fia
leti titkárnál jelentkezik az illető tag és tag
április 17-én torokgyíkban elhunyt. Mivel
sági dijait a mulasztott időre után fizeti, az
lakása az iskola épületében voll, a hatóság
elmulasztott idő beszámittatik.
K Ü L Ö N F É L É K .
az iskolái nyolc napra bezáratta.
Nyugdíjazás csak 10 évi tagság után
— Az Animo. Egyik megyei laptársunk
kezdődik 10 éven belül történt elhalálozás
— A Tulipánkert. A Fischer Emil á l
esetén a befizetett tagsági díjak az özvegy tal forgalomba hozott tulipán-jelvények árá szerkesztői üzenetében a következőket mond
ja a lap valamelyik előfizetőjének :
nek vagy árváknak azonnal visszafizettetik. |
ból 70 százalékot juttat az intéző
»Az Animo pezsgőt a Csáktornyái
A kik 10 évig rendesen teljesítették a
bizottság magyar iparvédelmi célokra.
pezsgőgyár állítja elő, az Animo tehát
befizetéseket, tehát a 11 -ik évben már. ha
nemcsak, hogy hazai termék, de megyei,
nem önmaguk által akarva előidézett testi Ilyen valódi jelvények «, 2 és 3 kor. kivi-1
is és ezért a zalaiaknak kellős kötelessé^
vagy szellemi elgyöngültség következtében telben kaphatók STRAUSZ SÁNDOR könyvke
gük, hogy pártolják A hazai ipar felien
a további munkára teljesen képtelenekké reskedésében Csáktornyán.
dülését, sajnos, megakasztja némelyek os
— Választási mozgalmak. Mull szá
váltak s ez orvosilag igazoltatik, akkor a
toba előítélete, mert azl hiszik, hogy az
10 év után az 1 osztály tagjai havonkint munkban megírtuk, hogy kerületünkban 48-as
idegen termékek használata előkelőséget
26 К., a 11 osztály tagjai havonkint 39 K. függetlenségi programmal Ziegler Kálmán
kölcsönöz. Pedig hát az a tulipán, melyei
s a 111 osztály tagjai havonkint 52 K. nyug Csáktornyái kir. közjegyzői jelölték a kerü
valószínűleg ön is visel, nem csupán disz
díjat élveznek. E díjak a befizetési évekhez let függetlenségi választópolgárai s Ziegler
képest fókozatosan emelkednek s a maxi a jelöltséget el is fogadta Egyúttal azt isj ám, az kötelez is valamire: elsősorban a
jeleztük, bogy Ziegler megválasztása egyhan-; honi ipar pártolására. Ezt a jelen esetben
mumot 35 év alatt érik el.
Az a rendes tag, ki 35 éven át telje gunak vehető. Azonban azóta megváltoztak! annál könnyebben tehetik, mert az Am
sítette tagsági kötelezettségét, további fizetésre a viszonyok. Néppárti képviselőjelöltje is
mo bármely hasonló termékkel kiállja a
nem kötelezhető és nyugdijának azonnali van a kerületnek dr Landauer Bela Hont-1 versenyt, sőt pompás izéről, előállításának
élvezetébe léphet, mely esetben a teljes nyug megye főjegyzője személyében s így ma
korrektségéről és lisztaságáról a napok
dij havonkint az I osztályban 45 K. 25 fi. már teljes erővel folynak a választási moz
ban nem kisebb kapacitás nyilatkozott
a II osztályban 67 К 87 f s a 111 osztály galmak és korteskedések.
elragadtatással, mint Schaunard Gusztáv,
Itt említjük meg azl is, hogy a köz
ban 90 K. 50 fi
a kiváló francia ipari szaktekintély, ki a
Az özvegy férjét megillető nyugdíj ponti választmány folyó hó 19-en tartott
Csáktornyái gyárat megtekintvén, kijelen
4*/o-át élvezi élete fogytáig, ha elhalt férje-; ülésében vármegyénkben választási napul
tene, hogy az a legkiválóbb hasonló gyá
f. hó 30-át, jövőhét hétfőjét tűzte ki, mely
rakkal egyenlő rangú. Ez nagy szó ! Be
csüljék hát érdeme szerint e hazai gyá
Zsebembe nyúltam, hogy kivegyem az őt fran napon a vármegye összes választókerületei
kot. Erre azomban a leány vérszemet kapót és ben meglesznek a választások.
rat, meri az Ammo is a tulipán védelme
nevetve kiáltotta :
A szomszédos letenyei választókerület
alatt áll«
— Most már csak tiz frankért adom.
ben 4 képviselőjelölt is van. Szül lő Géza, a
Ehhez mi csak annyit tehetünk, hogy
Ez a kapzsiság felboszantott, nem vettem meg
a tallért. Úgy anezen a kapzsisággal találkoztam Heh- kerület eddigi képviselője alkotmánypárli valóban megerősítjük szerkesztő kollegánk
ronban is, ahol régi kéziratokat akartam vásárolni programmal, Dobrovics Milán néppárti prog nak a véleményét az Animo-ról, mert az
Megczirogattuk az arab leányok arczát és az rammal, Zalán Béla függetlenségi program bizony a nagyon is jó és kellemes italok
tán tovább mentünk. Meredek köves utón vitt mal léptek fel s beszélik, hogy Bosnyák Gé közé tartozik, s a ki csak leheti, jól teszi,
lefelé a kocsi. Egyszerre meghorkantak a lovak, zát is jelölni akarja a függetlenségi válasz
ha a közeledő nyári időben Ammo-val olt
mindannyian leugrottunk a kocsiról. Vészes jajgatás
ja a szomjúságát.
ütötte meg fülünket. Néhány méternyire tólünk tók egy része.
Az alsólendvai kerületben Nyaii Béla,
felborulva, törött kerékkel feküdt a kocsi s körü
— Halálos baleset. Stridó melletti Mo
lötte négy öt alak siránkozott. Egy öreg nagysza- a kerület eddigi képviselője néppárti prog gyoród községben Kristovics Alberlné földkállu zsidó térdelt egy fiatal férfi előtt,akinek véres rammal és gróf Bathyány Pál 48-as függet míves neje, husvét héttőn felküldte 10 éves
horzsolások voltak az arezán. A kocsi felborult lenségi programmal a jelöltek.
Verona leányát a padlásra tojásért. A leány
útközben és a fiatal ember megsérült Az öreg
— Községi tisztujitas Csáktornyán. A lejövei megcsúszott és egy szalmát kihúzó
rimánkodva fordul felénk
— Urak segítsenek fiamon ő lelkemnek job járás toszolgabirája 1253. sz. rendeletével horogba eseti oldali oly szerencsétlenül, hogy
bik fele.
Csáktornya nagyközség tiszlujitására határ az orvosok csak erős vágások árán tudták
Megvigasztatuk a fiatal ember sérülését, jelent [ időül f évi május hó 14 napjának délelőtt
azt testéből eltávolítani. A szerencsétlen igy
éktelen karczolások voltak, a legénynek inkább a
9 óráját lüzte ki a községháza tanácstermébe is csak pár órát élt, meri belső elvérzés
kocsiból való kizuhanás ártott meg Megvigasztaltuk
— Névmagyarosítás. Schwarz Árpád. következtében már másnap reggel meghall
a vén zsidót, egy kis pénzt is adtunk neki. mire
Géza és Ödön alsódomborul illetőségű és
nyomban megszűnt jajgatni.
— ügyes fogás. Április 12— 13-án a
Nemsokára Rachel sírjához értünk, ahol nyílnak ugyanottani lakósok vezetéknevének »Som stridói és muraszerdahelyi csendőrőrs 50 fő
most is szebbnél szebb rózsák, s a hívók, a ki lyódra kért átvállozlatásál a belügyminisz
nyi fegyveres polgárral a felsővidék erdősé
váncsi Európaiak és a száz meg száz koldus zsi- ter megengedte.
gében tartózkodó kóbor cigány karavánok
bongása bizonyára csak zavarja örök álmát annak
— A Dalosszövetség vlasztm ányi Il ból, melyek állandó rettegésben tartották a
a hires nevezetes zsidó nagy asszonynak
lése. A Dunántúli Daloszövetség választmá vidéket, ötven, majd tizenöt személyt elfo
KENDE ARMAND. ! nya április tizennyolcadidán este Horváth
gott A nőket és gyermekeket illetőségi he
György alelnök elnöklésével ülésezett. Az el-1 lyükre, a férfiakat pedig az őrsre kisérték.

Halom számra tárulnak fel az elkövetett
bűn esetek és szekérszám hordják az elra
bolt és elrejtett tárgyakat össze A nyomo
zás állandóan folyik.
— Erdőéflés. Mull hó 29-én Cseres
nyés község határában a község erdeje" kigyuladt és a községi erdőből egy holdnyi,
valamint a mellette levő grófi erdőből fél
holdnyi terület a tűz által megrongáltatok
Szerencsére a község lakossága hamar ész
revette a tüzet és igy mielőtt nagyobb ará
nyokat öltött volna, sikerült azt eloltani. A
tüzet valószínűleg fenyőtobozokat keresők
által rakott melegedő tűz idézte elő.
— Tizenötévee fürdőzés és k ülönféle hirde
tett szerek voltak ered m én y nélkül s z á m o s cs u és k ösz v én y es betegeknél, kik végre is a híres Z o lz
tán -féle k e n ő c s haszn á lata által teljesen m eggyó
gyultak. Á ra 2 kor Z oltá n Béla gyógy tárában,
Bpest, V, Szab adságtér.
— Muraköz selyemtenyésztése 1905.
évben. A múlt 1905-ik évben Zalavárme-

gyében 479-en foglalkoztak selyemtenyész
téssel s termeltek 524b kg. gubót 9282 K.
értékben. Legtöbb termelő volt a Csáktor
nyái járásban, 150 s utánna a perlaki já
rásban, 101 s a két járásban termellek
2395 kg. gubót 4411 kor. értékben.
A C s á k t o r n y á i j á r á s b a n : Bottornyán 17 selyemtenyésztő 129 kg. gubót
termelt s 241 koronát keresett. E község
ben legtöbbet keresett Filic Márton. 43 K.
42 fillért. Beliczán 5 tenyésztő 26 kg. gubóval 49 koronát keresett. Csáktornya—
Battyánban 2 selyem tenyésztő 21 koronát
keresett. Urávaszentiván községben 16 se
lyemtenyésztő 214 kg. gubóval 388 koronát
kapott, köztük Bujanics József 49 kor. 74
fillért. Drávavásárhelyen 14 tenyésztő 133
kg. gubóval 261 koronát keresett, köztük
legtöbbet Jut József 80 kor. 32 fillért Muraszerdahelyen 36 kg gubót termeltek s 61
koronát kerestek Muraszentmártonban 41
tenyésztő 555 kg gubót termelt, mélyért ki
fizetlek 1036 koronát. Nyirvölgyön 4 te
nyésztő 27 kg, Háczkanizsán 9 tenyésztő
93 kg, Steíáneczen 4 tenyésztő 54 kg,
Zalaujváron 9 tenyésztő 70 kg, Zrínyifalván
2 tenyésztő 27 kg., Drávaóhidon 6 tenyésztő
35 kg, Pekleniczán 7 tenyésztő 34 kg. gubót
termeltek.
A p e r l a k i j á r á s b a n : Ürávaegyház
községben 5 tenyésztő 45 kg gubót termelt
s keresett 85 koronái, Kotoriban 20 tenyésztő
111 kg gubót termelt s keresett 202 koro
nát Murakirályon 3 tenyésztő 24 kg gubót
termelt s 48 koronát keresett Perlak köz
ségben 24 tenyésztő 239 kg. gubót termelt
s 451 koronát
keresett. — Podbreszt
községben 13 tenyésztő 263 kg gubót ter
melt és 481 koronát vett be. Kisszabadkán
15 tenyésztő 76 kg gubóval 133 koronát
keresett. Tüskeszentgyörgyön 13 tenyésztőnek
133 kg. gubóval 238 korona volt a keresete.
— TŰZ. Folyó hó 6-án este 8 óra táj
ban Gyurán István viziszentgyörgyi (lapátbegyi) lakos a lakóházának a padlásán tűz
ütött ki és az egész lakóház, valamint egy
istálló és pajta teljesen leégtek A kár köíülbelöl 2000 korona, a miből biztosítás ré
ven mintegy 1300 korona megtérül. A tü
zet valószínűleg gyújtogatás okozta
— Falopás. Salaries Vince felsődomborui lakos és a cseléde folyó hó 4-ikére vir
radóra Gróf Fe3tetich Jenőnek Felsődomboru község határában levő erdejéből többi
élő tölgyfát lefürészeltek és mintegy 150 K.
értékben elloptak A lopott fákat a csendő
rök a tolvaj földjén találták fel, ki a lolvajlást be is imerte.

— Állandó választmányi illés. A tör
vényhatósági bizottság folyó évi május havi
rendes közgyűlésén felveendő 1905. évi vár
megyei házipénztári és a vármegyei összes
alepok 1905. évi számadásai tárgyában te
endő véleményes jelentés elkszitése végett
az álandó választmány ülése 1906. évi áp
rilis hó 28 délelőt 9 1/* órakor, ugyan a fent
kitett bizottsági közgyűlésen telveendő egyéb
törvényhatósági ügyek közgyűlési tárgyalá
sának előkészítése végett pedig az állandó
választmányi ülés 1906. évi máus hó 7-én
délelőtt 9 és tél órakor lesz Zalaegerszegen
a vármegyeház gyűlés termében.
— Hamis 20 koronás papírpénzek. A
magyar királyi pénzügyminiszter körrendelet
adott ki valamennyi hivtalhoz és pénztárhoz,
figyelmeztetve őket, hogy főként Monteneg
róban sok hamisitott 20 koronás bankjegy
került forgalomba. A hamisítványok könnyen
felismerhetők, mert rajzuk lényegesen eltér
a valódi 20 koronás bankjegyek rajzától.
Sokkal durvább kivitelűek és szövegükben
több ékezet hiba van. Jó lesz tehát a 20
koronás bankjegyek elfogadásánál óatosan és
figyelemmel eljárni.
— Halálozás. Rosenfeld Salamon ma
gánzó folyó hó 19-én hosszú szenvedés után
Csáktornyán elhunyt.
— Vakmerő kerékpár tolvaj. Az utóbbi
időben, mint már megemlékeztünk róla, egy
vakmerő ember a nap különböző szakaiban,
fényes nappal is olyan helyekről lopja el a
felügyelet nélkül hagyott kerekpárokat, hogy
valóban bámul a vakmerő tolvajláson az
ember. Eddig sikerült mindig i tolvajlása az
illetőnek s a lopott kerékpárokat hűl az egyik,
hol a másik kissé távolabb f. kvő községek
ben potom áron eladja. Legutóbb, nagy csü
törtökön a zsidó templom udvaráról vitte el
valaki dr Wolf Béla 'orvosnak csak pár pil
lanatra elhagyott keréKpárjál. A kerékpárt
azután f. hó 17-én Légrádon találták fel, hol
a tolvaj 52 koronáért eladta. Ez a tolvaj
azonos az előbbi kerékpár tolvajlások tette
sével, mert ez is mint az előbbi tolvajlások
tettese Novák István perlaki születésűnek
vallotta magát a vevője előtt s az eladás
után nyomtalanul eltűnt
— Vásáráthelyezés A kereskedelem
ügyi miniszter megengedte, hogy Muraszerdahelyen az aug 19-éreeső vásár aug. 18-án
tartassák meg.
— III. osztályú személykocsik járatása
a Máv. gyorsvonatain. Л kereskedelmi körök

régi kívánsága, hogy 111 osztályú személykocsik a Máv gyorsvonatainál is járattassanak, vagyis, hogy a gyorsutazás előnyében
a szerényebb viszonyú III osztályú utasok
is részesillessenek. kik ebből államvasuli vo
nalainkon (egy két rövid vonal kivételével)
jelenleg ki vannak zárva. E régi és méltá
nyos kívánságot a kereskedelemügyi minisz
ter figyelembe venni kívánván, elrendelte,
hogy a Máv. olyan vonalam, amelyeken a
gyorsvonatok terhelése s a forgalmi és me
netrendi viszonyok megengedik, a III. osztályú
utasok szállítása az erre alkalmas gyorsvo*
natoknál lehetőleg már 1906. május hó 1-én
a nyári menetrenddel együtt megkezdessék
s később a gyakorlati követelményekhez
képest fokoztassék Ezzel kapcsolatban meg
említjük, hogy a Máv. 1904. évi kimutatása
szerint, a Máv. utasai közül 85 % volt a
III-od oszt. utas, míg 15% a Il-od és i-fcő
osztályú utasokra esik. A Ill-ad oszt. utasok
száma 1904 évben 32 millióra rúgott. Ez
utasok után 28 millió K. volt az államvas
utak bevétele.

K Ö Z G A Z D A S Á G .
A kereskedelemügyi m. kir. minszter ur
a hazai kereskedelmi és iparkamarák együttes
kezdeményezése folytán, 1902. évi december
hó 31-én 60.167/VIII/1902. szám alatt kelt
magas elhatározásával az ipari munkások
kiváló szorgalmának, buzgalmának és jó
magaviseletének jutalmazására száz, egyen
ként 100-, azaz egyszáz koronás állami ju
talomdijat rendszeresített, mely jutalomdi
jakból О nagyméltóságának az ipari mun
kások számaránya alapján felállított felosz
tási tervezete szerint kamarai kerületünk
területén hat fog szétosztásra kerülni. A ju
talmazott munkások mindegyike a jutalomdíjon kívül, a jutalmazáz tényét és jutal
mazás indokait tartalmazó elismerő okmányt
kap. A jutalmazások iránti javaslattétel és
a jutalmak kiosztása a kereskedelmi és iparkamrák feladatát képezvén felhívjuk a ka
marakerületünk
területén működő gyáro
sokat, közép- éz kisiparosokat, hogy legkésőbb
ez év junius 15-éig terjesszék be ezen el
nökséghez az általuk jutalmazásra ajánlott
munkásaikra vonatkozó s minden munkásra
nézve külön- külön kiállítandó javaslataikat,
az azokra vonatkozó és a jutalomra való
érdemességet bizonyító adatok kíséretében. A
jutalomra való igény előfeltételei a következők:
1. magyar állampolgárság;
2. tényleges ipari munkában való ál
landó alkalmaztatás (kapus, kocsis, gyári
irodaszolga és más ily természetű szolgála
tot teljesítő a jutalomra igényt nem tarthat.
3. legalább 15 évi megszakítás nélküli
működés az ipari munka körében (tanoncévek beszámíthatók, évadhoz kötött ipari
munkában alkalmazottaknál a teljesen betöl
tött évadok teljes évekkel egyenértékűeknek
tekintetnek);
4. a rendes munkabér vagy munka
kereset évi összege a bejelentés évében 2000
koronát meg nem haladhat.
Mindezen feltételek teljesítése hiteles
okiratokkal, esetleg a munkakönyvvel vagy
annak hiteles másolatával bizonyítható. Ugyan
azon munkás a szóban levő jutalomban csak
egyszer részesülhet.
Az a beadvány, illetve előterjesztés,
amelyet a műnk ^adó ipari munkása megjutalmazása tárgyában a kereskedelmi és
iparkamarához intéz, közügyre vonatkozó
javaslatnak tekinthető, s mint ilyen a díj
jegyzék 14 tétel g) pontja alatt telvett ren
delkezés értelmében bélyegmentes. Ugyancsak
hasonló indokból, de kizárólag erre a célra
bélyegmentesen állíthatók ki azok az iratok
is, amelyek a jutalom feltét leit képező kö
rülmények igazolására szolgálnak az illetéki
díjjegyzék 79. tétel e) pontja értelmében.
Azonban ezekre az iratokra fel kell jegyezni,
hogy kizárólag erre a célra állíttattak ki s
hivatkozni kell a m. kir. pénzügyminiszter
or Ö nagyméltóságának 1903 évi február hó
28-án 17.455. szám alatt kereskedelemügyi
miniszter ur Ö nagyméltóságához ez ügyben
intézett átiratára A munkás-jutalmazasokra
vonatkozó ezen iratok vett használat után
visszaadatnak.

CSAK 1 2 k o r o n á é r t szétküld
utánvéttel az Orsz. Posztókiv. Aruház
Budapest Rottenbiller-u. 20. sz., egy
férfiöltönyre elegendő 3 m éter finom
fekete, sötétkék, szürke és barna
gyapjúszövetet vagy kammgarnt.
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16. Broj.
Predplatna cena je;

Sve poáiljke se tiéuő zadiiaja
novinah, naj se poöiljaju na
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ime, nrednika vu Csáktornya.
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knjiáara S tra u sz S a n d o ra ,
kam se predplate i obznane

na horvatskom i magjarskom jeziku izlaieéi druitveni, znastveni i povucljivi list za púk
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poöiljaju.
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O U vni urednik :

lad&telj i viastnik

L O P A R IT S R. JÓ ZS E F .

M A R G IT A I JÓ Z S E F .

STR A U S Z SÁNDOR.

Vu zdenec su sol hitili, jer gde je ku
ga poznala sol vu zdencu, ondi je pustila
mir Zivini. Vezda znamo, da je kitje zabadava na vrati, ako jedenput kuga vudri vun
med naSom Zivinom onda je zabadav Sipek
i breza, ovi ju nebudu odtirali. Jedino kaj
je hasnovito delo bilo od naSih starcov je
bilo to, da su sol hasnuvali vu vodu Sol
vodu óisti. Od soli pogineju oni bakteriumi,
koji smrt zroóiju Zivini. Jer kaj mi za kugu
zovemo, to su takve male Zivmice koje mi
s oCmi nemremo videti i vu jednoj kapljici
vode je teh Zivinicah na miljone i miljone.
Sada ako te Zivinico vu takvo mesto dojdeju,
gde se ploditi moreju, vu jednoj minuti se
ph na miljone naplodi, ove krv Cista zmeSaju ogiflaju pak onda od toga mora poginuti Zivina.

i mladini navek friáko vodu dajmo piti. Как
Cujemo, da je gde kuga vudrila vun, taki
doma drZimo nage svinje, da na paSi nedobiju od drugih svinjah kugu

Pazimo na íivinu.
Как Citamo iz novinah, od velike vruCine se opet vu vnogih mestah pojavlja Zivinska kuga. Hvala Bogu tu vu Medjimurju
ravno ne, all Bog zna kaj isCe more dojti
pák zato bude hasnovito, ako gazde opomenemo naj ы paziju na Zivinu.
Med nesrecami, kője jednoga gospodara
moreju postiői, je jedna najhujáa nesreCa
íivinska kuga. Denes joá zdrava Zivina, gaz
da эе njim veseli, a drugi dán veC neCeju
jesti, na t etji dán pogineju i zbogom je celo
ufanje gazde. Как nebi, im siromak gazda
jedino vu tem ima veselje, ako su mu pri
gospodarstvi Zivina zdrava, iz ovíh ima hasna, iz ovih cér.e plaCa porciju i druge naplaCke, pák ako jedenkrat je kuga odnese,
to sve raCunanje prestane, gazd
se mora
vu dug zakopati ako koCe da mu zbog porcije ili zbog drugih stareSih dugov Sekucija
nedojde na hrbet.
Osobito sada vu Ijetu se pojavlja najbolje kuga. Sada je loplo, sada idejű svinje
i druga Zivina vun na paSu najleZi se Síri
nevolja, koja onda vi$e gazdov na nikaj
dene.
Nádi starci «u mislili, da kuga tak hó
di po svetu vu spodobi Cloveka i mi ju nevidimo kojemu gazdi dojde tam nesreCa
postane. I tak su se vnogi sa kajkakvom
bedastoCom trsili da pretiraju kugu Na Jurjevo su kitje navesili na vrata brezovo i
dipkovo, veleC da prek toga nemre kuga iti.

Z А В A V A.
Siromaáki őlovek

i dober Bog.

2iveli au okolo Tise ljudi, koji jedino
od trstike i iz trstiCne Zetve zdrZavali se
jesu. Nego od onoga vremena как su Tisu
regulerali, terstiki veC tora nit glasa néma.
Vezda naj zna sam dober Bog iz Cesa 2iveju te ljudi. Nego zato ipák iz neCesa 2iveju to je segurno, ar do vezda nigdo nije
vumerl od njih od glada. Barem Cuti nije
bilo od toga
Nego to se ilak znade, da se nadel med
njimi jeden trsíiöni Cluvek i to pako Budai
Peter, koj se vre navolil siromadtva i к dobromu Bogu obrnul se je za pomoC. Ravno
njegovo pripeCenje se opiduje ovdi.
Njegova mala pustara je na jednim
Ijepom mestu leZala. Iz svojega hiZnoga
praga je dve varmedjije videl. Iz Zemplim9ke varmegjije videl je tokajski breg. Iz Sza
bolcsvármedjije tisza-lökijskoga túrna. Ako
se iz túrna Culo sim zvoniti. znal je to, da
malo deZdja bude. Ako pak su se iz lokaiskoga brega oblaki doli izpuftCali, znal je da
veliki de2dj bude. Vnogo valja ovo jednomu
gospodaru osobito, ako vnogo zemelj ima.

Politiőki pregled.
Jog traja velika radost vu orsagu, da
je mir napravljeni. Novi ministri od svih
stranah dobiju pozdrave, tak rekuC slavi je
celi orsag.

VeC je i növi honvédski minister imenuvani vu osobi Jekelfalussy LajoS generala
Novi minister je Cista magjarskog duha sol
dat. Vu Zemplénivármegjinskoi Szacs i obCini se je rodil od stare plemenitaSke familiNajviáekrat se pripeti kuga med svinja- je. VeC od male mladosti su ga za soldata
oohranili. Pn honvedi je postal za leilinanta^
mi birkami i med mladmom.
Zatam je na hitroma avanZeral. Navek je
Üeobito je pogibeljna kuga med svinjaCvrsti sóidat bil, ali navek praviCen za solmi. Denes joS zdrave svinje, zutra njih celo
date. Vezda je 57 let star
Credo pogine jer svinje kada se paseju jed
Nadi Citatelji su sigurno znatiZeljni ne
na od druge dobi kugu. 1 jer как sam veC
rekel, te giflne Zivinice jako hitro se plodi- kaj I od drugih mimstrov, koji su kuliko
ju, za mali Cas celo Credo ogiftaju Sigurno stari Najmlajái |* gróf Zichy Aladár, jer je
da one svinje koje su slabe krvi nahitroma eamo 41 Ijeto star — Kossuth Ferenc se
pogineju, a jake krvi svinje se dugo muCiju je 184l-ga rodil. dakle vezda je Bb Ijeta
star.
i negda je i zvraCiti moCi.
Da se kuga nebude mogla lak jako $inti, moramo se trsiti Cim bolje to pripreCiti. Zbog toga drZimo na Cistoma косе, dajmo svinjam dosta soli vu hranu, pak i slobodno ljuka vreZemo vu hranu Так ravno

Wekerle Sándor, grot Apponyi, Jekelfalussy i Polónyi su jednoga Ijeta. svaki je
57 Ijet star Darányi i Andrássy su 45 Ijel
ne dobé. Dakle najstareSi je Kossuth i na|mlajSi je Zichy

Nego kaj je to hasniio Budai Petru, koj ni- rat tak bilo. как velim, all je moguCe, da
je imal viSe, как за то dve mekote za ku- je tak. То pak ilak za segurno morém reCi,
ruzu I jednu mekotu zemlje za kalamper. da kaj se dotiCe bogomole, pri tóm si jako
Vu jednem takvem Ijetu kad se opet za ostal, pred licem gospodina Boga.
slaba kazala kuruza i kalamper, tak j® reBudai Р.Чег se zmaSe malo iz ramenom
kla Sara Zenska, Budai Petru gospodaru ver— MuZko delo je posluvanje, Zenskina
na tuvariSica
je molitva mrgoCe nazad na Saru.
— Gospodm Bog ima nekaj stóboin,
Nego Zenski jezik je ni bil leni.
da se je tak spozabil iz nas.
Как guder dobro se brand Budai Peter
— Gospodm Bog?
nekakov Irn mu je itak ostal vu srdcu njeKajti je to na pamet doálo?
govem i po spomenku si je dugo premteKaj bi imal gospodm Bog smenom? Jell Ijaval. 2ena prav more imati. Ja ravno ne
sain ja kaj zloCestoga vCiml vu svojem Ziv- nevubijam, nekradnem, ne vkan ujem svoje
lenju ?
bliZnje kaj pak ako je to premalo za jedno
— A jeli si pak kaj dobrogaV Budai CloveCansko Ziv lenje. Kaj hasni deZdj, ako
vu obiakih outer ostane. Samo onda bude
Peter si je malo premiáljaval
— Nije za dosta to, ako Clovek ostane boZji blagoslov, ako dőli na zeml|U opadne.
za poátenoga.
Kaj se pako molitve dotiCe, vu tóm Cisto.
— Mem je za dosta Peter, zakonu je [>rav ima Zena. Как poCne Otec naáa inoliti,
takaj zadosla. smenom nisi imal nikakvu laki je nato doáel, da ga vre nereduo moh.
falingu nit zakonom si imel. nego kaj pak j
— Doli si Icgne spat, zatun drugo juako je gospodmu Bogu ni za dosta? More- tro vzorju vzeme si svoju palicu, torbu si
biti je ni za dosta zlo tie vCiniti, nego do- na pleCa obesi i slane si na szabolcsaiski
bro je lakai potrebno vCiniti. Kazmed me put Tam je prosil da ga naj vzemeju na
dragi.
kola, koji su na tjedenski senjam iáli i tak
— Razmem, razmen Sara. Так si mis- je dospi l vu varaS.
lö ti V Kaj pak ako gospodin Bog si tak ne
Sa sveCenikom se hotel spominati verh
misli как ti.
svoje lalmge. VeleCastni gospodm je taki pre— Prav imaä. Ja nevelim da bi aku- razmel Budai Petrove duáe falingu raztol-

Vu orsagu je veC sveposvud mir nastal
vu varmegjijah, samo na zbiranje se pripravljaju jako. Vu najviSe mestah bude jednoglasno zbiranje.
Novo orsaCko spraviSCe, как se skup
sede taki odredi ätclinge, da tak siromaSki
rezerviSti nebudu morali pod jednim nutri
rukovati.
Vu csáktornyaiskim zbirnim kotaru veó
jako traja korteSuvanje. — Jedni se za dr.
Landauera boriju a drugi pák za Ciglera.
Obedve stranke imaju nekaj povedati svojim zbiraóom Так na priliku Ciglerova stranka je dala vun pozív, na kojem pozivlje
zbiraCe, da se naj vu Ciglera ufaju, jer on
je domaCi Clovek, tu je rodjeni, pózna naSe
nevolje i teZkoóe i veC 30 Ijet tu kakti vodja posluhne ljudi vu svakoj teZkoói, pák
zato je vreden da se ljudi vu njega ufaju.
Naj se neda zmeSati nigdo, — tak véli daIje poziv — koj pózna Ciglerove zasluZbe,
i vrednoga ga drZi na to, da bude ablegat,
naj zdrZi kre njega
Druga stranka se lakaj trsi na svoju
stran obrnuti ljudi. Jedni ónak, drugi ovak.
Mi samo tuliko slobodno povemo vu naSim
listu, kuliko je zadosta, da neprestupimo
meju politike. Dakle naj si poStuvani zbiraCi zebereju ablegata, kojega oni za bolSega
vidiju. Zbog pravice joS tuliko imamo po
vedati da je Cigler na 48-osme (neodvisne)
stranke ablegata stupil gori.

nos X. 1 1 — 10) —

naóil mu je, da ravno, vu lom je falinga,
da se on cirkve ogiblje, da pako, ako Clovek cirkvu pohadja prodeStvo posluSa i lak
se s gospodinom Bogom bavi, ovo spada к
poóinku Zivljenja.
— Nego jako daleko stanujem od cir
kve véli Peter.
— Jenkrat vjednim tjedno ipák morete
nuter dojti.
— Jako teZko.
— Jeli ste se vuCili moliti?
— Vuóil se jesam.
— Odkoga?
— Od vukov na puslari. Kad pod mojom pustarom tuliju, od straha sam navek
molil.

on пека rnalo mirneSi iSel je dimo iz sara
sa, nego как je vu varas doáel.
Nego verek s knjigami je ni na vnogo
doSel. Jako se vre odeveil od öitanja. Mu je
vruóe postalo, pak je za trudel tak как da
bi kakvo teZko delo svrSaval. ViSekrat si je
zdehnul vu sebi: za sveCenika je ova meStrija, koj se drugo ni vuóil nego ne za siromaka Cloveka.
Na stran je del knjige i OtecnaSa je
vzel na prvo, da se njega bez falinge navói.
Kad ga vre dobro znal, vnedelju se stane i
opet ide vu varaS i kad su skup odzvonili,
sede se vu cirkvu.
— To je istina, da samo iz cirkve moguóe je к gospodinu Bogu dospeti. Za to je,
za to su nju zazidali i zato nju sdrZavaju
iz velikemi stroSki.
RezZalostil se je, kad je okolo gledal.
Na pamet mu je doSlo, da как je teZ
ko do polgarmeStra dospeti. Celi poldan Cobi toliko ljudi pred njim. Onda pak na zadnje I zapreju ga. Ako ga vre zapreju.
Kak bude onda on stal, samoga gospodina Boga pred licem njegovemi? Kada red
dopie na njega.
Okolo se zgl dnul. Nut, tamo sedi vu
posebnoj klupi Svetli gospodin grot, njegova
gospa, pak mali njegov sinek. Ovi su segur-

vu po n d e lje k o b

M ladi m e s e c bude 2 3 -g a tojest

5 vuri 0 minuti

p o poldan

—

S ejem bu d e 2 5 -g a vu M a g ja ro v o , 2 3 -g a vu P lu ju
proäCenje b u d e na M a rk o vo

vu S z e le n ci.

V rem e

bude le p ő ved ren o, negdi negdi veter.

— Nesreca na ieljeznici. Straána zeIjeznióka nesreóa se je pnpetila na Jaseno
banhotu, blizu VerSeca. Jeden osobni cug
se je zbog hudog predevanja glajza tresnul
sa jednim teretnim cugom. Sinje su se na
50 metrov daleCine gori vtrgle. ViSe ljudi je
oranjeni, med njimi i maSinista. Na teretnim
cugu se e na pofi skrival jeden Susterski
inoä, koj se je vu kmici zabadav hotel peIjati. Vezda je na falaté zdrobljeni. MaSinista je teZko oranjeni. Cugi prek banhofa
nemreju iti.
— József nadherceg doma. József
kraljevski herceg bude sa svojom Zénóm
Augusta herceginjom drugi tjeden dimo doSel vu Budapesti!. Nadherceg je bil vu Egiptomu kam je vu Januaru otiSel.
— Svadljivi clovek. Vnedelju noó
vu Budapesti vu jednoj mleko prodaji je
Mittelman Ferencz Cinovnik zvrSaval svoju
sluZbu. Vu kancellariji je pisai, kada okolo
polnoCi knjemu dojde Mák Lajos 31 Ijetoánji teZak, koj je na glasu bil vu lom, da
se rád svojuje i da je pohlepen. Pijan je bil
I vu svoji svadljivi volji je za krióal na Cinovnika i doli je hitil na stolu leZeóu kupicu. Mittelman Cinovnik )e ZeSpotal Makója.
Na Sto svadljivi Clovek je plusnul Mittelmana. Cinovnik videói, da se pijani ólov«*k proti
njemu podigel revolvera je vzel iz kiSte.
KA.) JE NOVOGA?
Mák se nato na Mittelmana hitil i poóel ga
tuói i duSiti. Mittelman vu dvojnosti bívSi
— Prosimo imáé poátuvane predsproZil je revolvera, koj je iz Sprihom bil
plat nike, naj muri vu novim tért aljú nabit. Nato je Мак pobegel. OtiSel je vu Spi
tal, gde se je dal vraCiti. Redarstvo je vu
predplatne zaostatke óim predi p оélej и tem poslu podiglo iztragu.
— Vmoril je svojega otca. Neóei predplate ponoviju.
murno je vmoril svojega pravoga otca RéNjegov o— ito /e n d a r . A pril 23. I'o n d e lje k , A d a l thy István kovacsházijski deóko
rad pil Zganicu,
bert biák. muő. — 24. T ork ,
G ju r o muC. — 25 tec Réthy Tamás bi jako
vu nevolji
Sreda, M arko ev a n g élista . — 20. C etvrtek, M a rce - nego je ni imel peneze. Da si
lin muC. — 2 7 . P etek , Zita d ev ic a . — 28. S u b ota , pomore, prodal je svojemu susedu hektoliter
V aleria műé. 29. ^ e d e lja P eter m uő. — E vangeli kuruze i otiSel je vu krCmu Sin njegov je
um ö v e n ed elje j e o d d o b r o g a pástira J e z u § a .(J a - to zeznal za njim se poZuril i s jednom vu

— To je ni za dosta Vu strahu vsaki
moli. Dam ja vám knjigu. iz Znje molite
vsaki dón. Onda bum zadovoljen ako vsaki
mesec samo jenkrat dojdete vu cirkvu.
— Pák onda takaj iz srdca dohadja
Cloveku molitva, ako íz knjige Cita?
— Naravski, knjiga bolje к Bogu ravна óloveka.
— No daklje naj mi daju jedno vele^astni gospodine od oni bolSih.
— Velcóastni gospodin na dari Budai
Petra iz svakojaókom duSevnom mannom i

ruki imajuóom sekirom je svojega prtvoga
otca zatukel. KrvoloCnoga sina su prijeli.

— Potujucega skriti penezi. Stikmar Mihály zavadkajski teZak, hotel je sreCu probati vu Ameriki, nego prvlje neg bi
bil doSel, med putovanjem blizu Berlins vu
Plankenburg obCini ga dostigla smrt. Prinjem
nadjednemi penezi su ga pokopali. Ostatka
pako kaj vse skupa 4 korune i 80 fillerov
znaSa, poslaii su sepeäkomu podZupanu da
préda njegovoj vdovlci. Na poziv podZupana
vdovica se javila, koja je bila rekla, danjezin muZ okolo Sinjaka vu jednim rubcu
skrival je zvezanih 350 korun. Vdovica je
hotela tuZbu podiöi, da bi peneze nazat dobila, nego pohehdob sgroba van iz kapanje
bi joS viäe koätalo, как sprevodni stroöki,
je od stupila od pravde.

— Po kourriereskoj katastrofi. Na
obeinski hiZi vu Lensu je spraviSCe bilo, na
kojem su silne govore drZali. Na koncu sednice ^trajkavei su psovali Zandare, koji su
nje razegnali. Okolo sedme vure na veCer
doSli su soldati na pomoC Zandarom. Puk
je i ove takaj zedpotal i kamenje su poCeli
na nje hitati, radi Cesa je vide soldatov oranjeni postalo. Zatim pako su Zeleznu cestu kvarili gde medjutim Zelezne ceste Cinovuiki su nje ipak vmorili. Toj francuzkoj
buni je sledeCi zrok bil. Jednoga teZaka 2enu do 150 Slrajkavskih teZakov Zene napa
le su nju, kajti njezin muZ nije hotel к
átrajkavcom se pridruZiti. Zenskinu opravu
vsu su iz Znje s Cupali i presilili su nju da
je morala Crlenom zastavom mahati. 2enino
pobiétvo su vsu na komádé spotrli. Kad je
Zandarstvo rned nje stupilo, straäna bitvina
je med njimi nastala. Strajkavci su vse zbili
i celi boj je med njimi nastal. Nato su on
da konjenike van odredih, na kője su onda
átrajkavei kamenje i glaZovje metáli. Lemontin zastupniku, koj je nje na mir nagovarjal
su se norca delali opet potrebuvali su od
njega, da Znjimi naj ide. Kada je prelektuS
i general med nje doáel, krióali su: Zivila bu
na! Oranjeni oficirov poloZaj je strahoviti,
po priliki dva oficiri petnajst Zandarov i
dragonerov je oranjeni postalo. VeCer ob 7
vun se buna znova poóela. Poglavarstvo iz
no naj prvi. Zatim na drugoj strani purgarmeSter nadnotariuS redarski kapitan iz svo
jom gospojom i vide takovih gospodah. Za
tim dojdeju, koji uredno hodiju vu cirkvu
muZki i Zenske.
Budai Peter si je nato poklopil svoju
glavu. Kak guder je pregledaval on je bil
ovdi najzadnji Clovek. Doklam na njegovu
molitvu red dojde tam gori vu nebeskem
kraljestvu. tak bude как ovdi dőli ljudih vu
njihovem orsagu. Gospodin Bog rekel bude.
Dojti drugi put, za denes je dosta bilo.
Ar siromaSki trstiCni Clovek nebeskoga
orsaga si samo za takvoga misli sebi, kakov je zemeljski orsag
Ober vsega toga za trudjenom duSom
primula nego itak je do kraja posludal prodeCtvo, z molil je svojega OtecnaSa, zatim
je tam ostavil cirkvu i postai je vani pred
cirkvum.
PoboZniki su takaj isii van za ujimi
veleCastni gospodin plebanuS kojega duga
reverenda se skoro po zemlji vlaCila, za
njim pako gospodin kapelan.
—
póznám.
—
—

Oho, im ja ovoga mladoga popa
1 ta je к njemu iSel i rekel m űje:
Gospon kapelan?
Kaj bi radi?

Lenaie je pomoő prosilo. Straj kövei Kait fa- zato su i njoj dali piti iz onoga lagva koj pre pokradjena roba, i cigani vnogo grehov
brike njene teZake su nato presiliü, da delo je odzgor moker bil. Za 6 mi ut je i ona valujeju. Iztraga joá teőe.
vu velikoj muki vumrla. Zandari su sada
naj ostaviju.
— Hudi viher. Blizu Amerike su tak
— Jedno kinaisko svedocanstvo. dali iz 5 vedernoga lagva vino vun zlejati imenuvani »Skupni otoki* i tani je na morju
Vu Berlinu se zadrZavajuői kinaisko deaőko i evő, na dno lagva je erkjena kaőa bila. pred par dnevi puhái tak hudi viher, da se
posleniőtvo izvanredno kinaisko svedoőanstvo Onda je mogla nutri dojti, da su lagva pra- je morje razlejalo po otokih, i kakovih 10
je prédái muzeumu varaáa. Svedoőanstvo li v jesen. Vino je odzgor ogittano bilo, jer jezer ljudi je zgubilo Zivlenje.
od reői do reői od 781 Ijetai po Kristuáu je vés őmer na vrh otiáel. Siromaki muZi
— Tolvaji vu ladici. Vu Viktoriji je
izhadja i od prvih kráőemkov vu Kini i od рек su ravno iz vrha pili. Iztraga je po- pred kratkem nekakva sluZkinja prosila Zenjihovoga prvoga nastanenja glasi. Kráőans- digjena.
nu ravnatelja nekvoga bogatoga zavoda, naj
— Suma je gorela poleg Cseresnyés joj za nekaj dni skrije veliku ladicu s veke vere navuke как se ima znati sa nestoobóine. Na sreCu su zagod zeli vpamet i som v njeni hizi. Gospa je privolila. Kad su
rianuSi od nesli nuter vu Kinu.
— Ogenj vu éumi. Aprila 6-ga zgo- prije как bi vekáa nesreőa bila su pogasili. privlekli ladicu vu hiZu je domaői pes porelo je 180 mekoti áume poleg nepazlivosti Zgorelo je mekota obőinskoga i pol mekote Cel jako lajati okoli nje. Domaői su potem
odprli zaboj i tarn je bil skrit oboroZen tol6-ga su doáli soldati vu áumu i za dve vu- groíovoga.
— Zenski vojaki. Vu Kolumbiji vu v j, koj bi bil po noői gotovo vumoril rav
re iz onog rnesto odiáli su odnut na drugu stran brega i za pol vure videl se je ve* zdruZenih amerikanskih drZavah se je zbra- natelja i Zenu. tér pokral peneze. Tolvaja i
liki ogenj, kojega nisu mogli pogasiti. Zgo- la poőasi kompanija Zenskih vojakov То su sluZkinju su izroőili sudiáőu.
— Vrla dekla. Vu Pragu pred par
relo je viáe za 800 korun dreva, koji je veCinoma kőerke domaőih gazdov, kője hodebleSe bilo, drobno niti neraőunaju. Velike őeju pokazati, da su Zenske ravno tako spo- dnevi vumrla je 86 letna sluZkinja Gans
trave i suho üstje je joá bolje pomagalo sobne za soldaőki slan как muZki, samo Marija koj a |e celih 56 let sluZila pri jedni
goreti ar tam snega néma nego samo deZdj. ako su dobro oboruZene. Nova kompanija je isti hiZi. Takvih dobrih deklah je vezda ja
— Nesreca. Vu Trstu su zidari 14 nastopila pred kratkim javno pred ljudmi ko malo
— Dete i kaca. Nekoja engleska go
aprila velikoga zida boltali, med tern se je ki su se dosta őudili tim vojaákim larfam.
— Vu susednim kotaru bude takaj spa, koj a je dugó vreme Zivela vu Indiji,
bolta podrla, i na pod se zruáila Tri zidari
su najedenput vumrli i dva su oplezerani. aprila 30-ga zbiranje. Vu letenjskim kotaru priobőuje sledeői dogodjaj. Pred Isusednom
su 4 kandidati. I to Szüllő Géza dovezdaá- hiZom je sedelo vsako jutro malo indijsko
Vu ápitalu je vraőiju
— Tatbina. Vu Mikófalva obőini su j nji ablegat, üobrovics Milan, Zalan Béla i dete te je svoj zaitrek jelo, vu mleko nadse proále dane cigani nastanili na jeden den. Bosnyak Géza. Tu si je kaj prebirati. Vu robljeni kruh. Dete je bilo veselo, tér se
Kad dojdem n ko
Ali i te jeden je znameniti ostal vu Mikó- Alsólendavskim kotaru je Nyári Béla dosa- sam sobom razgovarjal
jutro bliZe, opazim vsa prestraSena, kako
íalvi jer su cigani gori vtrgli vrata Kova- daánji ablegat jedini kandidat.
— Smrtna nesreca. Vu Mogyorod Zere velika kaőa íz deőecove zdelice, doőim
csics Bcnedekovog átacuna i vu noCi su melu, kavu cukora i drugo kaj sve vu 45 ko obCini poleg Strido je na vuzmeni ponde- ju dete lepő bi e s Zlicom po glavi tér joj
rún vrednosti odnesli Pák onda su tak zni- Ijek Kriátovics Alberlova Zena svoju lü Ijet smehjom govori: »Bobberi, bobberi!* (Ni le
knuli, da je vezda niti Zandari nemreju najti. slaru Veroniku poslala na átalu po kokoái- pő, ni lepő!) Ali kaőa je ne dala motiti, tern
veő je mirno dale jela mleko, a kad se je
— Kaca VU vifli. Straána nesreőa s e , n|e jejei. Puckica, kada je dőli iála se je nasitila,
odplazila je v bliZnji grm. Stala sem
posmeknula
i
na
jeden
kluc,
sa
kojim
se
je pripetila sa tretna dekanovCani. Dva muvés őas kak okamenela, nisam se ufala geZki i jednoga muZkoga Zena su vu kleti isii slama skube, je tak nesreőno opala, da su
nuli, jer bi lahko razsrdila kaőu, da bi v
da se na svetek malo zabavljaju vu kleti. njoj doktori po jakim rezanju mogli kluő
griznula dete Samo kad je kaőa jzginula v
vun
zeti
iz
tela.
Ali
niti
tak
nije
ostala
ZiNajpredi su pri jednim kumu piü, jer su
grmje, pozvala sím ljudi koji su ju poiskali
si kumi bili, a zatem su iáli vu drugu klet va, za par vure je vumrla.
— Dober lov su imali aprila 12-ga i i vubili Kad je dete lo zazvedilo, je z a ő e l o
к drugomu kumu. Med lem je jeden muZki
rekel svojoj Zeni da naj ide dimo po juZi- 13-ga stridovski i muraszerdaheljski Zandari j jako plakati, tér pripovedati da je kaőa veő
viáe dni hodila mu pomagat mleko pit
nu. Kada je Zena vu drugu klet doSla o- Zeli su к sebi 50 inuZov s puskáim i med j
— Duhana su vkrali neznani táti vu
bedva je mrtva naála na zemlji
Poőela je bregi zadrZavajuőe cigane su poiskali. Prviój
kriő delati, na to su se ljudi skup zebrali. su 50 drugoő 15 ciganov prijeli. Zenske su j duhanski fabriki v ii Zagrebu za petdeset je
Za malo vreme su i Zandari doSli. kojim je I derű na njihovo rodno mesto poslali, a zer korun vrednosti.
sumnja bila, da je Zena ogiftala muZe. Pák muZke su poCeü rotili. Na kupé dohaja na-.
— Jeli me poznaju ?
— Nekaj lakvoga kai bi mo)ernu poslu hasnilo.
— Ni ja.
— Kada su vunnrajuőega trstiőkoga
— No da Cujemo!
Baloga hodili spovedat tam ih je dosligel
Budai Peter b liZ e stupi.
veliki deZdj med pustarami
— Nekaj bi njim povedal nego naj ne
— Na ono se seCam.
vzemejo za zlo.
— Pak onda pri mojem siromaákim
— Nu samo vám Znjim.
stanu su ni bili s kraőeni prespati.
—
Prosim naj iz voliju smenom vu
— Vezda znarn, mozbit sam varn ni
cirkvu nazad iti.
zahvalil.
— Cemo?
— Kaj bi nebi! Zahvalili su 1лк, kak
se dotiőe. Vezda od drugoga bude spomenek
ako vas nije vtraga posluhnite mene.
— Ni rne vtraga samo poveőte.
Ovdi je onda povedal Budai P.*ter ujegovu veliku Zalost, da iz gospodinom Bogom
nikak nezna vu red spraviti svojega posla.
Vezda probuval je ovdi vu cirkvi kak mu
je veleőastni gospodin na vuőil, nego nit ono mu ni vnogo hasnilo, ar nut kakve rniseli su ga napale. Ovdi je takaj on naj
zadnji.

— Néma vre tam nikoga. Samo budemo mi dva. Dostojo me razmeti? Samo mi
dva. Nit gospodin gróf, nit purgarmeftter
mt gospon kapilan Samo ravno mi dva.
Gospon kapelan koji budo me vodili, pák ja
koji búdéin za njimi iáéi Ovak bude onda
dobro

— Budai Petru je nemir bil na njegovem obrazu i goruCa Zelja vu njegovemi oCima Mladi sveCemk je to spazil prerazmel
je, i pomiluval ga. Nazad se obrnul prama
— Kapelan je probuval njega Ijeáiti iz cirkvi, mignul je starcu, da naj ide za njim.
tóm forrnom, da pred gospodinom Bogom je Nuter su stupili \u cirKvu Kapelan je pred
vsaki jednaki. Tam néma siromaka i bogat- oltárom stal. Budai Peter pako je j vu prvoj
ca proánjaka i kralja Nego Budai Peter s ' klecali sedel. Knjiga mu je vu ruki drhtala,
glavom mahajuői je posluáal,
svojega pogleda je Zeljnojuői na mladoga
— Nekaj boláega znam ja od toga moj kapelana obrnul, koj si je skupa sklopil
gospon kapelan.
svoje ruke i gledal na Budai Petra, na kaj
— Nu kaj?
se on onda gori stane.

— 1 sveőemk íz ganutmm glasom za
poőne:
— Vsemoguői Bog, neba i zemlji gos
podin, tvoj slab sluga pred te pelja jedno
siromaáko zrnuőenn duáu, koja se nemi)no
premeáőuje po zemeljskem prahu i ne najde
si svojega poőinka Urugaő, s^i*9 Rfco ti poslubnul budeS njegovo porfflinu proánju. Posluhni njega moj gospone, koj vekiveőne
dobrote i vekiveőnoga smiluvanj t zviraliáőe
jesi. Amen
— Ovdi su obodva prama nebu podignuli svojega pogleda i skupa zmolili su OtecnaSa.
— Dobro je vezda Budai Peter Ijepo
stihoma otiáel je van iz cirkve. Íz dole vzetim ákrljakom gori podigne svoj pogleg na
vedreno, őisto, sivo nebo, tam leti njegova
moütva prama vsemoguőemo Bogu. Neuari
vava se med drugemi, neide vu zadn)em
redu, sama jedina vu sebi izraven leti. Sa
da je veő vse vu redu.
— I vre odgovor je takaj doáel na
nju, on sladek poőinek, on blaZeni mir, koj
je njegovo srdce napúiul i van je iz koreni iz Znjega vsaku -.alostoőu.
— Paáőil se je dimo po praánem putu
I nesel je sobom nebeskoga dara, puste pustare najvekäega kmőa najmre: ufanje.
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ság 1906 évi Sp. II 57/3 számú végzése
következtében dr. Hajos Ferenc Csáktornyái
lakos ügyvéd által képviselt Sztráhia test
vérek bej. cég javára Ресэогшк Rezső nyirvölgyi lakos ellen 1000 kor s jár. erejéig
1906 évi március hó 23-án loganatositott ki
elégítési végrehajtás utján lefoglalt és 1140
kor. becsült 1 tehén, 2 borjú, 1 szekér, 1
kocsi, 1 kancaló és szobabútorból álló in
góságok nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a Csáktornyái kir. já
rásbíróság 1906. V. 176/2 számú végzése
folytán 1000 kor. tőkeköv. s járulékai ere
jéig, Nyirvölgyön leendő eszközlésére

1906. évi április hó 28-lk napjának d u. 3 órája
határidőül kitüzelik, és 'ahoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg,
hogy az érintett ingóságok az 1881 évi LX.
t.-cz. 107. es 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek becsáron
alul is (‘I fognak adatni.
Kelt Csáktornyán, 1906. április 14. 705

Keil-Lakk
legkitűnőbb m ázolószer puha padló szám ára.
К eil-tété
Keii-téie
heti-féle
heil-téle

viaszkenőcs kemény padló számára.
teher .. Glasut' ténymáz 90 fillér,
arany-fény máz képkereteknek 40 fillér,
szahnakalap-festék minden színben.

M indenkor kaphatók:
jíeiurich jViiHsa rtgnfl Csáktornyán.

--------

JCorVáth A. Varazsdon.

190«. El 22/6.

árlejtést hirdetmény.
A perlaki kir. járásbíróság 76 im-nyi és a járásbirósági
fogház 15*3 m3-nyi, vagyis összesen évenkint 91.3 гаЗ-nyi

tűzifa szükségletének
1907, 1908 és 1909 évekre való biztosítása céljából a kir.
járásbíróságnak I. sz. jegyzői irodájában 1906. évi május
hó 30-ik napján d. e. 10 órakor árlejtés fog megtar
tatni. — Évenként január 1-ig 4-r7 m3, s julius 1-ig 45‘6
ina tűzifa szállítandó. — A részletes teltételek az I. szá
mú jegyzői irodában a hivatalos órák alatt bármikor meg
tekinthetők.
A 15510|93 sz. ig. min. rend. 16 és 1-7 §-ainak megfe
lelően szerkesztett, szabályszerű bélyeggel ellátott ajánlatok
a lentit kitett időpontig bepecsételve és bérmentesen ter
jesztetniük be, s az ajánlati összegnek 5%-át tevő bánat
pénznek letétele is igazolandó.
Perlak, 1906. április hó 9-én.

Dracbanovszky Géza,
703 1— 1

kir. járásbiró.

á
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(Csáktornyái Takarékpénztár Részvénytársnlat.

értesítés.
A!illírt takarékpénztár igazgatósága elhatározta, hogy folyó évi május 9-éré
eső szerdán életbe lépteti heti betéti — illetve heti betétek alapján folyósítandó
előlegkölcsön üzletágának III. csoportját, még pétiig az elő/eglíölcsön lelvehetése ezé!Iából befizetőre nézve rendkívül előnyős — a jelenlegi pénz viszo
nyokhoz alkalmazott — kamattételek és egyéb kővetkező feltételek mellett.
1. Heti betét üzletágunk ezen csoportja is 3 évre vagyis 156 hétre fog terjedni.
2. Legkisebb heti betétül egy korona fogad tátik el, azonfelül pedig bármily
magasságú lehet a heti betét.
3. Egy-egy korona után közvetlenül 156 hét letelte után 165 koronát fizet
ki a takarékpénztár a betevő télnek a betétkönyvecske visszaszolgáltatása ellenében,
levonva magától érthetőleg a betétet terhelő elölegkölcsönt; lévén a betett összeg
156 korona, kamatra tehát 9 korona marad, ami 4°/0-al való gyiimölcsöztetésnek
felel meg. — A 10°/ 0 kamatadót a takarékpénztár viseli.
4. Egy-egy korona után ugyancsak 165 korona elölegkölcsönt vehet fel a
betevő akár mindjárt az első befizetési hét után, ha a takarékpénztár bejelentett
kezeseit elfogadta; ebből kifolyólag az előlegkölcsönök kezeseit adóslevelek alapján
folyósít tatnak, melyek bélyegköltségei a kölcsön vevőt terhelik.
5. Az előiegkőlrsőnők után száz—száz koronánkint és hetenkint

12 fillér kamat fizetendő% ami Ő.24°/0-nak felel meg. Az elő/egkö/esőn
kamatai szintén hétről-hét re fizetendők a heti betéttel egyetemben .
6. Heti betét üzlet águn кban résztvevők egyetemleges kötelezettség
ben egymás Irányában nem állanak, kiki kezeseivel esak saját adóssága
erejéig felelős .
7. A felvett előleget adós4 akár részben , akár teljesen , mindenkor
visszafizethet! és a visszafizetett rész vagy egész összeg utáni kamatozás
a I issza fizetéssel azonnal megszűnik .

Z ugm eister
Ján o s-fele

ház

S.
Heti befizetések a csoport lejárata előtt, tehát időközben csak kel
indokolt kérelemre fizettetnek vissza az intézet részéről a betevő félnek , még pedig
ez esetben a járó kamatokkal együtt; megtelelő indokok hiányában pedig csak a
csoport lejáratával de szinte a járó kamatokkal együtt.
9. A fenti pont magától érthetőleg csak oly betétekre vonatkozik, a melyek
elölegkö/csönnel terhelve nincsenek, inig az elölegköícsönnel terhelteknél a heti
befizetésekben megszakításnak helye nincsen.
Reméljük, hogy ezen minden irányban méltányos feltételeink a tisztelt
Czimet arra fogják bírni, hogy heti betét üzletágunkban részt vegyen és kérjük
méltó/.fassék szóval vagy levélben belépési szándékát és heti betétjének összegét
velünk közölni.

F IGYELEM!
Megbízható legjobb minőségű hírneves

valódi szepességi
Im V á s z o n ( s dam asztáró
minden nagyobb üzletben kapható.

A késm árki
g y á r b e je g y z e tt v é d je g y e

! HAZAI IPAR!
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Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor könyvnyomdájában Csáktornyán.
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