


nézne utána, vajon a rendszabály megtar- 
talik-e ? Szigorú büntetések elriasztanák a 
kapkodókat s erőszakoskodükat.

A másik baj az, hogy sok árut nálunk 
egyátalán nem lehet kapni. Bizonyos fajta 
boltjaink nincsenek az igényekhez képest 
felszerelve. Tudjuk az okát. Kevesen va
gyunk bizonyos áruczikkek fogyasztásához. 
De számítsunk eleve az uj vasútra, rendez
zük be bonjainkat mindennel, ami nagyobb 
városokban kapható, s akkor nemcsak hogy 
a csáktornyaiak nem mennek Varazsdra, 
hanem azok, akiktől félünk: a Murántuliak 
is hozzánk jönnek.

Emeljük városunkat! Tegyük az itt- 
lakóknak kellemessé, az idegeneknek ked
vessé Csáktornyát! Rendezzük piaczunkat, 
hogy mindenki itthon vásároljon 1 Szereljük 
fel kereskedéseinket, hogy a vevőket ide 
vonjuk ! Eddig a szerencsés viszonyok emel
ték Csáktornyát, most magunkon van a 
sor. Nem tagadhatjuk, hogy eddig maga a 
város vajmi keveset lett saját emelkedése 
érdekében — az egy tanügyön kívül. Te 
gyen ezután, ha saját kárát nem akarja 
vallani!

Az uj vasút gépjének első füttyentése s 
vonatának első robogása figyelmeztessen ben
nünket a jelen bajokra, hibákra s a vesze
delemre. de legyen egyszersmind buzditónk 
a jövőre nézve. — Segítsünk magunkon, 
az Isten is megsegít bennünket! M. J.

h C L Ú S F É L É K .

— Kinevezés. Szele Ignácz ez. kanonok, 
alesperes és isk. felügyelő ur ó nagysága 
alesperesi és felügyelői tisztéről leköszönvén, 
a zágrábi bibornok érsek ur ő eminencziája 
felső muraközi h. alesperesnek és róm kath. 
felekezeti isk. felügyelőnek Tislér József vizi- 
szt.-györgyi plébánost nevezte ki. A meny
nyiben őszintén sajnáljuk Szele Ignácz ő 
nagyságának, mint kipróbált jő hazafinak 
visszalépését, erős bennünk a remény, hogy 
az uj alesperes és isk. felügyelőben nemcsak 
jó hazafit, hanem tevékeny iskolabarátot is 
nyerünk.

— Előléptetések. A májusi katonai elő 
léptetéseknél a király O Felsége vidékünk 
ismerősei közül: Hegedűs Jenő honvédszá
zadost őrnagygyá, Szekeres János főhad 
nagyot századossá, Hajós Gyula hadnagyot 
főhadnagygyá, Göltman Bódog csendőr fő
hadnagyot csendőr kapitáuynyá léptette elő

— ^  Csáktornyát kisdedovó egylet választ 
mánya m. hó 27-én gyűlést tartott, Ziegler 
Kálmán elnök jelenti, hogy elhunyt Plesz- 
szer Rozália 100 frtot hagyományozott az 
óvodának. A választmány megbízta az el
nököt a hagyománynak s kamatainak (115 
frt 20 kr) felvételével. — Elnök az ovoda- 
alap javára felolvasással, hangversennyel, 
esetleg tánczczal vagy társasvacsorával ősz 
szekőtött estély rendezésére nézve tesz elő
terjesztést. Alkalmi s tárgyszerű felolvasásra: 
Hock János orsz képviselő ur vállalkozott, 
Csáktornyáról pedig többen hajlandók zon
gorán, hegedűn és szavalattal közremű
ködni. A közreműködők közt vannak: Wol- 
lákné, Krasovetz Anna, Alszeghy, Belányi, 
Dobossy sat. úrnők és urak. Az estély 
idejére végleges megállapodás nem jött 
létre. Valószínűleg május 17-én, esetleg előbb 
tartatik meg. A választmány a rendezéssel 
elnökét, titkárát és Wollákot bízza meg A 
műsor zenei részének rendezésére Aiszeghyt 
kéri fel. A részletes programmot annak ide
jén közölni fogjuk — A választmány Wol- 
lák indítványára elnöknek azon ügybuzgó- 
ságáért, hogy az ovoda czéljaira a „Hattyú* 
vendéglőben gyűjtő perzselyt helyezett el, 
meleg köszönetét nyilvánította.

| — felolvasás. Újabb értesülés szerint
a Csáktornyái kisdedovoda javára rende
zendő estély e hó 17-én fog megtartatni. 
Hock János képviselő felolvasásának czime : 

i »Egy fejezef a haladás történelméből.*
— figyelmeztetés. Br. Knezovics Viktor 

! ur a következő szives sorokat küldte be 
'hozzánk: Ziegler Kálmán közjegyző urnák 
a perenospora kérdésről irt kitűnő czikkében 
— a horvát fordítója — a rézgáliczot »ze- 
leni galic«-nak fordítja, ami valóban végze
tes hiba, melynek következtében számos, 
csak horvátul olvasó ember, tetemesen meg 
károsulhat. Mert amintén azt saját és Kof- 
ler tapasztalataiból tudom, a „zeleui* vagyis 
zöldgálicz fecskendezése absolute s e m m i t  
sem használ. Kofier épen egy ilyen hibás 
fecskendezés miatt kénytelen volt háromszor 
fecskendezni. A zöldgálicz nem is réz, ha
nem vasgálicz. Én tehát minden gazdát bá
torkodom figyelmeztetni, hogy csakis égkék- 
szinü, legfinomabb réz- és ne vasgáliczot 
vegyen. Kérem a főtisztelendő lelkész ura
kat, hogy a népet erről felvilágosítsák !

— figyelmeztető. A Társaskör felújítása 
érdekében ma délután 3 órakor a „Hattyú* 
vendéglő nagytermében előértekezlet tartatik

— Halálozás A muraközi magyarság 
régi gárdájának egy ismert alakja: Janko- 
vits József, volt földbirtokos a múlt napok 
bán Légrádon elhunyt. Nyugodjék békével!

— fhonograf, Loebl, Csáktornyái lakos, 
Edisson-félephouograpliphal tartott előadást 
e hó 28-án Csáktornyán a >Hattyúa szál
loda egyik szobájában külön meghívottak 
előtt. Hallottuk Blaháné, Csányi stb. énekét, 
Mihály fi monológját kiirthangot, tambun'cát 
sat. A beszédeket, énekeket, kivált az éle
sebb női hangokat az egész szobában sza
bad füllel is jól lehetett hallani. Hali-csővel 
meglepőbb és tökéletesebb volt a h ing s 
csak kis képzelődés kellett hozzá, hogy 
a színházban véljük magunkat. Néhány 
felvételt is tett Loebl ur Edison csodálatos 
gépével. A csőbe kiáltott beszédet., kiilönö 
sen az élesebb hangokat pár perez múlva 
megörökítve adta viasza a gép. A phonog- 
rapíiot később a közönség is megnézhette 
1 írt díjért. Loebl ur tőlünk Varazsdra

. ment s mint Edison képviselője körutat 
tesz phonográfjával.

— Yizáradisí okozott a m. hó 28- és 
2ü-iki eső. A hegyekből erősen rohant alá 
a viz, elöntötte a lapályosabb helyeket, 
kárt is tett sok kukoriczaföldön. A csák- 
tornya-ukki vasút töltését több helyen meg
rongálta a viz. Dráva Szt-Mihály határá
ban két helyen a sínek alól elvitte a földet. 
A déli vasút vonalán Csáktornya és Polstrau 
között a viz elvitte a töltést, ugy hogy a 
vonatok két napig csak Csáktornyáig köz 
lekedheltek A rendes közlekedés már m. 
hó 30-án meguyillott.

— ^  szomszédságból. A varazsdi dalárda 
m hó 13-án elnökének egyhangúlag újra 
dr. Kis ( tszkárt választotta meg. — A va
razsdi népszerű polgármestert és tartomány- 
gyűlési képviselőt : Femenics Györgyöt 
nevenapján a varazsdiak ovácziókban része 
sitettók. — A varazsd-goluboveczi vasút 
építése közeledik befejezéséhez Június 
vége felé át, lesz adható a közforgalomnak 
Május elsején reggel 7 órakor egy íellobo- 
góz>tt vonattal a varazsdiak az uj vasúton 
Iváneczre mentek majálisra.

— N íi»<»h n öze tel té ré*  az orvosok kö- 
sött se többe abban, hogy a rheuma a vérben 
levő savak következménye és hogy ez a savtar- 
talom a vese és máj szervi működésének meg
zavarása folytán képtelen kiválni a vérből. Tény 
tehát az, hogy a rheuma csak abban az esetben 
gyógyítható, ha okai eltávolíttatnak, azaz, lm a 
vesék és a máj egészséges működése helyreál,iltu- 
tik. Ez természetesen csak oly gyógyszer segélyé-

I vol lehetséges, a melynek összeállitásá szorosan 
tudományos alapon nyugszik ős a melynek az a 
speczialis tulajdonsága van, hogy a veséket és a 
májat rendszeres működésre kényszeríti. Ily gyój^y- 
szer a Warner-íéle Sale Cure, a mely által már 
sok szenvedő beteg nyerte vissza egészségét.

Egy palaezk ára 2 frt. Kapható az ismer 
, tebb gyógyszertárakban. Főraktár: Szalvator gyógy 
szertár Pozsonyban és Török J. gyógyszertárában 
Budapesten. (34.)

— A  m o s ó g é p  é s  a  t i s z tv i s e lő k  
e o n g re s fsz u ^ íi. A tisztviselők legutóbbi eon 
greseusának egyik tárgyát képezte az a kérdés : 
Mily eszközökkel lehetne a hivatalnokoknak lehe
tővé tenni azt, hogy az életnek mindinkább fel
merülő követelményeinek megfelelhessenek, annál - 
kül, hogy a legfontosabb életszükségletekből túl
ságos sokat elvonni kellene? E kérdés megoldására 
néhány többé kevésbbé gyakorlati javaslat történt, 
melyek közül néhányat, mint „figyelemre méltói “ 
elfogadtak. Általános érdeklődést keltett azonban 
E n g 1 h a r d t vasúti tisztviselőnek következő 
előadása: „E kérdés, melyről itt tanácskozunk 
már rég óta foglalkoztatott. Több ízben gondol 
koztam ennek megoldása fölött és szerény háztar 
fásomnak csekély költségelőirányzatában gyakran 
tettem törléseket, csak egy lólelt nem mertem 
bántani, habár az jövödelmemnek nem csekély 
részét vette igénybe. Ez a » mo s á s «  tétele, mert 
nőm kü’Önös büszkeségét leli fehérnemű-szekrényé
ben : de magam is szívesen lemondok egyről- 
másról, de fehérneműnknél mitsem szeretnék 
magunktól megtagadni. Egy szerencsés véletlen 
végre mégmufatta az utat, hogy miként lehet e 
tételnél tetemes megtakarítást eszközölni annélkül, 
hogy kedvencz gyengeségünkből engedni kellene. 
Sőt mondhatom, hogy azt most még nagyobb 
mértékben elégíthetjük ki és a mellett tetemes ösz- 
sseget takarít hatunk meg, melyet más czélra for
díthatunk. Minthogy 2 évvel ezelőtt egy barátomat 
látogattam meg, mely alkalommal nejét egy egy 
szerű ős csinos kiállítású géppel való foglalkozás 
közben találtam. Kérdésemre, de a gépen alkal
mazott táblácska által is megtudtam, hogy az egy
II e r c z o g Sándor hazánkfiának Bécsben ürabeu 
Brftunerstrasse (>. sz- alatti raktárából való mosó 
és faemró-gép (Strakosch és Boner szabadalma). 
E gépek a korábban felőlük a lapokban olvasott 
nyilatkozatok által má. régen (elkeltették érdek 
lödésemet, de mindig kétkedtem, hogy egy gép 
képes volua a mosás fárasztó munkáját a fehér
nemű rongálása nélkül végezni. De barátom neje 
annyira dicsérte a gépet, ée mivel magam is meg 
győződtem a gepnek valóban kitűnő munkájáról, 
tudva továbbá, hogy barátom neje fölötte takaré
kos és praktikus asszony, azonnal elhatároztam 
egy ily gép beszerzését. E czélböl érintkezésbe 
léptem az előbb említett czéggel mely a legnagyobb 
elózekenységgel azonnal beküldte képes árjegyzé
ké*. Nagyon kellemesen érintett a e/.ég ama kije
lentése, mely szerint tisztviselők, tanítók, katona
ság, csapattestek, intézetek kórházak stb. számára 
e gépeket fölötte előnyös részletfizetésre is szál 
htja ugyanoly árban, mint készpénzfizetésnél. Ez 
a rám nézve fölötte kellemes előny egy teljes 
készletnek azonnali megrendelésére indított, mely 
egy mosó , egy facsaró- és egy raángolrt gépből 
állott. Meg kell vallanom, hogy ily hasznos tá r
gyat még soha sem szereztem be ily könnyű 
séggel, mert a megtakarítás, melyet nőm e 
gépek által elért, oly nagy volt, hogy az teljesen 
elég vo't a Hetczoggal kikötött havi részletek pon
tos törlésére. E mellett sokkal szebb és kilogás- 
talanabb fehérneműnk van. mint azelőtt, mikor 
minden a mosöné sze izélyőtöl és szorgalmától 
függött. A fehérnemű kiméivé van és nőmnek a: 
az előnye, hogy nincs szüksége sem mosókony- 
liára, sem mosónőre, mert a mihez ezelőtt egy 
egész nap és két ember kellett, azt most egy 
leány e gépekkel rövid 2—3 óra alatt könnyen 
elvég/.i és pedig akár a konyhában vagy az elő
szobában is, mert e gépeknél a kellemetlen gőz 
stb. ki van zárva és a mosás napja e gép által 
minden eddigi borzaszlóságát elveszíti. Szóval e 
ki:Unő gép alkalmazása által a „mosás* tekinté
lyes kiadási tételóuél mgy megtakarítást érek el. 
melyet más czélra használhatok fel. Űrömmel 
ragadtam meg már gyakran az alkalmat e kitűnő 
gép beszerzését barátaimnak ajánlani, kik mind
annyian hasonló előnyős eredményt érték el 
általa. — Ma is szívesen ragadtam meg uz 
alkalmat, hogy tisztelt kollegáimnak e kitűnő 
háztartási gépek beszerzését ajánljam és azt hí 
szem, hogy azoknak általános alkalmazása nagy
ban hozzá fog járulni az általunk ma tárgyalt 
kérdés megoldásához." Elénk taps és elismerés 
jutalmazta a szólót érdekes előadásáért és miu
tán a gyűlés köszönetét mondott az előadónak 
e határozta e közérdekű javaslat közzétételt. Még



l l r e d o K k s  p i s a r u a  : 
M arni pijao, fraterika hiía, lévő 
na konalgnaciji. - -  S nradnikom 
nőéi jo avaki dán govoriii med 
11 i 11 Túrom. — Sve poliljke 
tttaée m nadríaja novinah, naj 
H polílj ĵu na íme Margittal 
J ó i é r a  tiradnika vu Óakovao.

I i d s l t l J a t T O i
Enjitara Flachel Filipova kam •• 

predplata i ofennane poiiljajn.

rre« lp la tn i»  c a n a  Jat

Na celo U t ó ..................... 1 / r í
Na pol I t t a .....................? /<t
Na cetrert Uta . . . . i f r l

Pojedini brojt koétajo 10 kr.

Obxnano se poleg pogodba i fal 
raé’inaju.

na horvatskom i magiarskom jeziku izlazeéi druitveni znanstveni i povuóljlvi üst za púk.
Izlazl Bvaki tyeden jedenkrat 1 to : vu svaku nedelju. ___ __

Sluibmighunilt: „Mcdjiniurskogapodpomagajiuega Hnovnilkoga druitva „Cakoveike iparkasse*1, „Medjimursk* sparkasseu, „Dolnjo-Medjimurske Sparkasse*
i „ Podpomagajuiega drujtva* „ Gornjo-Medjimurskoga kultumoga dnt$tvau.________________________

Rete? i vracenje-
(G. G j) Néma za cloveka vékáé ne 

sreée, néma na svctu vek-e nevole, nego  
je beteg. CIovek vu dugom betegu leáeöi. 
izgubi ne samo jakost löla, nego mu i 
duáa tak oslabi, da izgubi ufanje vu sa- 
moga Boga tér zdvoji. Vnogi si vu tóm 
poloáaju kukavno svoje Vivienje predi 
vzeme, nego bi ga smrt naravska dostigla. 
Straáen je to polofaj, nepozna ga samo on, 
koj ga n je próbál.

Pák ipák koliko nas je, koji se taki 
trsimo vraóiti se, kak poéutimo kakovu 
bol Najvise nas misli : Am bude vre bolje ! 
Drugi boji se stroikövih, ar doktor i pateka 
peneze kofita, tretji pák su tak zaneáeni. 
da iz samoga praznoverja neceju doktora 
Veled : Táj mi nikaj rí pomore, ako mi je 
sudjeno, i tak budem vumerl. K ovim 
zadnjim spada osobíto po'jodelski stalií.

Ali nije to tak moji dragi Medjimurci ! 
Beteg spodoben je vodi bujici, koja se 
trsi nasipa predréti. Ako mi za vremena 
nas pe popravljamo, te bujica nebude 
mogla p eko njih predreti, pustimo li samo 
mali reSek, te ga voda sve dalje i dalje 
zlite, dók se samo v»uái prek njega i onda 
vPe néma pomoi i.

Ovak je i s nami ; ako se za vremena 
vraéimo, te vnogiput odstranimo od sebe 
véli ke betege i istu smrt, zapustimo li

' vraéenje, te iz maloga betega moremo 
opasti vu najvekíu név lju i vu isti 
grob.

IVoála zima, g<le su svakojacki betegi 
lada!i a osobito infiueoca, koju pr bal je 
véliki dél Nvöía, od kője — kak smo ői- 
t,ali niti najsolidneöe >ivuéi ljudi prosti 
bili nisti, mogla nas je opametiti, a izvan 
tóga jezero peldah vuéi nas, da brzo vra- 
éenje ima neprocenlívu vré inost. Zato 
preporuéam svakomu, da si doktora zove 
onda, dók j>* beteg vu pocetku, ar doktor 
nije svemoguc, niti zna coprati tér kak 
god mi prek nasipa predilu vodu vei uz- 
dr^ati nernoremo, isto tak doktor nemore 
nam pornóéi, kada nam je duáa véé na 
vustih. Pri tóm moram spomenuti neko- 
liko peldah, kak nekoii ljudi krivo razu- 
mevaju naéin vraéenja i koliko imaju 
znanja o delovanju pojedinih medikamen- 
tov. Jeden starec dojde vu őakovsku apo- 
teku i dr2eéi v ruki papirnatu zaőku
reíe : IVosim, naj mi daju takvoga thea,

1 kakov je tu nutri bil. — Starica jedna do 
nese pofarbanu praznu ti adieu tér zaprosi 
kaplice, kakve su tu nutri bile. Dragi 
moji Medjimurci, ovo ni e pravi pút vra- 

léenja. Bvaka cizma nejde na svaku nogu, 
isto tak svaki beteg inon svoje vraőtvo. Ja 
sem leial vu strahovitom i smrtonosnom 
betegu, doktor dal mi je kuplice s kojimi 
sem se na éase p^oti smrii borii. Suseda

moja dojde k meni i zaprosi, nebi li za 
njenu beteZnu kcer od mojili kaplicah malo 
odlejati hotel. O ti nesre na i nerazumna 
^ena, kaj midit, da su moje kaplice za 
tvoju kéer dobre ? Tebi je sve jedno, kak 
i oiiomu, koj je od doktora dob vá? prahe 
s papirom skupa pogutal. Joá jeden do- 
godjaj buílem spomenul. Okolo leta 1800. 
prepisal je doktor vu P. jednomu poljo- 
delavcu medicinu, od kője nalo^il je sinu 
bete^.nika, da si otcu svaku drugu viiiu 
jednu 2licu nuter da. Sin zaápekulíral je 
to bolje, kak doktor i misleéi, da bude 
medicina boije delovala, ako se viáe vzeme, 
dal je otcu svu oajedenput popiti. Po sebi 
se razumeva, da je starec za pár minutah 
du^u spustil. Ovak se nevraci dragi 
moji!

Koj lelikoumno baraóe sa svojim zdrav- 
jem ili pák nepazi, kak mu je doklor na- 
lofil vraciti se, bolje je, da se nitinevraéi, 
bír priápara stroáke.

Kaj smo anda Cineíi vu belegu ?

Koga nesreCa betega postigne, naj se 
neda zapelati po nikskvih vracarih i áar- 
latanib, naj pusti na stran babé i vuroénu 
vodu, koja nije drugo ksk praznoverje, tér 
se naj poda v ruke zvu< enomu doktoru, 
njegove naredbe toéno naj ovrái i naj zna, 
ako mu ovaj nepomore, da mu budn joá 
menje pomoéi mogli nevuéeni vraéari Istina



je, da niti najvudeneái doktor vu vnogom 
slu^ajii pomodi nemore, nu na to nesmemo 
miflüti, nego navek nam naj bude pred 
odmi ona izreka, koju nana nam Bog véli : 
Ponaori hí sam, pomorem ti i ja !

Z A B A V A .

PUNU VIIICB SRICIM
lliti : Ja sam jerufcalemska arkadi- 

anska kei.
Istinita pripoveal.

Nozdavuja vu Dolnjem-Medjimurju, blizu 
Priloku doála jc jedna ciganica k Jcdnomu 
gospodaru. Torba ref áiroka joj v'si do pet.ah ; 
ona pokloui se polek nuvade : »Hva)jen Bog I 
Gospodaru pun sí sri e, ali neznaá, da tebe 
srida deka. Ja ti bum povedala, ako bús ti 
mene poslubnul. Ja sam ti jeruialemska ar- 
kadiauska kd.i !*

Na to se ov gospodar razveseli, kajti 
jc misül, da je sama srera stupila vu ujegovu 
hi£u ; taki ju zaprosi, naj mu pove za njegvu 
sreóu. Ciganica podmc njega taki ovak 
citirati:

„l)eni jednu forintai u na stol“ (Gos
podar dene na stol jeden forintj.

»])onesi koota i jeden hleb kruba i 
deni na Htol. (Donesel je i dd je na stol).:

Zatiin mu joá zapove jedno uovo vrcr.e 
donosti. Gospodar donesel je i to- Na to ga 
poCoe ciganica hvaliti: „Vidiö, poznala Ram 
ja tebe, da si ti jeden pameteu dlovek !“

Ilajd ciganica svoju in sreum naprvo l 
Zapove mu, naj porine glavu v 2akel, pák 
naj jako puáe. Ako bu viáe vu vrede napu- 
bavaj, viáe bude srece imel.

Poriue gospodar glavu v í.akel i poööl 
je fest puhati, tak, da mu je vu vulii zvo- 
mlo. Ciganica pák mu je s dretom okolo 
vrat dobro zvezala i zadrgla On siromak 
puáe, puée, da su mu i kuid.ari otekli, a Je- 
ru£ lemaka s foriutaCom, s kortom i kruhom 
vu torbu i uaruci mu, da naj samo puse, 
dók ona nazad dojde.

Nije bila ciganica s tem zadovoljua, 
nego je jói odiála na najiD, od kud je go- 
spodtír kodta donesel, pobrala je sve menő i 
Hadnu. Hajd JeruZalemska 8 Bogom.

Gospodar puáe, pufié dalje vu vrede. 
Doála je 2ena dimo z prala. Kak je vrata 
odprla, vidi ga posred hi2e s glavom vu 
fiaklu svezanu i pu e fest. Zena zakriri :

Jeli si obnorel! Műt odgovori :
Mudi ! pun ti bum siede !
Zena se taki domiflli, kakva bi to raogla 

sreda biti, beli po lojtri na naj£a, vid», da 
nega slanine, nega áuokih, nega klobasov, 
nega zamazanoga rublja. Zana se razsrdi i 
pod? de dőli po lojtri, uoga joj se pomekne i 
Hkoro si ledvenicu otrgne.

Na to ju jód vekáa razjarenost prijela, 
pograbi brukle, poleti vu hi£u i vudri po 
mi'̂ .ű. On se nije mogel braniti, jerbo je 
glavu vu Zaklu imel.

„To ti je sre* a ! to ti je sreéa ! — 
kriCi £ena — i hajd s bruklami dalje po 
mu2u. Mogle su öve brukle jód bolje vrud 
biti, kak su fioátarski blapslini bili, kad su 
vraga bili.

Kak se je műi z vreft oslobodil ? to 
nigdar nikomu nije hotel povedati.

Priposlal :

^okovic P.

Skrbljivi kokot.
Jeden deu sem se na vrtu dotál, pák 

sem vu blizo stojedem iiokolinjaku veliku 
larmu Óul, tak, da aem misül, da jc kakva 
divja zv.'r vu kokodinjak doála. Iíitro, ali 
ipák tiho, odprl aem vrata i osvedoéil sem 
se, da med mladinu nije nepriatelj doáel, 
nego su se stanovniki kokoáinjaka sami 
med sobom posvadi 1 i

Vu kokoáinjaku na dtanjgi sedelo, tojest 
stalo je do dvadeset kokoáih i to vu veükim 
uemiru. Na kraj átanjge stal je gizdavo kokot 
i s kluuom je svoju jednu podlc>2uicu tak 

| vOeknul, da je ona morala vugnuti se mu i 
dole zleteti.

Odspod stalo je áest piádencih, koji su 
^ilostuim glasorn dali na zuanje, da jib je 
mati ostaviía. Taki su rairni postali, kada 
su kadtiguvanu dole letedj si mater spoznaü. 
Ali mati nije vec z\ du2aost svoju driala, 
da bi svojc piceke s krilom pokrivala, pák 
je svoje staro mesto na Stanjgi opet osvojila. 
Kokot ju je opet stiral dole, da zvrői svoju 
materinsku duduost.

Ali kokoá se nije dala, pák je novo 
mesto nádi a za se na dtanjgi. Kokot za njom 
i zloóestoj materi je s kiunom jo jakflc 
vudarce daval, tak, da joj je vnogo perje vu 
zrak letelő. Naravski, kokoá je morala opet 
ostavíti svoje mesto, ali pák iuzad je zle- 
tela i h tem na znanje dala svojemu mu2u, 
da za nikt-j ueOe njrgor zapoved svisiti.

Kaj je vezda vOinil kokot ? Sparaetneii 
pusti — sí je morti misül, pák je iz átanjge 
dole zletol, vu jeden kút je stanul i tak 
dugó Je zazival male piceke k sebi, dók svi 
nibu pod kokotovo krilo odiáli — i s tem 
je mir nastal vu kokoínjaku.

Poznato je, da one ptice, kője vu dvoj- 
stvi £iviju, jedna tak, kak druga skrbi za 
svoje mlade, ali dudnovito je ovo delo med 
onimi pticami, kője ne Siviju vu ptru, ar 
ovde céla skrb je materinska duZnost.

llorvát Sándor.

K A J  J E  N O V O G A ?
Zidanje kraljevske palace

Kraljevnka palaía vu Budimu nije veC 
dós a prikladna za kraljevsku familiju, zato 
odredjeno, je da se óva obnovi, povekSa i 
polep a Vu to ime napravljeni su vec, 
potrebni planumi. Sirno kopanje funda- 
menta doh vu Kristinava o3u bude trajnlo 
viáe let, ar se jako güboko mora kopat;. 
Palaca óva bude veliöanstvena i lepa, pri- j 
mereim k Rvim potreboíam uovoga ukuna ;

: baá pristojna za stanovanje magjarskoga 
kralja i UjCgove visoke famiije. l)a bude 
zidanje öve pala* e velike peneze kóstáló, 
lo se samo po Hebi razum va.

Kradja na brodu.
Va'entin Dávid ravnatelj imanjaü pu- 

tóval je nezdavnja na parobrodu iz Bajé 
vu Budapest tér je vu Robiéi prve kkne 
spal obleöen i zakapfien. Vu Promontoru 
se je na staeji prebudil i kak ki si bil 
malo oíi Rpobrisal, opazi, da hu obedva 
kaputi na njeni íiato rezkapíeni, iz *epa 
pák fali moánjs, vu kojoj je bilo 10 jezer 
ráki svvu banjkah. Va’entin prijavil je 
forinti oju nesreru redarntvenoj nblasti 1 
óva vezda iSde tata, koj je Valentinov £ep 
sprazni).

NihiliSti.
Strahovite .stvari óujenio dogadjati se 

vu Uu«koj ; nihiliá!i nepres»ano ruju pod

vladom. Med njimi veliku rolu igraju 
£enske ve* od negda i vezda pod jedno. 
To svedoCi strahoviti dogodjaj peterih 
sestrah Domovierov zvanih. Sestre öve bile 
hu akt'vili agenti nihili tov vu Krakovu. 
Uedaratvena oblast zadula je nj'hovo delo- 
vanje i odredila, da ne öve devojke polove. 
Ali i one doznale hu brzo ovu odredbu, i 
znajofie, da jih drugo nedeka, nego stra>no 
prognanstvo vu Sibiriju, odluCile su se na 

i strahoviti din. Kada |e redarstvena oblast 
na njihov stan do la, naíla je svih pet 

! sestrah vu hî .i mrtvih. Sestre po£gale su 
sva pisma i rajéi s í se pomorile, nego bi 

|se vladi ruskoj izdale bile

Odstreljeni mustár.
Vu Wienerneudorfu pripetila se je 

srae na sivár sa stanovnikom l^ussi Fe- 
rencom. Vu pijanom ntanju tak ga je neáde 
rezsrkil, da d *s«v>i doma, pograbil je re
volver tér hoteöi Re skondati, detiri pút je 
na ne strölal Tri pút je zlo ciljal, nu ce- 
tvrti pút je pogodil, ali kugla mu je 
samo jeden mustad odnesla. Lussi stresnil 
se je i vezda proai doktora, da mu növi 
mURtadi stvori.

2ensko gospodstvo.
2ennka cmancipacija sve se dalje áiri 

po Rvctu ; ima ved i cinovnikov i doktorov 
Zenskili Vu A neriki po imence vu Edger- 
tonu izabrali hu nezdavnja 2en.sku za va- 
roskoga naíelnika. Vu istom varaéu ime- 
novali su takaj za sudee, za obdinske za- 
Rtupnike i takaj za redarstvene osobe viáe 
£enskah. Zelni nmo znati, kaj budu mid* 
karói tam, gde su dinovniki name /easke?

Strahovita smrt.
Véli se a i mora biti istiua, da néma 

grozoviteáe smrti, nego je ona, kada ölovek 
od stekline vumreti mora. Takova jedna 
RtraSna példa odigrala sa je zadnje dane 
apriliáa vu ápiíalu vu Budapeátu. Hartman 
Joief Cflákvarnki navuditel leíal je tu od 
17-ga aprila, na koj den bil je od stekloga 
p-a ogri£njen ; za kratki Cas pokazala se 
je na njem steklina vu podpunoj meri, i 
nesredni Hartman preminul je vu straho- 
vitih mukah.

Köze
Nepiáemo od kozah, kője ae na pafii 

paae. negr» od onili, kője mi Medjimurci 
drugaC za bubinké zovemo, Ovaj grdi 
deteéji beteg poka^uje se po nekojih krajih 
domovine naáe, a ditamo iz novin, da Re 
ja vu jednom didtriktu glavnoga varoáa 
Budapesta tak rezsiril, da ru morali ákole 
na dva fjedna znpréti. Budimo na pazki, 
ar bubinki znaiu med deram nemdostivno 
liaiaditi.

Tuda.
Letos je bormeá za ran ])0('ela tiua 

goapodariti. Zadnje dane apriliáa najme bil 
je véliki viher h tudora vu obdini B&rtía, 
koja je aetve i povrtelje ave do dna po 
eéloj okolici pomlalila. To je tak gusta 
ruda bila da su ju vu samo) ob&ini Bártfa 
jós potlam viáe danov po vulici i po gruntih 
nad ali. — Iz Kraljevec (Medjimurje) jav- 
«jaju, da je tam 2ü ga o. m. takaj drobna 
tu a iála

Rezdrapani kanon.
Vru Fiaocuskoi pripetila se je velika 

nesreóa ua j«*duom ratuom brodu. Prigodom 
vojuih pomorskib veÉbib pucali su s kánoni, 
kak je t) navada vu logoru i pri spodobnih 
vojnili eg/.erciranjih. Na jednoj fregatti réz- 
drapil se je jeden kauon, i viá! soldatov kője 
letfc, kője smrtuo izranil.



Imenuvanje.
Velféa9tni i Velemoini Gospodin Szele 

IgLácz nedelski kánonik su se zahvalili nad 
sluíbom krtkti vicejaáprist i fikolski inspektor. 
Na inesto jih je njegova Uzoritost V. (5. 
Kardinai i B $kup zsgrebaéki imcuuval. Za 
nam vicejaípriála i ákolskoga inlpektora gor- 
njrga kraja Medjimurja, Veleöastaoga gos- 
pona Tislér Jofiefa sv. jurskoga plebauuáa. 

Natecanje lepih.
lzlaganje i natecanje lépih ljudih, oso- 

bito íenali, po célom avétu je veő vu modu 
dofllo. Vezda óitamo glas iz Rima, da su i 
Talijtni odredili ictos javno natecanje za 
lepote Zenskrga spola. Vu to irae rezp sane 
ru jako lepe uagrado, i dru^tvo öve uredbe 
ufa se veliki oroj domaéih i strajusk'h le- 
poheah vu Rimu videti: bormefi neinaju 
zioéestoga gustusU go^poda Talijani ! 

Opomena.
öospodin Br. Knezevits Viktor nam iz 

Strigove pifleju, ua vu jednim drugaé izvrst- 
nim ólanku, kejega eu gospodin Ziegler Kai 
mau nezdavna vu „ Medjimui je“ pisali, stoji, 
da je Ircba trsov ÜBt s zeleuim galicom po- 
spricati. Pokehdob zelcni galic nikaj ne basni, 
opoineue pofit. obéinstvo, da samo s najíineftim 
modrim kufíernim galicom pofipiicava si 
listje a ne s zeleuiiu áeljeznim galicom. Vu 
inagjarskim delu nafiih novin je dobro stalo 
ime kufferuoga galica, ali on, koj je G, 
Zieglera Clanak iz magjarskoga na horvatsko 
pievodil, je zloéesto hasnuval „zeleni galic* 
iine. Br. Knezevits presi vei. gospodu re- 
dovuike, da puku naznanje daju, da ei naj- 
finesi kuffeiui galic kupuju za o; pricavanjo. 

Oglas.
Novotni János vu, Zala-l J jváru (Pribis- 

lavcu bivfii grotovski lugari Sovjak Mihalj 
vu Felsó Királyfalu (Gomji Kraljevec) 9tanu- 
juéi grofovski lugari su svojc lugarske sve 
dolbo zgubili. Gospodin varm. vehki sudec : 
Vrantsits Károly ozove joflt. obóinatvo, ako 
bi gdo öve avedoébe nasel, naj je vu kancel
láréi g. varm. sudea prekda.

Nekaj za kratek cas
Nije dosta siroki.

Negdo hotel je jeden vit kupiti — iz 
fiale — i kada je jednoga preglcdaval, véli 
prodaveu :

.Lépi, lépi je vrt, s visokostjum bi mu 
bil zadovoljen, ali je jako kratek, pák nije 
dosta fiirok.*

11valil se je.
Jeden Skolnik se je vu jednom dru^tvu 

hvalit hotel, kak 011 lépő popévá, pák je rekcl :
„Kaj ne gospoia moja ? nepopevam zlo- 

éöeto 1“
»1 stinu imaju — odgovori drugi — ali 

od njihovoga popevanje bude posluáateljem 
zloéesto !“

Dobra k<i.
Susetl : Denes stc vi gospa suseda nekak 

nezadovoljni i srdit».“
Mlada gospa : .A kak ncbi bila srdita ? ! 

Naj si samo prcmisliju! Dekla uam je ram 
denes odiftla, pák moja siromafika, betefina 
ma ti mora na inesto nje kuhati.

Pijanec.
Na pipu su hoteli doktori jednoga, vu 

vodenim betegu le2e< ega éloveka deti.
„Dobro jc — véli beteánik — ali nic 

naj daju odnesti iz mojc hiíe, ar kaj su tu do 
vezda na pipu deli, nije nigdar dugó drfcalo.

Pogibeljcu lov.
Grofa Audraéija, kad je iz Aaijc diur 

dtfiel, je jeden njcgov pozuancc pozval na 
vadasiju.

„Tuliko sem vadasil vu Afliji ua tigrise 
i oroslane — odgovori gróf Andrássi — da 
samo na takve vadasije idem rád, gdc je 
élovck vu pogibelji.*

„Onda hódi k meni — odgovoii mu 
printelj — ar sem ram vée/a mojega sógora 
na vadasiji vstrelil.*

Prostodufina zarucnica.

Vu nekojom varasa doflli su jeden ndadi 
pár k plcbanufiu, da ih vénén. Tlebanufi je 
ifiéi i med ostalim rekel Jfm je naznanje 
öve reci:

#2ena mora iti za mutfom po9vud !*
Na ove reéi frifiko je zaruénica odgo- 

vorila : „To jim ja nemiem véiniti! «
A zakaj ne ? zapita plebanu .
Znaju goapon plebanufi, zato ne, ar je 

on listonofia (Brieftragcr).

„The Gresham

Pri „The Gresham* zvanom london- 
Hkom dru£tvu (vu Cakoveu je upravnidtvo 
pri Graneru staeunaru), je moöi fiivot 
osigurati. Tojást plati, gdo si hoée Zivot 
osigurati, po letu vekfiu íti menj Au svotu i 
to poleg tóga, kak je gdo star i kak 
svotu hoée da dobi, pák ako bi vumrl, 
bei bőm imenuto drufitvo zplati onu svotu, 
na koju je bil isti osiguren, ili ako do~ 
fiivi n. pr. 15 — 20 let, njemu daju istu 
svotu vu ruke. Tak je moéi íivot ?.enski 
decab osigurati. Ovo drufitvo ima svoje 
glavno upravniétvo vu Budapesti.

NYÍLT TÉR *)

Rohseidene Bastkleidar fi 10.50  per Robe
und bessere Qu&iililten versendef porlo- und 
zidlírei dán Fabrik- Dépot G r .  H e n n e b e r g  
(K. u. K. Hoflieferanl) Z ü r ic h .  Muater 
umgehend. Brieíe koHien 10 kr. Porlo.

•) R rovat alatt közlottekért felelőHHéget nem 
vÁllal a szerkesztő.

Öltözetekre való szövetek.
t'eruvien és Doszking a magaa clornsa  

részére, előszabott szövetek es. és. kir. ti^zt"  
v is e lő i  u n l ío r m in o k r a ,  továbbá h:tda^*  
ty O n o k  t ü z o l t ö k ,  to u r is tA k  és l ib é r i 
á k r a .  Posztószbvetek t e k e  és játtRzoaHz- 
t a l o k r a ; L ó d é n  (vizátliatlan) v a d á s z *  
k a b á t o k r a ,  m o s ó s z ö v e t e k ,  utazóplaidek 
(r  ̂ 4— 12-ig. E felsorollak sokkal olcsóbbak 
mjnt bárhol és e mellett a leprjobb és le p -  
l-^ i'tésab b  minőségliek.

JOH. STTKAROFSKY 
BRUNNBEN.

Legnagyobb p o f s z tó -r a k t ftr  az osztrák 
magyar blrodalomt»an. M in tA k  bérmentesen 
küldetnek. A szabók részére a legszebb és leg
tartalmasabb m in t  a k ö n  v v e k . 10 írton felül 
utánvételek hérmentve küldetnek. ‘iOO.OOO Irtot 
képviselő állandó raktáram és v i lA g -ü z le t e m  
folytán termész«itesen, sok m a r a d ó k o m  van, 
és miután lehetetlen ezekből mintákat küldeni, 
nz ilyen megrendelt m a r a d é k o k a t  vissza
veszem, kicserélem, vagy a pénzt visszaküldöm. 
A maradékok megrendelésénél, szükséges, hogy 
azok színe, hosszasága és ára jelentessék.

L e v e l e z é s  német, magyar, cseh, lengyel, 
olasz, és Iranczia nyelven.
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Fényképezés.
Tisztelettel van szerencsém jelenteni, hogy tüzetes tanulmányozásaim 

alapján most állítom össze uj fényképekből álló kirakatomat, melyet egy
két nap alatt rendezni fogok ; kérem azt szives figyelemre méltatni.

Főtörekvésem nem csupán a fényképek sablonszerű előállítása, hanem 
Úgy elméletileg, mint gyakorlatilag a korral haladva, mindennemű előnyös

ajifást sikerrel alkalmazni.
Mint ilyen tflljftSPII lljilt különüsen ajánlom legújabban berende- 

zett készülékeimmel mától fogva előállítandó

negyed-, fél &  egész életnagyságu fény
képeimet,

melyeket úgy természet után, mint fényképekről reproduktió által jutányo*
mm koszit betek: nagyság szerint csak 4—12 írtért életnagy
ságig ! sürgőt, esetekben 2 liap ftllltt*

Ezekből mutatványt néhány nap alatt állítok ki.
Közönséges fényképek árát is a legjutányosabbau számítom. 

Tisztelettel

«... G A A L  rajztanár.
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H i r d e t m é n y .

Novotni János Zalaujváron 1880. évben alkalmazva volt 
gróf Festetics Jenő urnák erdőőre 1880. év decz. 30-án ki
állított erdőőri bizonyitványát elvesztette,

Szovják Mihály lelső-kiiály falvi erdőőr 1883. julius 11-én 
kiállított erdőőri levelét elvesztette

Felhivatnak mindazok, kik az említett erdőőri eskületéti 
bizonylatokat megtalálták, hogy azokat 15 nap letelte alatt 
a Csáktornyái szolgabiróí'ághoz beadják.

Csáktornyán. 1890. évi április hó 20 án

V R A  N T S I C S
595 tőszolgabiró.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0

927. tk. szám 90
A r r a  'ési h it iiv tm  é n y  i h ivő  a ni.

A Csáktornyái kir. jbiróság, mint tlkvi 
hatóság közhírré teszi, hogy FilipánJJlstváuné

végrehajtaténak Kovák Imréué, Pintarits Iván 
és neje végrehajtást szenvedő elleni 300 írt 
tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügvéb u a nagykanizsai kir. törvényszék (a 
eeáktornyai kir. járásbíróság) területén lévő 
IV. hegy kerület 219 tk. 433. hrzi sz. a. 
ingatlan 7 forint, 440. hrzi sz. a. ingatlan 
326 forint, az ezen tjkvben felvett le
gelő illetmény 20 fit becsértékben, a IV. 
hegykerületi 741 tlkvi 408. hrzi sz. a. in
gatlan 75 frt becséi tökben az árverést el
rendelt0, és hogy a fennebb megjelölt ingatla
nok az 1890. évi május hó 21-én d. e. 10 óra
kor a IV. begykerületi b ró házánál meg
tartandó nyilváuos árverésen a megállapított 
kikiá’tási áron alól is eladatui fognak

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanok becsárának 10 •/.-át készpénzben, 
vagy az 1881. LX. t.-cz. 42 §-ában jelzett 
árfolyammal számított és az 1881 évi no
vember hó l én 3333. sz a kelt igazság- 
ügyministeri rend let 8. §-ában kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke
zéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a biró- 
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza
bályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Csáktornyán 1890 évi márcz. 12-én.
A Csáktornyái kir. jbiróság mint tlkvi 

hatóság
696.

A valódi üvegek • ! .  % . i ( ’ I I K I t f j  névaláírással vannak ellátva és ezentúl (5  kr. 
30 kr. 50  kr, | frlba kerülnek

körülbelül húszezer raklárban elárusítva levő és minden 
tünobb szernek elösmert

Nyomatott Fischel bülüp laplulajdonosnál Cbáktornyán.
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