
Erzsébet királyné szobra.

Magyarországi szent Erzsébetről ékes 
csodákat mesél el a krónika. A királyi leány
zót Magyarország adta a íhiiringiai erdőknek 
s ime évszázadok múltán a Ihüringi erdők 
(övében egy virágszál. mely trónra kerülvén, 
visszaismélelte mindazokat a csodákat, mely
ről a régi Szent Erzsébet legendái szólnak.

Csak nemrég sirattuk el a mi Szent 
Erzsébetünket !

Ezért sirattuk hangos sirámmal, ezérl 
zengették a magyar erdők, begyek, hogy 
nem veszíthetjük el őt egészen, aki annyira 
a miénk volt, hogy nem tudunk beletörődni 
még ma sem eltávozásába.

Es halála harmadik napján már be
jária az országot egy sugallat. Nemzeti su
gallat volt, erős, mint a turulmadár szárny- 
csapása s ahol elröpült, mindenütt meg
hallották a csattogását, mely azt mondta:

Gyüjlselek filléreket, hogy vissza
szerezzük magunknak legalább képben, aki | 
egészen a mienk voll éleiében ! Gyüjlselek I 
Erzsébet királyné szobrára !

El se mull a gyásznak nehéz hónapja, 
már együtt volt egy lél millió toriul. Sze
gények filléreiből, gazdagok ezreseiből gyűli 
össze s a gyűjtés módja, gyorsasága, melynél! 
mindenki igyekezett, hogy el ne késsék a 
szende! adományával. már magában véve

egy monumentum volt. mely megmutatta, 
hogy mennyire szerettük mi Erzsébet király
asszonyunkat.

Eddig példátlan esel a magyar kultur- 
élelben. hogy szoboremlék költségeit ilyen 
rövid idő alatt összehoztak volna. Csak a 
nagy szendét képes al fa, hogy hasonló ritka 
cselekedeteknek legyen alkotója, csak a pél
dáikul vonzalom tudott egy félmilliónál na
gyobb összeget összehozni röpke idő alatt 
egy szoborra.

Es az a szobor máris él, máris csodá
kat miivel

A nagy királyné lelke az, aki megláto
gatta mélyen gyászoló felséges Urunkat, s 
ajkára adta azt az óhajtást, hogy a királyné 
márványszobrát a Ilenlzi szobor helyére kell 
állítani, Budán a Szent György-téren.

Íme. igy lett a mi szeretetünkre válasz 
egy nemzeti ajándék.

Egyszerre, mint egy áldás Imii a nem
zetre a király fenkölt óhajtása, hogy Erzsé
bet nagyasszonyunk szobrát arra a helyre 
kell állítani, mely mellett eridig lesütött lö
vet haladtunk el. ha arra vitt utunk.

A nemzet ezt az áldást sokszorosan 
fogja fölirni könyvének lapjaira.

Az az Erzsébet szobor, mely a Szent 
György-téren fog állani, kétszeresen szent 
lesz a magyarnak, mert nemcsak bálványo
zott királynéja szobrát tálja majd benne, 
hanem azt a szimbólumot is. mely a király

és nemzet közti félreértesnek azt az utolsó 
emlékjelét, a Uentzi szobrot, onnan el
tüntette.

A nemzet pedig hűséges hódoló szívvel 
fog meghajolni mindig a fehér márvány 
előtt, mely visszaadja nekünk a nagy ki
rályné nemes alakja mellett az ö lelkének 
egyik legnemesebb jellemvonását is, azl, 
hogy mindig békeangyalként állott a király 
mellett a magyar nemzet érdekében.

A király Ö felsége is ennek óhajtott 
bizonyára kifejezést adni a szobor helyének 
ilyen nemes módon való kijelölésével.

Es a nemzet a királyné emléke mellett 
áldani fogja a király nevét is !

A  mozgás fontossága.

(d.) Azt hiszem minden müveit ember 
lelőtt ismert tény, hogy az emberiség már 
régen igen messze eltért azon egyszerű ter
mészetes életmódtól, mely között a szerve
zel egészséges fejlődésének és fennmaradá
sának valóságos feltételei adva vannak.

Ennek oka az emberek foiytonos sza
porodásával karöltve járó megélhetési ne
hézség. mely mindig uj és uj körülménye
ket teremt, mi által a megélhetést akarjuk 

I megkönnyíteni; s ez még a fejlődés alatt 
í levő gyermekei sem hagyja menten.

T  Á R C  Z  A .

A  s o r s.

Teljes boldogság nincsen a világon !
Az egyenlítő arról álmodoz:
Mi jó lehet most az északi sarknak. 
Jéghegyek úsznak a lábaihoz !

Az észak-sark meg felsóhajt magában: 
Oh, nyomom lét, hogy meguntalak ’
Az egyenlítő, bezzeg boldog, ottan 
Mézes gerezdek vadon hajtanak !

Nekünk mézes gerezdek lángborával 
Van teleöntve pezsgős poharunk,
.leget teszünk belé ezüst kanállal 
Es — szomorú nótákat huzatunk !

S z á v a y  G yula.

Lóri mama.

Meghalt az anya. Meghalt a legszebb és a 
legjobb feleség és anya: öt gyermek siratta a 
gyászba borult férj mellett a drága elköltözötlet.

Ez után az öt gyereknek csak egy sétájuk 
volt: a temető felé. Ott sirdogáltak órák hosszáig 
és hívták vissza az életbe az örök sírban pihenőt.

A férjet is lesújtotta a nagy katasztrófa, de lassan- 
lassan vigaszt talált szép gyermekeiben, s minél j 
többel időzött gyermekei közölt s most ott 
töltötte minden szabad óráját, annál inkább 
megérlelődött benne az a gondolat, hogy ezeknek 
még anyára van szükségük.

Hanem maguk a gyermekek csak édesanyjuk 
hiányát érezték, csak ő utána kesereglek szün
telenül. a gyermeki szeretet kifogyhatatlan rajon
gással csiiggütt az édes anya emlékén is. Es az 
öt gyermek, kik közül Réía már a gimnázium 

I felsőid) osztályát végezte, Rózsi ka pedig már a 
háztartást vezette, szorult szívvel vette észre, 
hogy atyjukhoz öregebb urak és asszonyok járnak: 
a még mindig életerős embernek uj feleséget aján
lani. Es egyszer a kisebbik leány: Szidike, azt 
mondta atyjának, hogy jöjjön ki vele a temetőbe. 
Az apa beleegyezett s Szidike anyja sírjához ve
zette atyuskáját, hogy azután igy szóljon hozzá:

Papa, azt mondják, hogy meg akarsz 
házasodni.

A papa nem felelt. A kis leány pedig fel- 
zokogolt:

Tehát igaz.
S zokogott hosszan, alig tudta atyja lecsilla

pítani. Végre azután igy szólt a leány atyjához.
Ha már meg kell történnie, esküdjél meg, 

hogy csak Lóri nénit hozod a házhoz.
Ha ö eljönne hozzám, felelt az apa.

Az nap az érettségi előtt álló liu is beszélt 
az atyjával:

Papa, házasodni készülsz ?
I így van fiam. fiatalnak érzem még magam, 

feleséget akarok magamnak, a leányoknak s a kis 
Luczinak pedig anyát.

Mi meg nem engedjük, hogy asszonyt 
hozzál a házhoz.

He fiam. szólt erélyesen a különben gyen
géd apa, én azt nem fogom tőletek kérdezni. Nem 
voltam én mindig jó  hozzátok, nem teljesileltem-e 
minden kivánságtokat ? feltételezhetitek rólam, 
hogy én rosszat akarok veletek ?

— He az Istenért egy mostoha . . .
Ne aggódjál (iám, jól fogok választani.

A liu szemeibe könnyek jöttek s azután 
csendesen monda:

Ha már minden áron meg kell történni, 
hát Lórit hozd a házba.

Az atya ugyanazt a feleletet adta, mint a 
kis leánynak:

Ha ö eljönne hozzám !
Es eljött. Helátta a szép, alig hannincz éves, 

de azért üde, bájos leány, hogy engednie kell; 
nem szereti ezt az embert, elhalt nővére férjét, 
de tekintettel kell lennie nővére árváira fele
ségül ment sógorához.

Igy került Lóri néni a házba. Ámde ujjon- 
gás nem fogadta. A gyermekek most mégis meg
döbbentek. Hát eljön csakugyan Lóri néni, hogy 
betöltse a szeretett anya helyét ! A gyermekek 
végtelen testvéri szeretetheti éltek, meghaltak volna 
egymásért és közösen atyjukért, de a Lóri néni 
iránti szeretet egyszerre kihűlt, mikor ő atyjuk 
felesége lelt. Es csak annak is tekintették. Nem 
csókoltak neki kezet s nem engedték magukat 
összecsókolni, mint azelőtt, s ezután is csak Lóri 
néninek, az idősebbek pedig csak Lórinak hívták. 
Es mikor az apa hazajött, csókokkal fogadták, de



Hiszen már fi éves korban iskolába 
kell járni s ott naponkint 4 — 5 óra hosszáig 
egy helyben ülni s megromlott levegőt szívni, 
a helyett, hogy künn a szabadban a friss 
jó  levegőn ugrándozhatnék s tetszése szerint 
játszhatnék a gyermek, a mi mindenesetre 
egészségesebb lenne reá nézve. Ha pedig 
népiesen mondva —  később ur lesz, úgy 
életének legnagyobb részét a büzhödt szobai 
levegőben kénytelen eltölteni úgyszólván 
minden mozgás nélkül.

Az, hogy naponkint egy fél vagy egész 
órát a szabadban sétál az ember, nem elég
séges a természetes egyensúly hely reál lilá- 
sára. Igaz. hogy ilyenkor tiszta, üde levegőt 
szivünk magunkba, de még azt sem érjük 
el, hogy az egész tüdőben tiszta levegő le
gyen, pedig igazi egészséges állapota a tüdő
nek az, ha mentül sűrűbben teljesen fel
frissült levegővel telik meg, ehhez azonban 
többszöri mély lélegzés kell. ezt pedig egy
szerű séta nem idézi elő.

Erre fokozott testmozgás szükséges, hogy 
igy a lest kényszerittessék többszöri mély 
lélegzésre, ugyannyira, hogy sokkal egészsé
gesebb az, ha zárt helyen égy félóráig erős 
mozgást pl. tornázást végzek s azután egy 
félóráig a szabadban sétálok, mintha erősebb 
mozgást nem végzek, de 2 óráig sétálok a 
szabadban. Mert az előbbi esetben a kifáradt 
test teljes erővel szívja magába a friss le
vegőt s fél óra alatt többet használ a szer
vezetnek, mint egyébként félórai séla. Minden 
esetre a legjobb az. ha az erősebb mozgást 
is a szabadban végezzük. A második esetben 
mint már előbb mondám, még a tüdő sem 
képes teljesen felfrissülni s a szervezel többi 
részei közül pedig csak a láb fárad el, inig 
a többi alig végez egy csekély mozgási, 
melyet a láb által tova mozdított testnek 
egyes megrándulásai okoznak

Pedig a melsö végtagoknak, a törzsnek, 
az emésztő készüléknek s általában a tesl 
összes izmainak s véredényeinek szüksége 
van arra, hogy legalább időszakunk in! fel- 
rázassanak tespedségükből.

A szervezel akkor a legegészségesebb, 
mikor leggyorsabban végzi az anyagcserét.

ha azután az apa rátért nejére, a gyermekek egy
szerre hidegek, zárkózottak lettek s igy szóltak:

— A néni künn van a konyhában, vagy: Lóri 
még nem jött meg a városból.

Az atyának ez nagyon fájt; de tudta, hogy 
gyenge öt gyermekével szemben, kik őt végtelenül 
imádják. Nem akart nekik fájdalmat okozni, hagyta 
tehát, hogy Pórinak okozzanak fájdalmat, hall
gatott.

Kpp oly hidegen fogadták az uj kis testvér 
megszületését s atyjuk kis fiacskáját nem tekin
tették az ő testvérüknek, öten maradlak to
vábbra is.

Csak a három éves, arany hajú, m^sés szép 
Paczika változott meg, ez odasimull a szép mos
tohához, titkon Póri mamának szólította, mikor 
testvérei nem hallották, s mostohája könytői ázott 
orczáit oda dörzsölte a fiúcska selyem arczához 
és össze-vissza csókolta Paczikát, majd igy szólt 
hozzá:

Ugy-e te szeretni fogod a kis babát?
Az újszülött fiú, a piczi Oszkár pedig gon

datlanul feküdt lefüggönyözött bölcsőjében.
így telt el két esztendő: az uj mama csak 

Póri néni maradt s esküdt ellenségüknek tekin
tették a gyerekek. Hja, anyjuk helyét akarta pó
tolni. Egyszer aztán szomorú esemény súlya nehe
zedett a családra.

Súlyosan megbetegedett az ötéves Paczika. 
És az orvosok egymásnak adták a kilincset. Nem 
használt semmi. A gyermek szenvedései nagyob
bodtak s hátralevő napjai fogytak. Csakis Póri

mert igy sűrűn váltják fel egymást a / el
használt felesleges, most már káros anyagok, 
a friss, uj s még egészséges anyagokkal. A 
szervezet mindent, melyet elhasznált, lekö
zölt mérvben igyekszik pótolni, már pedig 
annál többet használ el, minél állandóbban 
s erősebben van elfoglalva. Tehát a szerve
zet foglalkodtatása által növekszik az étvágy, 
mert jó  étvágy csak akkor van, mikor uj 
anyagra van szükség, erre pedig akkor, 
mikor a régiek elhasználódtak. Ez állal a vér 
sűrűn felfrissül s nincs pangásban, s ha 
voltak is káros anyagok benne, a gyors val
lással eltávolodtak s igy megtisztult. Már 
pedig a tesl minden része közvetlenül a 
vérből nyeri tápanyagát, s ha az egészséges, 
egészséges lesz a belőle lerakodott s kép
ződön szerv is.

A fokozott mérvben való lerakodás 
pedig azt eredményezi, hogy nagyobb mennyi
ségű izom s csont képződés lesz s ez által 
a testnek általános erősödése s igy egész
ségesebb volta nagyban emeltetik, meri 
nagyon természetes, valószínűbb az, hogy 
az erősebb test általános egészsége jobb, 
mint a gyengébbé.

Azonban minden mozgás csak úgy felel 
meg a tőle várt eredménynek, ha tervszerűen 
és nem túlhajtva gyakoroljuk. — Erről a 
következő alkalommal

ív Ü L Ö N F É L É  K.

Kitüntetés. Ö csász. és apostoli 
királyi Felsége az ö-ik dzidás ezred ezre
desének rotteraui Kiwisch Ottokár lovagnak 
a vaskorona-rendet adományozta, llgy a va- 
razsdi, mint a Csáktornyái dsidás lisztek 
élénk ováczióban részesítenék szeretve tisz
telt ezredesüket ezen legfelsőbb helyről jött 
kitüntetés alkalmából.

Esküvő. Kőim Sándor mura-szombati 
kereskedői, hó 18-án tartolla esküvőjét Lüven- 
stein Cipót helybeli lakos leányával Netli 
kisasszony nyal.

Áthelyezés. A cs. és kir. déli vas
pálya-társaság budapesti igazgatósága Hekker

nénit tülte meg maga körül; és Póri néni hat 
héten át nem távozott a betegágytól. Átölelte a 
beteg gyermek derekát s úgy igazította meg ván
kosait. Minden ételt meg kellett előbb ízlelnie, 
hogy a beteg magához vegyen valamit, még az 
orvosságokból is előbb neki kelett innia.

Egyszer azután besuliant r. halál angyala, 
hogy fel röpítse az Istenhez az ártatlan gyermek
nek a lelkét. Es a- gyermek érezte, hogy ö most 
örökre elköltözik. Testvérei olt sírtak körülötte, s 
ő most nem félt, bátran mondta Póri néninek:

Milyen jó is vagy le. Póri mama !
A testvérek egy percze összenéztek, tovább 

sirlak. Paczika pedig lolylatá:
Én elmegyek, de azért ne sírjatok, hisz 

itt marad Póri mama, helyettem pedig adta az 
Isten a kis Oszikál !

Es a kis gyermek csakugyan elment. Egy 
napsugár villant keresztül a szobán, talán azon a 
napsugáron keresztül ment fid a menyországba. 
Utolsó szavai újra csak ezek voltak;

Milyen jó is vagy te, Póri mama !
És elszállt a lelke. Póri mamát pedig ájullan 

emelték fel a halottas ágyacska mellől . . . .
Eltemették Paczikát, végtelen volt a gyász, 

a fájdalom, a keserv; a szivek összeszorultak, de 
megnyíltak a mostoha előtt s Póri néniből 
Póri mama lett . . .

sz -i.

Béla vasúti hivatalnokot Csáktornyáról Szom
bathelyre helyezte át.

—  Jubileum. A Csáktornyái áll. polgári 
fiú- és leányiskola s az ipariskola tantestü
lete tegnap ünnepelte meg a polgári iskola 
tornatermében Pálya Mihály igazgató illeni 
működésének 25-ik évfordulóját, llgy a ta
nító-testület, mint a jelenvolt tanulósereg ne
vében többen üdvözölték az érdemteljes igaz
gatót, mit ö meghatva köszönt meg. Este a 
tantestület családias jellegű társasvacsorát 
rendezett az ünnepelt tiszteletére a Szeiverlh- 
vendéglőben. A szép ünnepély bővebb le
írását lapunk jövő számában közöljük. Fo
gadja az ünnepelt igazgató a tanitványi és 
collegiális szeretet megnyilatkozása alkal
mából a mi szívből jött jókivánatainkat is '

Kiküldetés. Hunyadi Pál helyben 
állomásozó csendőr a székesfehérvári alliszh 
tanfolyamhoz vezénvehetett.

Letört rózsabimbó. Huesz József kir 
járásbirósági s telekkönyvvezelőt és családját 
mély gyász érle, Irén nevű két éves kis 
leánykájuk a diphteritis áldozata lett. A jó 
Isten, ki magához szólitotla a kis angyalkát, 
nyújtson enyhülést a bánatos szülőknek !

Vármegyénk virilista bizottsági tagjai 
vidékünkről az 1899. évben. Gróf Festetics 
Jenő, Csesznák József, Gadó Mátyás. Neu
mann Miksa. Ziegler Kálmán, Peczek György, 
dr Krasovecz Ignácz, Filipics Lajos, Sípos 
Károly. Szabó Imre. Wollák Hezsö, Benediki 
Ede, Kollay Jeromos, Neumann Mór. lmrey 
Ferencz, Varga János, Nuzsy Mátyás, Molnár 
Elek, Goluh János, Berg Hódog. Branilovics 
Miklós.

A Csáktornyái tűzoltó-egylet zene 
kara mull vasárnap d. u 4 órakor a fő
téren hangversenyt*rendezett A több számból 
álló programmot nagyszámú közönség hall
gatta. Az ügyesen előadott zenedarabokból 
mindenki meggyőződést szerezhetett a iiatal 
zenekar nagy szorgalmáról és elhaladásáról

A szépitö-egyesület választmánya I 
hó 4-én ülést tartott, melynek főbb tárgyai 
voltak: Felöl vaslatoit a legutóbbi ülés alkal
mával kiküldött pénztárvizsgáló-hizotlság je 
lentése, melyben a megejtett pénzlárvizsgá- 
lalról számolnak la*. A jelentésben kiemelik, 
hogy mindent rendben talállak; részletes ki 
mutatást terjesztenek a választmány elé a 
nagymérvű lagságdij és járdák illán jár«) 
dij hátralékokról. Erre vonatkozólag a vá
lasztmány Morandini Báliul, Cvelkovics Antal 
és Zrínyi Viktor választmányi tagokat meg
hízza, hogy ezen hátrálékokat még egyszer 
tüzetesen vizsgálják ál s a melyeket be
hajt ha la liánoknak tartanak,azokat egyszerűen 
töröljék s erről a legközelebbi választmányi 
ülésen jelentést tegyenek. A pénztárvizsgáló- 
bizotlság jelenti továbbá, hogy az ez ideig a 
szépilő-egyesülel védnöksége* alatt levő zene
egyesület péuzlárkönyveit is átvizsgálták s 
azl teljesen rendben találták. A választmány 
felkéri az elnököt, hogy miután a zene-egye
sület most már a lüzoltó-egyesületlel van 
szorosabb kapcsolatban, ezen pénztárkönyvei 
juttassa a tűzoltó-egylet pénztárosának ke
zeihez. Cvelkovics Antal eddigi pénztárosnak 
pedig a választmány jegyzőkönyvileg fejezi 
ki köszönetéi, hogy eddig szives volt ezen 
egyesület pénztárát kezelni. - Elnök a vá
lasztmánynak tudomására hozza, hogy a 
felmerült többféle fizetségek ledezésére az 
egyesület kénytelen volt ismét f>()() Irt köl- 
csönt lelvenni. Tudomásul vétetett. Az 
elnök továbbá jelenti, hogy a temetőbe ve
zető gyalogjáró munkálatai most egyelőre 
szünetelnek addig, inig munkások könyebben 
nem lesznek kaphatók, a mint a munka
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szűnik, folytatni fogják a munkálatot, hogy 
a megkezdett útnak legalább egyik oldala 
még ez évben befejezhető legyen. Kel
olvastatott Csáktornya város átirata, melyben 
a képviselő-testület felhívja az egyesületet, 
hogy minden tervbe vett munkálatot, mielőtt 
azt megkezdené, értesítse a város elöljáró
ságát. A választmány tudomást vesz a 
képviselő-testület ezen határozatáról, s to
vábbra ahhoz lóg alkalmazkodni, habár eddig 
is minden egyes munkálat csakis a város 
előleges beleegyezésével lelt megkezdve.
Több tárgy nem lévén az ülés hefejeztetett.

A villamvilágitás ügye. A múlt he
tekben számos panasz érkezett szerkesztő
ségünkhöz a villamvilágitás miatt, titánná 
járván az ügynek, a következő felvilágosí
tást van alkalmunk közzé tenni: 1.) A tul- 
gyenge és hiányos világításnak a múlt he
tekben megejtett kazán-vizsgálás és javítás 
volt az okozója. Ez különben az igazgató
ság részéről a városi hatóságnak szabály
szerűen he volt jelentve 2.) A gépek egyéb
ként nem felelnek meg annak az erőnek, 
melyet a megnagyobbítandó gőzmalom vi
rágzó üzeme s a villamáram nagy fogyasz
tása igényel. 8.) Evégből három alternativa 
előtt áll a villámvilágitási vállalat. Vagy be
szünteti a magánosok részére a villám vilá
gítást és szerződésszerű lég csak az utczai 
lámpákat világítja ki. amit a gépek meg- 
birnak; vagy nagyobb gépeket vásárol, mihez 
80 iO ezer írt újabb befektetés szükséges, 
vagy pedig Varazsdról látja el magát a te
lep villámmal, a mi a legelőnyösebbnek lát
szik úgy az üzletre mint a közönségre nézve. 
Ez utóbbi terv keresztülvitele czéljából a 
villamlelep igazgatósága már érintkezésbe 
tette magát a Ganz és Társa budapesti ezég- 
gel mint a varazsdi villamvilágitási részvény- 
társulat főrészvényesével. A varazsdi társu
lat. melynek 800 lóerejü gépjei közül több 
mint 200 lóerejü vesztegel üzemhiánya miatt, 
minden nehézség nélkül a Csáktornyái telep 
villamgyüjtöjét is ellátná villámmal. Bár
miként oldatik is meg az ügy, a födolog az. 
hogy jobb legyen a világítás mint eddig. 
Erre s a mérsékeltebb áru világításra van 
kilátás e legutóbbi terv létrejötte esetében. 
A Csáktornyái dinamogépek azért helyükön 
maradnának biztositékképen arra az esetre, 
ha a varazsd-csáktornvai áramvezetékben 
hiba esnék s pillanatnyi zavar állana be. 
A Csáktornyái részvény-társulat még e hónap 
végén megtartandó közgyűlésén fog válasz
tani e három terv között. Kívánatos, 
hogy az uj igazgató alatt oly szép virág
zásnak indult gőzmalom s a vele össze
kötött villamvilágitás ügye úgy a közönség 
mint a részvénytársulat érdekében mielőbb 
a leghelyesebb megoldást nyerje !

Tűzvész. F la) l-én este 0 órakor 
llidegfalu községben Jálsovecz Kai tulajdonai 
képező pajta a szénaepüleltel együtt porrá 
égett. Biztosítva nem volt.

Honvédszökevény. Nagyfalusi Marion 
várhegyi illetőségű honvéd a mull hó 28-án 
a nagy-kanizsai honvéd-gyalogezredtől meg
szökött. f. hó 8-án azonban a mura-szerda
helyi csendőrség letartóztatta s a helyi cs 
és kir. katonai parancsnokságnak adta át

Lopások. Zugmeister József helybeli 
pékmesler inasától Kintács Károlytol a mull 
hó 28-án egy ezüst órát lánczczal. 8 Irt 10 
kr. készpénzt és egy öltöny ruhát elloptak, 
a bűnöst csak e hé) 8-án sikerült ellogni 
Kámfár György végfaluhegyi születésű csa
vargó személyében. —  Nemecz Ferenczstii- 
dói szabómestertől egy pár csizmát és posztot 
összesen mintegy O  t'rl értékben lopott el

a kárvallott lanoncza Pastner Ferencz, kit 
a stridói cseudőrség elfogott. Szabó Imre 
dráva-magyaródi lakostól múlt hó 80-án 
\ Irt értékű ruhanemű lopatott el, a tettest 
a helyi csendörség Horváth Márton tótfalui 
lakos személyében kiderítette. - Gábrecz 
János buzási lakos kárára I hó 9-én zárt 
szobájából 2 hektoliter kukoricza ellopatott, 
a tettest. Hegyi Károly felső-döbricsei illető
ségű csavargót, a helyi csendőrség elfogta s 
átadta a kir. járásbíróságnak, bot a fennti 
tettesek is várják büntetésüket.

A magyar nép eső barométerei. 
Almos vagyok, —  harnul a hajam, —  bo
garas a jószág, beszorult a bordó alko- 
nája. beszorult a csutora födele, - be
leülik a szomszéd harang, — bőrke szalonna 
meglágyult, —  brekegnek a leveli békák, 
csereg a gyöngytyuk, csípnek a balhák: 
eső lesz. Dühösek a méhek, fecskék alant 
járnak, follosodik a kövezet, - feszül a 
ládafia, ablakráma, ficzkándozik, csutkát,
rongyot tép a disznó, halottal álmodtam,

kelepet a pók, kapa, kasza feketedik, 
kemény a harangkölél, — kiabál a drótos: 

eső lesz. Lecsap a füst, — Indák, kacsák 
örömükben nem férnek a tóban, vízben, 
mosdik a macska, megereszkedik a húr.

megcsurran az ablak. messze ellál-
szik a begy, — nedvesedik a só, - porban 
hentereg a szamár: eső lesz. Pipál a begy. 

pezseg a sok hangya. rikolloz a páva. 
sokat szólnak a kakasok, sok a csillag, 
szemtelenek a legyek, száraz a te

nyerem. -  szoros a zsákmadzag, — tyúk
szemem fáj, tyúkok, verebek Fürödnek.

udvaros a hold, viszket a fülem:
eső lesz.

Harmadik magy kir szab. osztálysorsjáték.
A harmadik játék első húzása november hó 17. 
és IS án lesz és a sorsjegy vásárló közönséget fi
gyelmeztetjük, hogy megrendeléseivel minél inkább 
siessen, miután a vásárlási kedv mostani sors
játékhoz állatában igen nagy és a sorsjegy készlet 
gyorsan elfogy. Különösen felhívjuk olvasóink 
figyelmét Török A. és Társa budapesti bankház 
hirdetésére, miután a ezég szigorúan pontos és 
figyelmes kiszolgálásban részesíti vevőit, azonkívül 
a szerencse annyira kedvezett e bankház meg
bízóinak, hogy tudomásunk szerint az I. és II. já
téknál körülbelül egy millió öOO.OOO korona nye
reményt űzetett ki gyorsan és pontosan. Aki te
hát szerencsét akar próbálni, forduljon bizalommal 
Török A. és Társa budapesti bankházához.

Kör,rendelet
valamennyi törvényhatóságnak.

A ország köz egész ségi viszonyaira vonatko
zólag a törvéhyhalóságoklól hozzám beérkező je
lenesekből és a m. kir. közpznti statisztikai hiva
tal időszaki kimutatásaiból látom, hogy a giimő- 
kóros tüdővész (luhereulosis) Magyarország népes
sége között igen nagy és évről-évre még fokozódó 
pusztítást visz végbe átlagosan minden UHi 
halálozásból tíznél többet okoz a tüdővész. Ez oly 
nagy arányszám, mely jóval túlhaladja minden 
más betegség által okozott halálozások számát, 
még azon heveny fertőző betegségek által okozott 
halálozásokét is, a melyek mini pl. a cholera, 
kisebb nagyobb járványok alakjában tömegesen 
szedik áldozataikat. A tüdővész a szónak szoros 
értelmében lizedeli a lakosságot és néppusztiló 
hatása azért is nagyobb minden egyéb betegségé
nél, mert szünet nélkül szedi áldozatait a lakos
ság minden rétegéből és mert hosszas, lassú le
folyású baj lévén, az általa megtámadni lakai 
hosszú időre munka és kereset képtelenekké 
teszi s igy közgazdaságilag is kiszámíthatatlan ka
rokat okoz.

A fentebb mondottak az egészségügyi kor
mányzat legfontosabb feladatainak egyikévé teszik 
a tüdővész szünetet nem tartó nagy pusztításai
nak korlátozására, az általa okozott csapás eny
hítésére megtenni mindazon intézkedéseket, a me
lyek tudásunk mai állása szerint sikert Ígérnek és 
végrehajthatók.

A tüdővész ellen való sikeres védekezésnek 
egyik főakadálya a közludatban gyökeret vert azon 
föltevés, hogy ez a betegség gyógyíthatatlan, hogy 
ellenében minden küzdelem reménytelen; ez a föl
tevés bizonyos fatalisztikus megnyugvásra és szer
fölött káros közönyre vezetett. A valóságban pedig 
úgy áll a dolog, hogy a tüaővész számos esetei 
is igen sokszor meggyógyulnak megfelelő életmód 
és kezelés mellett, ha a betegség nem haladt még 
túl egy bizonyos határt, a baj szétterjedésének 
korlátozása és az általa okozott csapások enyhí
tése tekintetében pedig igen sok érhető el meg
felelő intézkedések czélszerü és következetes meg
tételével. Első feladatnak tartom ez irányban a 
fennebb jelzett fatalisztikus felfogás letiető meg
szüntetését és [azt, hogy a tüdővész lényegéről, 
terjedésének okairól, módjairól s az ellene való 
okszerű védekezés lehetőségéről a lakosság széles 
köreiben helyes felfogás és tudás foglaljon tért. 
E czélból gondoskodtam róla, hogy könnyen ért
hető módon szerkesztett ismertető irat készüljön; 
ez iratot megfelelő számú példányokban legköze
lebb meg fogom küldetni ingyenes szétosztás végett 
( Izimnek.

Minthogy a tüdővészben való megbetegedésre 
leginkkább azok hajlandók, a kik születésüknél 
fogva gyengék, satnyák és a kiket rossz vagy hiá
nyos táplálkozás, egészségtelen lakásban vagy ily 
munka helyiségekben való huzamos tartózkodás 
és általában kedvezőtlen életviszonyok meggyengí
tettek, felhívom G z i m e t, tegye különös gondos
kodása tárgyává mindazon fentebb említett ténye
zőket, a melyek a népesség, különösen pedig a 
szegényebb néposztály egészségbeli jólétére, erejére, 
ellentálló képességére befolyással vannak. A vár
megyei hatóságok feladata e részben kiváltképen 
az legyen, hogy a lakások egészségi viszonyait 
minden rendelkezésére álló eszközzel javítsa, kü
lönös ügyeimet fordítván gazdasági és uradalmi 
cselédlakások egészségi viszonyainak javítására; 
a városi törvényhatóságok, s ezek között első sor
ban a székes-főváros feladata pedig általában ál
talában a lakás viszonyok javítása mellett külö
nösen a mindennemű családi és laktunyaszerü 
munkás hajlékok egészségi viszonyainak javítása, 
valamint az arról való gondoskodás, hogy a szűkén 
és zsúfolt hajlékokban lakó városi népesség szá
mára árnyas és tiszta le\egőjti, üdülésre és ki
rándulásra alkalmas helyek nyittassanak, a mi 
sétahelyek, népligetek létesítése és hegyi erdő te
rületeknek a közönség számára való megnyitása 
és könnyen s olcsón hozzáférhetővé tétele utján 
lesz elérhető.

Nem tartom szükségesnek e helyt részletezni, 
felsorolni mindazon intézkedéseket, a melyek a 
népesség lakásviszonyainak javítását czélozzák, de 
újból is felhívom Gzimet, hogy a tüdővész ellen 
való védekezés szempontjából oly szerfölött fontos 
ezen ügyel szünetnélkiili gondoskodása tárgyának 
tekintse.

Nem kevésbé fontos a tüdővész ellen való 
hatályos védekezés rendszerében a szegényebb 
sorsú népesség jó és elégséges táplálkozása.

Igaz ugyan, hogy a jó és bőséges táplálko
zás föltétele az anyagi jólét, ez pétiig hatósági 
rendelkezésekkel elő nem teremthető, oly esetek
ben azonban, a hol a népesség nem szegénység
ből, hanem megrögzött rossz szokásból táplálkozik 
rosszul és czélszerütleuül, tanítás és rászoktatás 
ulján mégis sok érhető el abban az irányban, 
hogy idővel jobb táplálkozásra térjen át. Nagy 
goiul fordítandó a piaezra kerülő élelmi és táp
szerek minőségének és tápláló értékének hatósági 
felügyeletére és ellenőrzésére, s e tekintetben ki
vált képen a különféle tejgazdaságokból áruba bo
csátott tejre és tejtermékekre hívom fel Gziin fi
gyelmét; a tejgazdaságoknak nemcsak a közfo
gyasztásba kerülő termékei tartandók folytonos 
éber hatósági felügyelet alatt, hanem gondos szak
szerű folytonos ellenőrzés alá helyezendők maguk 
a tejgazdaságok és az ott alkalmazott egyének 
egészségi állapotuk tekintetében is, mert előfordul
hat, hogy tüdővészes egyének, ha fejesre és a lej
jel való elbánásra alkalmaztatnak, a tej ulján ter
jeszthetik a betegséget; hasonlóan gondos állat
in vosi felügyelet alatt tartandó az ily majorok 
tejelő marhaállománya, mely ha gyöngykórban 
szenved, szintén lehet terjesztője a tüdővésznek.

(Vég** kóv.)

Felelős szerkesztő:
H A R G I T A I  J Ó Z S E F

Kiadó és laDtulaidonos :
FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR).



XV. tečaj. Vu Čakovcu, 1898. 13-ga november Tl ro j 46.

Sve poSiljke se tičuč zadržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 
me Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljatvo:

Knjižni a h i s c h e 1 Hlipova na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeči družtveni znanstveni i povučljivi list za puk
kam se predplate i obznnne

pošiljaju. Izlazi sv a k i t ijed en  je d e n k r a t  i t o :  vu s v a k o  n ed e lju .

Predpiatna cena je:
Na celo leto . . . .  4 fr  ̂
Na pol lela . . . .  2 frt 
Na četvert leta . . .  1 fj4

Pojedini broj; koštaju In ki

Obznane se poleg pogodb« 
i fal raéunaju.

Službeni glasnik: »Gakovečke SparKasse«, »Medjimurske Šparkasse«, »šparkasse Okolice Čakovca«, i t. d.

Nedeljni popoldan v selu.
( P e t a  n e d e l j  a.)

Lepo se vidlo učitelju, da na denešnju 
popoldan su ne samo več poznati, nego i z 
drugih selah došli.

»Kaj ne —  počne učitelj — žadnjipu! 
smo došli do pitanje, kaj moremo prosili 
od države i družtve?«

»Da kaj prosimo, to znamo — veli 
Šipoš — nego s kakvim načinom dobimo 
to? — to nam naj dokažeju gosp. učitelj.« 
I to pokažem —  odgovori učitelj —  samo 
ne tak. da s kakvim načinom, nego poleg 
česa i s kakvom pravicom ?« Ja mislim, da 
milostinju mi neprosimo. nego prosimo ono. 
kaj nas pravo dotiče. Ako tak velimo: »Svi 
smo ljudi, svi smo jednaki; dakle svaki člo
vek naj ima jednakoga dčla iz zemeljskog 
blaga, samo jedue lepo glasne, prividne rčči 
rečemo, koje, ako z bliža poglednemo, su 
prazne i neistine.«

»Pak to nije neistina. nego istimi, tak 
je!« — veli Mibalek. —  'Kaj dotiče jed- 
noga človeka, to dotiče i drugoga. zato jer 
je človek.«

»1 četiri Ijet slaro dčte je človek, človek 
je i 80 let slar starec« —  veli učitelj. 
Človek na severnoj stranki živeči eszkimo- 
vec ravno tak. kak afrikanski neger, ausztra- 
liauski papua: človek je cvetuča devojka i 
v subobolju boležljiva ženska. Ako med ovimi 
jednako hočemo razdelili blaga zemaljska. 
onda i njihove potreboče jednako moramo

včniti; prisilili moramo 4 let slaro déle, da 
v onih si najde veselje, v k o j i 11 80 Ičt star 
starec, mali eszkimovec se mora vživati ono. 
kaj segedinski paprikaš, afrikanski neger v 
jedmi času namoči svoju (orlu s Pálly gro
fom: mladi človek naj pleše s čvetučum 
devojkom, onda s v subobolju betežljivom 
ženskom, — ako načelo pravice tok hočemo 
vun znesli onda najvekšnu nepravicu čini- 
1110, jer presilja, da nesla proti volji i naturi 
n a šoj črnimo. je najvekšno urobljenje pra
vice. Nego ako tak rečemo: Svaki človek je 
stvorjen za delo, niti jeden nemre životarili 
na račun drugoga. za svako delo ide plača, 
onda načelo jednakosli skup donesemo s 
načelom pravice.

Poleg loga i onda 4 let staro dčte ima 
svoje z vanje, da veselje daje svojimi rodi
telji. 80 let star starec za herbiju daje svoju 
izkustvo svojim sinom i vnukom i ova iz
kustva polelikuju njim živlenje. I ako stari 
oteč dobre lolnače i izkustva more dati 
svojim sinom, vnukrim, zakaj nebi dal mo
rebiti spravljeno imanje?

»Havno nato se trsimo, da nemore prek 
dati. nego da ono imanje se razdeli med 
svetni, da svaki dobi nekaj iz njega to je 
pravica!« veli Šipoš.

»Im dobi iz onoga svaki, jer nitko ne 
ostavi peneze svoje, tak, kak i imanje za
badava ležali, nego v promet donese i poleg 
toga svaki dobi z nje. Nego ako bi pak to 
prosili, da oh c za skrbleno imanje nebi mo
gel prek dali svojemu sinu. i ako bi to v

zakon zapisali, onda oteč nebi niti skrbel 
za svojega sina. Sin bi opel moral onde 
početi, gde mu je oteč počel. I ako je sin 
nevješten, slab v telil, tak, da sam niti kaj 
mu je najpotrebneše, si nebi mogel pris
krbeti, onda onaj dečko samo na terh je 
društvu. I onda s takvim zakonom bi zadu
šili ono najsveteše človečje čuvstvo, prež 
uzora bi živeli, i čuvstvo bi na nas na menje 
zapalo. kak na živinah, koje pak rado imajti 
i briniju se za svoje mlade. Ne željimo ono. 
s čim reda nature bi obrnuli! Nego jest. 
želijmo. prosimo, da država, vlada se obl ini, 
da svaki človek dobije delo i za svoji* delo 
pošlenu opravu. Ako pak težak med delom, 
poslom bi za delo nesposoben prestal, i onda 
da dobi plaču. da on i njegva obitelj moreju 
pošteno živeli. Nadalje prosimo, da. ako 
zvanjskoga orsaga gdo ovdi faluik 11 zazidje. 
v n joj barom polovice težakov zmed naših 
ljudih naj budeju. Na k oj oj zemlji zazidje 
fabriku. te mu. da napravi stane za težake. 
Ovo bi svaki imel zadržati, koj više teža
kom davijo delo.

Male gazde s jeftinom verőm treba po
magati. Prositi treba vladn. da postavi tak- 
voga banka, s kojega bi poljodelee več z 
pom očjo m občinskoga poglavarstva mogel na 
posodilju tuliko peneze dobiti, koliko mu je 
potrebno i koje novce bi onda poh*g ploda 
splačal nazaj. Tojest či bi mu više zraslo, 
onda bi više platil. či menje, onda i menje 
bi nazaj plačal; prež onoga. da bi knkvo 
imanje si moral zavezati. Nadalje treba

Z A B A V A

Na zeleni otok.
Bil vam več davno vu nekom vremenu 

u malenom selu živel jeden bogaboječi kor- 
par, imenom Filip, koj je korpe plet, a 
njegova zakonita žena zvala se Marica. Ti 
dva i n 1 a I i su po Božjoj volji sedmero dece 
Najstareši njihov sin zval se Božjidar. Bodi- 
teljima bila je največa briga, da si decu v 11 
božjem slraliu odbrane, jer drugo im ipak 
nemogu haštinu ostaviti.

Božjidar je več bil 14 godina slar. te 
je več svojemu otcu bil vu pomoči, kad bi 
oteč išel na otoke šibja rezat za korpe, te 
je navek sobom zel svojega sina, a on bi 
i največe veselje imel po moru jadrati, kak 
mornar. Njegov kum Tomaš bil mu je ku
pil lepo mornarsko odjelo, jer on ga je 
jako rado imal. Svoje dece nije imal. a bil 
je dosta bogat.

Taj mladič Božidar imal vam dosta 
falinge, dostaput bil je svojeglav, le je rad 
sveinu prigovaral.

Njegovi roditelji morali su ga oštro 
kaštiguvati i na poslušnost siliti.

Višepul pozvan je bil Božidar svojemu 
krstnomu kuinu na obed. tam se vam dobro 
jelo i pilo, a kod ujegvoga otca lo nije 
moguče bilo radi siromaštva i mnogo dece, 
le je navek prigovaral. kada ga oteč kašti- 
guval, navek bi se strašno plakat i ohečal, 
da se hude poboljšal. No čim si* mu prilika 
pruži, opel je on slari nevaljanec i njegov 
bi kum znal kadgod reči: Božidar! Božidar! 
čuvaj se! meni si* čini. da budi* lel m * još 
moral dragi Bog poslali vu posebnu školu. 
prije nego hude od tebe kaj!

Iz brega, na kojem sloji Božidarova 
otčinska hiža, videlo se daleko na široko 
more. Bila krasna večer. OI.ec progovori, ako 
nam dobri Bog dopusti, da zutra ranom 
zorom bude more tak mirno, kak danas.ja 
i Božidar budemo išli na zeleni olok. da si 
narežemo šibje za korpe, a ti budeš nam 
Marica pripravila stroška za pnt.

Kak je  noč prošla. zora došla, evo li 
več Božidara, gde zove si: dragi tata stani 
se! naš ti je put, kud budemo danas, daleki.

Dobro, dobro drago dete moje, ja sam 
ti več stanuI i oblekel, samo malo, da nam 
majka pripravi, kaj si sobom budemo nesli 

Sad žena Marica: »Dragi muž! sve ej

pripravilo, morete oditi«. Nato reče Božidar 
* llajdemo tata! Čekaj, da se svi pomolimo 
dragomu Bogu. da nam dopusti opel sretno 
dimo dojli.

Svršili matu molil vu idu na put, pro- 
hudili se i ostala deca, ti* pratili majka 1 
deca do mora. Božidar stupi prvi vu ladju. 
onda olec. ostali žele još. dok god moreju 
njih vidčli. sreteu put mahala s rubci vu 
znak. Več jim nestali izpred oči, jerbo su 
odišli.

Na moru zdigla se velika hura našla 
zlo na moru. ali ipak njim bil dragi Bog 
vu pomoč, h* su sretno došli na zeleni olok 
Ovdi si potrnže zgodno mesto, gde je bilo 
dosta vrblja. da si moreju narezati dosta 
šibja. Oteč i sin marljivo su sekali vrbove 
šibe sa oštrimi sekiricami, te ili vezali vu 
snopiče, le ib nosi j 11 vu njihovu ladjicu. 
Božidar je po dvaput trčal, le nosil snopiče, 
dočim je olec jedeiipul, jer vam dragi moji 
čitatelji znano, da je oteč više več strpil. 
sta rij i bil od sina.

Otac usklikne od veselja, kad j e ‘ videl, 
da mu sin lak pomaže vu poslu. Uzklikne 
jedilom: Deca moraju pomagati roditeljem, 
koliko moreju!«



prositi vladu, da osiguravanje proti luči i 
ognju zakonsko vredi. I)a občinam pošle 
službeno javljenje od cenah žilkov osolnlo 
v leti i v jesen « —  »Samo doklam donas 
dojde céna, onda se več more premenili i 
ona« —  veli Higó.

»Kaj pák telegramul zakaj je?« —  pita
Hegeduš.

»No vidite, ve ste svojom pametjom došli 
na to, da takve odredbe nega, s kojom bi 
svaki človek mogel biti zadovoljen. Nega te 
vlasti na ovi zemlji, koja bi takov završen 
položaj mogla včiniti, da nikomu se nebi 
vusta na tužbu ili javkanje odprla. Tak vi
deli, ako vi bude temirni postali, nebudete se 
hlinili, tak budete živeli, kak dober krščenik 
mora živeti, po nedeljah i svetkah pri služili 
božjo j budete i oponašali se budete po krš
čanskim, onda bude več drugač. A ove pak. 
da kak i od koga buderno prosili, zapustimo 
na drugo nedelju. Nego preporučam vam, 
da dobro bude se s gosp. plebanušom spomi- 
nati, jer on je vučen i spameten človek; on 
najbolje zna pute, po kojih se naša dela 
inoreju zvršiti« »Pak onda idemo k njemu 
i oprosimo ga, da nam bude na pomoč« 
veli stari Gergely. »Ja bi pak vam prepo- 
ručal, da ne k njemu, nego k njegvomu gos- 
podara, k dragomu Hogu da idemo. Svaki 
naj dojde svaku nedelju k meši, več bude 
plebanuš vas v pamet zel i onda se več 
moremo dalje spominati «

Dobro je! Napravimo!« — su krikaii 
za učiteljom.

Napisal: S z é p  J ózse f.

K A . )  J E  N O  N O G A  ?

Sjtomenik k m /j  Ivo 'laika h ete

Poleg želje Njegvoga Veličanstva bude 
Slatna pokojne kraljice se v budimskim 
gradu postavila na oni mesti, gde vezda 
Henlzi šlatua sloji. Ilenlzi kak vodja auslri- 
anske trupe je veliki neprialelj bil magjar- 
skoga naroda. 1848. leta od čemera je celil 
Pešlu štel spostrelali. a onoga mosta, koj po 
celi Kuropi je glasovih, jer para nema, lo- 
jest »lauczhid -a. koj prek Dunave na lancu 
visi. je štel v zrak dali raznesli. V onim 
vremenu, koje je do I8(i7-0ga leta trpelo,

Kad su za dosta šibja imali. reče oteč: 
»Sad imamo dosta. idemo sesti, nadalje i 
jesti, da si malo počinemo. Sada poč me 
pripovedati oteč, da j<‘ njegov ded nekada 
stauuval na ovom zelenoni otoku, ali na 
svoje slan* dane preselil se na koprni. <hi 
ti je bil jako pobožen i pravedan miiž. 
Reče dalje oteč: Dnu liižu. koju j<* vu selu 
zazidal, dobili smo mi njegovi vnuki i prav- 
vnuki. vu kojoj još i danas stanujemo.

Hožidar ga prekinil vu reči, l(* reklu*: 
»Ipak je učinil pametno, da si* pridružil k 
ljudem. Na ovom otoku je za istimi jako 
lepo, ali ja ipak nebi ovde ni za n i k a j na 
svetu htel slanuvati. To more biti jako 
nevugodno, kad se nemoreš baš nikada raz- 
govarati i drugovati s ljudmi.

Peče oteč: »Vezda budem te dragi Ho
židar osobilo nečim obradovali. Idi brzo do 
ladje. pak nam donesi one dve košare, koje 
smo z doma donesli sobom!«

Zatem oteč odpelja si sina vu neka- 
kovu guščarn. Na jedenpul se stvori pred 
njim čistina, a usred nje se gizdavo uzdigel 
tepi oreh sireči svoje jake i gusle grape vu 
visinu i širinu. Milina ga bilo gledati, jer je 
bil pun roda, ili oreha Vidiš sinko!? ovoga

su stranski ljudi postavili njemu to štabni 
i na žalost svakoga dohroga magjara v Bu- 
dimu. Dokončaj ov zišel je od kralja, koj 
je previdel, da šlatua onoga, koj nam je do 
svoje smrti najvekšni neprialelj bil i |čpu 
Deštu štel uni&tili, se nepristoji. da ovili 
stoji med nami. Šlatua kraljice bude pol 
drugi millión koštala. Dokončaj našega mud- 
roga kralja služi po rétim orsagu na veselje.

K oja  s  vojn m n ter  ček a .

Z GyöngyöSa nam pišeju sledeč: Ove 
dane je jedna Ičpa, mlada devojka st ti pila 
v jeden štacun i s velikim govorom je 
naprč dala. da je zaručnica, da ju je mati 
napre poslala, ali taki dojde za njom, da 
hoče jedno, drugo si spokupili. Odrinili je  
počela kupovali, ali mali n j oj nije došla. 
Prosila je štacunara, da bi n j oj robu dimo 
poslal i ona peneze več bude poslala. Ali 
štacunar je poleg nekvoga zroka ne htel to 
včniti. Gospodična je iz štacuna v jedmi 
krčum išla i tam se dobro naoheduvala. 
Posle obeda se i ovdi razgovarala za mater, 
koja je samo ne štela dojti. Gospodična je 
v jednini dobro zebranim momentu skočila 
i krčmar vezda slobodno s balinom tuče 
traga za njom.

Čuvajm o s e !

Još predlani se dogodilo, da po jedrn 
varmegjiji jr jedrn putnik hodil svetimi 
kipi i siromaškoga puka a osobilo rukol- 
vorer poiskal svojom robom. Prikazani Kris
tusa i Marija slikami kipi. koji su vu lab- 
rikaj napravljeni i na pedenj široki* zlate 
rame imeli, su se prostolnu i k njim nera- 
zumjučemu puku ilopali, a osobilo ono, 
da su na rale morali plačali i cena je zato 
nej bila skupa. Jedrn IhkOv se postavil k 
jednomu zidarskomu pomočniku i jer je 
čez zimu penez ne imel. rekel je. da v leti. 
kad bude drlo i zaslužka imel, bude vre 

jplalil cenil kipov 21 Irtov. Uukotvorec je 
čez celo leto čekal kipe, remi je spravil, 
ali zabadava, kipi nisii došli. Došla je jesen, 
on si je za spravljene peneze jedmi svinju 
kupil. Posred zime mu najedenput dojdeju 

; po pošli kipi. lak. da bi je moral vun sku- 
I pili. Uukotvorec. jer su kipi ne v dogovor
jenim vremenu došli. pak je vezda niti pe-

orelia zasadil je lu na lom pustom otoku 
tvoj predeil. Hožidar je pohvalil svoga vred- 
noga prededa. da je lak rodan oreh odgojil. 
Popile se oteč na oreh. le zilrnia. da samo 
vidiš, koliko se raduval Hožidar. pa ako mn 
i po koj oreh vudril po nosu. on napilili 
kofpu. le nosi na lailju Opel napilili, te nosi 
i šiple vu lailju Po I reči pi 11 d on esc, ali se 
više nevrali uiti k oleu, niti k orehu. Nas
tala bura. le ga odnese po širokim moril. 
(Mac lile. da vidi. gde je, ali vidi, gde se vu 
ladji bori vesla, ali zabadava.

Po otca dojile klim Hožidarov. a Hoži- 
dara neima. Nemoreš si dragi čitalelj le 
žalosti na predstavi ti! Šudbina je blela to. a 
za tri godiue baš i veselje.

Oteč Filip ide posle tri godine svojom 
dčcom, sinom Frajilom i čerkom Zoricom. 
kad su več s poslom gotovi bili, zrekne 
Zorica. »Dragi oteč. daj reči nam, kak je 
to. da je orehovo jedro tak sladko, a kora 
lin tak gorka ?«

»E dčte drago, dobri Bug je sve dobro 
i mudro vuredil Evo ti svedoka, da bi kora 
od oreha lak sladka bila. kak je  jedro, onda 
nas nebi ovdi na ovom otoku čekali, več 
hi je ova svakaku divljačina pojela. Tam

neze ne imel, je kipe nazaj poslal. Ali lirma 
ga je nato ža cčle, tojest 21 trle — zatužila 
pri jednini sudu, i da više stroškov bude 
imel, ga je k liškalu dala. Uukotvorec je v 
leli dobil poziv na sud. ali on si je mislil, 
da je nikaj ne dužen, jer je nikaj ne dobil, 
zbog toga niti nije išel na sud, poleg toga 
su ga i obsudili i vezda ga i s ekžekucijom 
plašiju.

ir tv a  v re /u ju éeya  m ošta .

Z Bokod zvane občine nam pišeju sle
dečega žalostnoga dogodja: Bertalan Kerencz 
učitelja mlada žena je prošlu nedelju poho
dila svoga otca Papp Mihály kuršmidta, koj 
je v susedni Moor zvanoj občini stauuval. 
Iz veseljem je čula ovdi. da su ove leto 
gorice tak dobro obrodile otcu, da su mu 
v pivnici puni lagvi. Da se od loga osve- 
doči, v jednini hipu, kad ju je nišči ne v 
pamet zel. obežala je v pivnicu Ovdi se je 
mošt najbolje zaviral, to pak svaki razumni 
čl o v e k zna, da onda mošt kole. Sirotu mlado 
ženšku je na to nišče ne vputil. Kad je 
štengu prestopila, odmah je znala i vidla, 
kaj j'*’ pak je, pak je ad straha još dalje 
išla doli, skupa opala i vmrla. Vure su prešle, 
doklam su mogli mrtvo telo vun donesti. 
Onaj gaz, koj se pod vremenom, doklam 
mošt vri, ju je zadušil. Nesrečna ženska je 
v lerhu bila* i poleg toga je gaz dva živote 
zaklal.

C m orstvo na f/ostuvanju .

Poleg lljvidéka v Parabuty zvanoj ob
čini si* dogodilo, da su gosluvanje obdržavali 
pri liiži Müller Mikloša. Veselo se glasila 
mužika i trkali su s kupicami. Med zahav- 
jum je jednomu starešinu jako dobra volja 
poslala, zgrabil je na steni viseču pušku: Vezda 
vas strelim veli smejuč i med devojke 
je ciljal. V ovim momentu se prožila puška 
i Keller Búza zvana devojka se mrtva zru
šila nakSa. IJmornik se odniali i sam javil 
pri poglavarstvu.

S tn čen i pom irnik.
Več su vnogi dogadjaji osvedočili. da 

zvekšinom on zna uajvekšu bilku dobili, 
koj se v bitvinu kak pomirnik zmeša. Tak 

| si? i to dogodilo na prolii lelje v Duna-Szekcsd 
i zvanoj občini. Pánki József i Csorba György

na onom oloku. gledajle. lamo je naš po
kojni Božidar moral poginuli, tam su ga 
morski valovi sakrili«; ter milo zaplače.

Ilc japa! vidiš, tam je liiža. nekaj se 
puši. Oteč gledi. le rekne: Deca draga, tam 
vam neima nikakove liiže. niti to nije nika- 
kova pomorska ladja, to jo. kaj bi rekel, da 
uegdo ognja iniaile.«

Japa! zavikneju deca — »hajde. 
da vidimo!« Deca moja! vi ste još slabi, a 
ja nemreni sam veslati. To vam je daleko, 
a more ima svakakvih smrka vu sebi, a ja 
sam lomil nepoznal vu plovidhi. Idemo deca 
dimo, pa buderno našemu dohromu kumu 
ovo povedali. Kaj bude on na to rekel?

Dimo pozva više suseda, le njim pri
poved;!, da bi gdo bil tak dober, le bi išel 
zutra dan na laj otok. gde on i njegova 
ilčca videli dim. Nebi božja previdnost htjela, 
da živi njegov sin Božidar, le bi ga oslobo- 
dili. Svi slušaju, a nigdo ne progovori. jer 
se svaki boji Nato kuni. Tomaš, reče, da 
mu Bog naj pomore, on ide za oslobodjenja 
kumiča. svoga Božidara. Nato i jeden, ime
nom Peter, se pridruži. On vam tul siromak, 
ali dobre duše i srca. Sad reče kum: »Zutra 
zorom; da smo vu čuncu. ti kum i ti Peter
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zvani mužikaši su pijani isii dimo s nekakve 
gosti i med putem su v jednu krčmu slupili. 
V krčmi je sam hil Mikii Mátyás zvani člo
vek. Kad bi ga mužikaši zapazili, navalili 
su se na njega i počeli ga tuči. Mikii komaj 
se scukal njim z ruk i v jednu hižu pobe
gel. Med bitvinom je stupil v krčmu Sár- 
közy István, koj, kad bi buhanje zapazil, 
odmah je Mikiin išel na pomoč i njega 
branil. Vezda su se pak mužikaši na njega 
metnuli. na zemlju ga hitili i počeli ga gu
liti. Na kriku je došel krčmar i nekoji ljudi, 
koji su onda je raztirali. Sárközi je s dok- 
torskom svedočbom mužikaše zatužil i pe- 
čuhski sudbeni stol je vezda mužikaše ob- 
sudil na šest tjednov rešta i pet forinta štrdfa.

K o j s e  je  b ojn i ž e ljez n ic e .

Vu vezdašnjem vremenu, kad človek se 
more vživati iznade človečje pameti, zaisto 
med čudo spada sledeči dogodjaj: V bara- 
nyavármegjinskoj Majsa zvanoj občini je 
živel Szabó Károly zvani stari plebanuš. 
Ovaj zdušen i pobožen človek je cčlo svoje 
življenje za svčtu mater cirkvu alduval i s 
pobožnostjum. s dušom i teiorn vodil svoj 
štališ i svoje farnike po putu prama veki- 
večnomu životu. Samo jednu falingu je imel, 
da se bojal od ladje i željeznice. Seslru. 
koja mu je vu Veliki-Kaniži živela. je veoma 
si ljubil; ona ga uvek zvala, tla bi ju po
hodil. Plebanuš bi to rad včiuil, ali na žel- 
jeznicu nije hotel si sesti, a na koli pak bi 
težki put bil do Kaniže. Bakle ju je poleg 
toga niti ne pohodil. Kad mu je sestra vmrla. 
odišel je vu svojoj občini na jeden brežul- 
jak, tam se proti Kaniži obrnul i odnut je 
poslal svoju molitvu za seslru, ali nije od- 
putuval, jer se od željeznice neizrečeno bojal. 
Taj stari plebanuš je vezda na koncu proš- 
loga meseca vumrl.

Dvn <1 n dn XI v je d  n! (‘n rdi.

V Bezdánu v jedni čardi se zabavjal 
Horváth János zvani mladenec. Cigan je samo 
njemu igral Potlam je stupil v ovu čardu 
Bos nyák Mátyás zvani mladenec. Vino si je 
priredil i ostro zapovedal mužikašom. da 
vezda naj njegovu notu igraju. Horváth je

i ja, kaj Bog da. Vu ime božje! Ti Marica, 
daj nam priredi dosta jela i pila za put! 
»Ne, ne!« reknc kum, Tomas. »Ja hudem 
sve dal, ti neimoj brige nikakve!« Več se 
pomoli Bogu za srečen put i za još bolji 
povraček

Za tri dana bilo vreme, da se povra- 
tiju, ali neima jih. Čet vrti dan zora. lepi 
dan. Baš bliže pol dana, eto plovi ladja na 
njoj privezana krasna hujka vu znak, da 
su našli Božidara. jer se prije od hoda tak 
dogovore, ako ga najdu, vu znak budil sta
vili jednu hujku, koja hude svake vrsti 
pántlika nakinčena. Na obali kraj mora 
mnogo ljudi čekali na povratak Božidara. 
iMajka Božidara klečala decom, te molila se 
Bogu, da je uzdržal na životu njezinoga 
sina. Ladja postoji, kraj kopna sin slupi na 
zemlju, svoje rodne majke, po kojoj je ko- 
racal, kak jaganjče nedužno svojoj mladja- 
noj mladosti, dok još nije znal, kaj je greli. 
Sada si poklekne, te ne vidi nikoga, dok 
nesvrši svoje hvale prama Bogu, da je opel 
bil dostojan se vratiti vu svoj zlatan zavičaj. 
Majku mu držali, jer ona bi spala na zemlju 
od radosti, le i žalosti. Kad se diže, rekne: 
»Majka majčica, gde si V da te zagrlim i 
oplačem, kaj te tri godinice nišam videl 
Evo me srdašče moje, više sam ječala ovde.

gori skočil od stola. Oči su mu se iskrile a| 
obraz pak črleni postal od srditosti. Samo| 
je šumelo po hiži, kad je zakriknul na Bos- 
nyaka: »Vezda meni igra mužikaš!« Bosnyak 
se i sam za takvoga mladenca čutil, kak Hor
váth. pak zato nije štel trpeti, da bi on imel 
juša tak zapovedati. Bakle znovič je zapovedal 
ciganu, da mu naj njegvu notu igra. Na to 
Horváth zgrabi jednu veliku balinu pak 
stane pred Bošnjaka i veli mu: — »No 
čekaj, tebi hudem ja igral!« V onim hipu 
v udri mladiča. Tukel ga je, doklam nije 
skupa opal. I onda ga još jedno par put 
vritnul. Mladiča su žandari odmah vlovili 
Stara pripovest je, da dva dudaši ne vlezneju 
v jednu krčmu.

P o tr e s .

Iz Katanie telegiafiraju, da su tam dosta 
jakoga pol resa čutili. V Minkom je jako jaki 
bil potres i k vara je včiuil i po zidinah. 
Blizo ležeče občine su lakaj poznale toga 
potresa.

V/o v len i rn zbojnikl.

Zaislu nam ono ncgdašnje vreme dojde 
v pamet, kad Bózsa i više razbojniki su ži
veli. kad čitamo ove dva slučaje. Čez cčlo 
leto je plašil jeden tat Stanovnike onih ob
činah, kuje okolo Balalona sloj i j u. Ovaj ne- 
pozuali lat je vu više mestih probal i činil 
porobe. Prošli (jeden je onda v ruke došel 
žandarstvu. Zove se Millei József z Ba- 
laton-kisszöllős občine, mešlrija mu je hma- 
njikuvanje pak pokrada. Kad su ga žandari 
počeli proganjati, v balaton-fiiredsku trslinu 
j<‘ pobegel, i žandari su mu traga ovdi zgu
bili. Na to su žandari prestali trslinu i dva 
i pol dana ga stražili, ali na lo je glad pre
siti! Milleia, da oslavi svoje meslo, i da 
otide nekam si jesli iskal. Millei je jednoga 
maloga čuna imel skritoga v trsi i n i Ciin je 
s povoščenom plalnom bil oblečen, poleg 
toga mu je sigurnoga stana i dal za noč.
I vezda, kad ga je glad pretisnili, je proti 
Aracs zvanoj občini pustil čuna. Pušku i 
jedno sto gotovi* patroné je v jeden vrt 
liilil i s tem je jednako proti Veszpremu 
išel. da se tam prijavi. To su začul i žan-

kad te vidim a negrlirn, dok si hvalu daval 
dobromu Bogu. Zagrli. za plače se onda 
istom druga svetinja do njega spitavajuč. 
kak da je  proživel vu to m pustom otoku. 
Ali slab, uzmiran toliko vremena, nemore 
skoro, da odgovara, jer je pravi pustinjak. 
»Bil sam u sred velikoga mora, nišam ni
koga videl za Iri godine izvali morskih 
zverih. s njimi sam drugoval.

Nalo reče kum: llajdo Božidar, da se 
odpočineš i malo založiš, ah najedeš. jer si 
tri godine slabo živel!« Kum Tomaš je dal 
mnogo priredili. Sve svoje prijatelje zazove 
vu hižu, kuma Filipa ili otca Božidara.

Sada se tu jede nije bez svake žalosti. 
Kad več svega dosta, tad rekne Božidar: 
»Evo dragi moji i ja sam nekaj donesel, 
ali pravo neznani, vredi li kaj ? Svi veliju: 
»Hvala Svevišnjemu, da si nam živ i zdrav 
ostal. Dižemo čašu vina, le napijem na 
zdravlje tvoje! bil nam celom selu ponos. 
Sad ode Božidar le donese svoje nekakove 
trnja, a vu njimi mnogo zlata. Kum Tomas 
nalo reče: »Aj, aj, lo li je celo bogastvo! 
Ovo zlato vredi mnogo jezer. Sada li je 
dragi kum i sused vu istinu pomoženo. Sad 
hudeš lehko izplalil dug, kojega imaš na 
hiži tvojoj i mogel budeš decu valjano ob- 
skrbiti.«

dari, pak prije, nego bi dospel vu Veszprém, 
su ga vlovili. A drugi slučaj pak je sledeči: 
Makai György je po cčli varmegjiji bil g|H. 
soviten betyár. Vlovili su ga i v Šiklošu su 
ga zaprli. Vezda v augustušu je podkopal 
stene, svojega rešta, pak je pobegel. Bedur- 
stvo i žandarstvo ga je marljivo iskalo, ali 
zabadava, nesu mu mogli na trag dojti. 
Makai se jedno vrčme v šikloškim hataru 
zadržaval i jer je  vnogo deždja curela, več 
duže nije mogel biti vuni, nutri je otišel v 
grad. Bradu si je dal podbriti, opravu si je 
prodal i lakvu kupil, kakvu pečuhski težaki 
nosiju Zvan varaša, gde kamena sečeju, si 
je iskal službu, i našel si je. Ali ga je ban- 
tuvalo dušno spozmanje. pak se bojal med 
ljudi iti. Bojal se, da ga prepoznaju, pak 
zalo si je i ime premenil i kak Kovács 
üyörgya su ga pajdaši poznali. Makai je 
mohácski Stanovnik bil i jedno vrčme je 
jako strašen razbojnik bil po cčlim svčtu. 
Makai se poleg svojega ponašanja pred svo- 
jemi pajdaši postal čudnovati i poleg toga je 
stvar redarstvenomu komišuru došla vu 
vuhu. Komišar j«* zeznal, da taj človek v 
jednu krčmu hodi. gde više ženske poznane 
ima. Ali Makai nije nigdar ufal se v krčmu 
ili, samo lak pred v ral i i po dvoru se za
državal. da onda bi leže pobegel. Ali si* zalo 
ipak vkauil, jer pri krčmi ga komišar pri- 
poznal i vlovil ga. Niti nije lajil, gdo je: 
Makai György se zovem —  veli. V pobegu 
sem. Posle podkopanje šikloškoga rešta sem 
sim pobegel. Bog m ije  prevzel pamet! Zalim 
su ga zvezanoga peljali v Šikloš, gd<* se 
budeju vre pobrinuli, da više naškoči z rešta.

I s/jonienn k m  Ijiei.

Torontal-Erzsébetlak zvana občina hude 
Ičpu uspomenu dala pokojni kraljici. Parniki 
su skup zdavali peneze i vezda daj u jed
noga 400 kilogram žmehkoga zvona delali. 
Na jednoj strani hude sveta Jalžabeta, a na 
drugoj strani pak hude okrugla slika pokojne 
s napisom.

Odgovorni urednik

M A R G I T A I  J Ó Z S E F .

»O nočemo lak odgovori olec -  evo 
hudem od toga pravil tri kupa; vi ste kum 
Tomaš i ti Peter priskočili vu pomoč, ter 
mi pomogli oslohoditi mojega ljublenoga 
Božidara, zato primite svaki po jeden kupič 
za trud«.

Kum Toma odbije ponudjenu svotu.
Ja ne primem, ja imam, hvalja Bogu 

dosla, ti Peter uzmi. ti si siromak, a ja hi 
zagrešil, da uztnein laj častan dar. Buditelji 
ga nagovarali. da si zrine, kaj su mu po
nudili, ali on kaj reče, ne poreče.

Kaj je dalje bilo s Božidaiom, čtijle! 
Postal je opel članom ljudskoga druživa, kaj 
se je god na osamljenom otočiču mnogim 
razmišljanjim navučil, lo je sada svršival 
On pak pomaže svojemu otcu košare plesi, 
a svoinu krslnomu kumu, Tomašu. ribariti 
Tomo kum Božidara ostaril, te je nei svo- 
jom zakonitom drugaricom déce,sloga preda 
kumčetu sve svoje imanje i ribolov. Božidar 
pobožen, plemenit muž, pun ljubavi prama 
Bogu i Ijmilina poslane vrednim otcern, naj* 
večini dobročiniteljem siromaka, od svili 
ljubljen i štovan, a od Boga vu svern bla
goslov j en.

Služil: B e rg e r  J ó z se f



N ekaj za  kratek  čas.

Zabava veselim i batrivenje 
žalostnim. Priredil Glád Ferencz 
skolnik. Izdanje tiskare Fischel 
Filipa (Strausz Sándor), r fio o  HO 
kr. Vu maloj ovoj knjižici sab- 
rano je vnogo šale i dosjetke, 
pak se za fal cénu, kaj košta, 
more vsakomu osobito prepo-
ručiti.

Knjižara i šlamparija 

Strausz Šandora
Čakovec.

O h b o  n h  h m  k. C i m o  Ž itk o .

1 m.-mázsa. I m.-cenl. I'rlh'»l frtig

Buza Pšenica fi()
Zab Zob fvliO —
Hozs H rž 7 2 n
Kukoricza uj Kumza nova i •f>0—

» » ó » stara n 20 —
Árpa Ječmen íVáll -
Fehér bab lij Grab beli Ton
Sárga » » » žuli l>2i)
Vegyes * » » zmešan, iv7n —
Lenmag Len N00
Bükköny Grahorka irfiO

N vil ttér*)

h rovat alatt közlőitekért sem alaki sem tartalmi 
tekintetben nem vállal felelősséget a Szerk

Henneberg-selyem
4í) kitol 14 Irt <*»:» kiig méterenként < s:ik akkor valódi, 
ha közvetlen gyáraimból rendeltetnek. fekete, leln-r es 
színes. a legdivatosabb szövés, s/in és mintázatban 
Privit-fogy asz lóknak póstabér és vámmentesen valamint 
házhoz szállítva. mintákat pedig postafordultával

küldenek. 1

Henneberg 6. selyemgyárai (cs. es kir. udvari szállító)
Zürichben.

Magvar levelezés. Svájezba kétszeres levelbelveg ragasztandó

á
Egy jó házból való fiú €i

ki a magyar és horvát nyelvben jártas ^

egy nagy-kanizsai nagyobb vaskereskedésben ^

t a n u l ó n a k  1
]%

azonna l fe lvétetik . r$
Bővebbet e lap kiatlőliivatalában.

$
11111 ú

l^v  fiatal, j<> írással bíró 1

s e g é d
alábbi fűszer- és rsemeire-kereskedésbe azonnal

felvétetik ,

m »h  i /íi*, nvntvt vs h o n ű t  in e /r /n 1«  / « r-

ö v s o Á  e / « H i /n‘H  r é s z e s  ,

Torior Rózsi |
Csáktornyán.

(i(í7 2 .*» j



|  ^ í j t y  í ;  J

©  k-|_ |_ J  'I-S ? -e'■“ 'I" f

g
 " * ■  i S | ; ' 5 í  I

— i  €

© - I 't l  3= 6

§
I ^ S b  | |  - €-  - - C£ g

Li_| ^

®  § í* ~ CD
©  = *3 2
©  1 C  r í  *  6
©  p  i j ;  I I ,  i

1  güiÜM l |
1  & b  j j  1 1
©  Oí~ íir- t r l ‘J §

n J T T J 1  J r L n J 1 - I u  i - r w  i - i  m t u

3L h i r d e t m é n y . J
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A rverési 11 i reléin lény.
Alulírott hír. végrehajtó az 1881 

évi IX I -ez. 102. $-;t órltdruébon ezennel 
közhírré leszi, hogy a Csáktornyái kir. járás- 
bíróság 1897. évi 021)0. és KOI 7. számú 
végzése következtében Wollák Kezso C s á k 

tornyái lakos ügyvéd állal képviseli Csák
tornyái takarékpénztár javára Brezoveez 
Gábor.lé s t. ellen 72 és 55 IVI. s jár. ere
jéig 1K08. márezius lió 2K- és január 1 ő-én 
foganatosított kielégítési végrehajtás utján le 
és tolul tog I a 1 tés 825 Írtra becsült, még pedig 
Feriin István kedveshegyi lakosnál: I szdllö- 
prés. 1 vastengelyii szekér, I tehén. 2 üsző,
I hikaborju, trágya és szénából állé) ingó
ságok nyilvános árverésen eladalnak.

Mely árverésnek a C s á k to rn y á i k ir .  já r  
bíróság 1808. V. 258/2. és 25 í 2 sz. vég
zése folytán 80 Irt 80 k r. tő k e k ö v e te lé s , 
e n n e k  1808. évi jú l iu s  h ó  I n a p já tó l já r ó  
8° 0 kamatai és 18 Irt 27 k r . lö k é , e n n e k  
1808. július 2 2 - tö l járó 8° „ kamatai, úgy < 
eddig összesen  \ Irt 40 k rb a n  bíróikig már < 
megállapított k ö lts é g e k  e re jé ig  Kcdvcshcgycn | 
leen d ö esz k < iz I ésé r<1

ÍS U S . é v i  n o v . h ó  i f i .  í í h /íJh m ik  

fi. f\ lO .  ó  r ó ju

batáridőid kilüzelik és abhoz a venni szándé
kozók oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi L\. l.-ez 
107. és 108. $-a értelmében készpénzlizelés 
mellett, a legtöbbel igčmiick beesáron alul 
is el fognak adatni. <i(>8

Kelt Csáktornyán, 1808. évi márcz. 7-én.

(Uh  vinu *itt n o s ,
kir. bírósági '

Melléklet a „Muraköz1 1898. évi november hó 13. (46-ik) szamához.

m i r e l i t

Kőszén eladás! J
Jó  m inőség ű

k ő s z e n e t  g
Mrírriiinzsti-krnlHO kr. |

t O i nn i n i z.szí ># í r  UH .ívj ,,
2 ~ ,  „  „  X 2  „  |!

a helybeli raktárból átvéve. |[
•’ iiioU*rina/s:in Irliili \«'*lt*lnC*l ;i házhoz szállításért |  

niélennázsánkénl kr. szám it,1,;it,ik. | |

GRÁNER TESTVÉREK g
(i*;) 11  ̂ * „ . . * Csáktornyán. ■

A n i á i  17 áll ntd Ólt fö n n  '>I-/ I. ■ ■ k í v ü l  is ullrrju.il ;i hir»*. n n ie u n v ih e n  ma
[ X  A liLCtj l l  CT Üld d ll lullil már sok nemes csemetét szállít Morvát-, Szlavonország
B #  Rnsznia, ('.seb . Morvaország, (ialiczia, Rukovina, Stájerország, Alsó- és Felső-Auszlrin, valamini S/erl>ia. j|2j)r 

Bulgária, Románia és Németország részére. Nemesfa-állománya ezúttal 500.000 drb; vadoncz-állománya 
Z !  s millió \ < fi évűnként 4500 .">000 rendelőnek küld szállítmányokat. A gyümölcsfa-iskola teljesen

: homoki szölstelepitöknek kincses háza moktalajból kikerült la a homok-
U ,  földben éppen ugv. mint .1/ agyagos, köv«*eses talajban, nemkülönben a lapos és magas (húgyos fekvésnél

ni i m I in biztosabbal) ered inog és fejlődik, miül az, mely agyagos iszaplerakodásu vagy túlságosan kóvéri 1 A r
i«>ti talajban állittatik elő. A gyümölcsfajok boldogult Berec.rki Máté mezőkovácsházi hírneves telepéről

L X  v a ló k .  Úgy magasderekú, valam int törpe csemeték m-grendeihetök körte, alma, szilva, őszi 
ffá>  baraczk, kajszin-öaraczk, cseresznye, meggy, lasponya, birs, dió és eperből. A/. 1 - li téves, I f l r

gazdag gyökerű, fajhiteles, igen szép csemeték darabja azok erősségi* szerint 15 kitol lukiig. A 4 5évas 
igen erős koronás sorfák dbja 45 50 ki Nagybani vételnél az árak külön megállapodás tárgyál képezik. A a . 

f f k f  Kentirl gyümölcsfajokból táblaürilés folytán I 2 ó I éves selejtezett minó>. y.i remeték is kap Indok. j A r
. őssé'g szerint 2 5 7 In 15 krérl, melyek gazdag gyökérzetüknél fogva főként nagybani telepítésekhez

B L  olcsóságuk folytán igen ajánlatosak Fenti minőségű csemeték vad.... *zai is bármely számban és erősség- yAÁ.
jShr I., n ....grun leilietők a fentirl czégnél A gazdag gyökérzetü vadonezok 1000-e azok erőssége szerint 6 Irl | A |
9 E f  Hí) krlól 10 írtig tűrjed Nagyobb vételnél 5 1" 15*/« engedmény. Levél-czim

D n g !i v á r y L á s z I ó gvíimicsfMskoiüa. Czegléden. ¥
»42 5 10 ! ! Tessék árjegyzéket kérni ! !
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S S PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
A Csáktornyái járáshoz tartozó Mihály falva, Nyires- 

falva, V. Hogykerület, Gyümölcsfáivá ós Gyümölcshegy 
községekből álló. lemondás folytán megüresedett vizi- 
szent-gvörgyi körjegyzői állásra pályázat hirdettetik.

A körjegyző évi javadalmazása:
/ .  Törzsfizetés 4fiO írt.
2. i ro d a i  áta lány H3 írt  70 kr.
;t. F u v a r  ős napidíj á ta lány  2 0 0  írt.
4. 4 hóid HOO [ J öf szántó haszonélvezete.
fi, Természetbeni la k á s  a h ozzátartozó  he Is fi s é g  //<*/.
O. 4 öl tűzifának az Irodához sz á l l í tá s a  ős fe lvágása.
7. Adóvégrehajtás a lk a lm á v a l  2 ír t  na p id ij.
H. ílagánm nnká latokért  szahá lyrende le tlleg  m egá lla 

pított díjazás.

Az 1883. évi I. t.-cz. (>. §-ában előirt minősit- 
vénynyel hiró pályázók szabályszerűen felszerelt pályá
zati kérvényüket / .  é v i n o v e m b e r hő  
alulírott főszolgabíróhoz benyújtsák, későbben érkezők 
nem vétetnek ügyelem be.

A választás / .  é v i n o v e m b e r h ő  2 ö -n n  
d é le  tő it iO  ó m k o r  íog a vizi-szent-györgyi kör
jegyzői irodában megtartatni.

Csáktornya, 1898. évi november hó 1 1 -én.
h  o ih  e n  s e  h in t / H é  in

071 1 I főszo lgab író .

I ..  ... ... . ' 1 ■ !', I
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I  FISCHEL FÜLÖP [STRAUSZ SÁNDOR) I
10!'̂  {X'Xi

könyvnyomdája Jj
C s á k t o r n y á n ,

legújabb gyorssajtókkal és diszes uj betűkkel van felszerelve.
||| Elvállal minden néven nevezendő f f l

I  könyvnyomdái munkákat, |
fysfc X-,%

|lf u. ni. névjegyek, levél fejek, meghívók, eljegvzési-, esketési- és gyászjelentéseket, $$§
0'}) ----------- :——1----------------:------- 7 1-----------:——--------------------------- — :-----------------
S  — számlák, körlevelek, hivatalos és magán nyomtatványokat, röpiratokat, |§|
tjp műveket stb. stb.
I I  - |||

b á rm e ly  n yelven  é s k iv ite lb e n  H |

P  W P *  a legjutányosabb árak mellett. i |
1 i-1 ü

~ ---------------------------- — ---------— — i
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