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A »Csáktornyái Takarékpénztár«, »Muraközi Takarékpénztár«, a »Csáktornya Vidéki Takarékpénztár« sat. hivatalos közlönye.
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A t^ l l i tó k  I n v i t á l t  ^zt a *livatast ne ^vesszék soha szem Nem fegyverrel, ágyukkal nyerik meg
1 i, , < , . elől, e2 a hivatás egybe van kötve Magyar- ök a küzdelmet, hanem a felvilágosodottság

Mindnyájan tudjuk, hogy hazánk tanár- 0Iszág jövőjével és ha e hivatást jól töltik fáklyáját lobogtatva, a kötelességtudásból me- 
ságának és tanítói karának rendkívül sokat ê’ Magyarország biztos jövőjének szilárd j ritve erőt, hazánk történelméből véve lanu- 
köszönliet ez az ország. A magyar nyelv, a alapjait rakták le. ságot, honszerelmükből nemes eszmét, küz-
magyarosodás, a magyar közérzület, a ma- Ne csüggedjenek és éljenek is a legel- denek azérl. hogy ez az ország magyar és 
gyár közszellem és a magyar hazafiság lég- szigetel tebben idegen nemzetiségiek között.: intelligens állam legyen, 
lelkesebb s talán egyedüli terjesztői voltak ők a gyűlölettel irántuk a nemzetiségiek szive- Biztos siker és babérkoszorú koronázza 

S vájjon van-e ez ország magyar érlel- ken, ök gyakorolják a szeretetet és a haza további küzdelmüket és szent hivatásukkal 
misége közt csak egy ember is, ki kicsi- iranli kötelességet, csepegtessék a kicsiny járó önfeláldozásukat, 
nyelné a tanárok hivatását V Nem-e a lég- érel,en és hajlítható gyermekekbe a magyar
messzemenőbb, a legnagyobb, a legfontosabb hazaszeretetei és a magyar nyelvet. Tanítsák •• - . .
hivatás hárul reájuk, a nemzetet nemzetisé- nie8 öket azon. a nyelven imádkozni, a mely IV U U jN r  t i  l j t i  IV.
Keiből egy egységes és a lehetőség halárai nVelvü néP url5|j a ez orszá°ot Kérelem. Lapunk f. hó 1-ével a XVII
szerint egy nyelvű állammá fejleszteni. De eltekintve e hivatástól, hivatása a évfolyam második negyedébe lépett; ez alka-

E tekintetben sokat tettek eddig is az tanítóknak az is, hogy az egyes kis közsé-1 lommal tisztelettel kérjük azon t. előfizetőin- 
utóbbi 80 éven át, mely időszak a tanárok gek központjai legyenek és mintegy vezetői két, kiknek előfizetésük lejárt, azt megújí
ts  tanítók nevének tiszteletet, hálát és el- a falu népének. Apóim kell c népben azo-1 tani, a kik pedig előfizetési díjjal hátra- 
ismerést szerzett. kát az érzelmeket, melyek a magyar nem-1 lókban vannak, azt mielőbb beküldeni szi-

Tagadhulallan, hogy nagy szolgálataikat zetben eddig is meg voltak, fejlesszék ai veskedjenek, nehogy a lap szétküldésében 
nem díjazza méltókép az állam, melynek lelkesedést, a hazaszeretetei, a király iránti fennakadás történjék. Tisztelettel
háztartása újabb terheket nem igen bir el. hőséget. a kiadóhivatal.
De el lóg jönni rövidesen az idő, mikor lel- Nincs pálya, melynek nagyobb volna a __ Választás. Csáktornya város képvi-
jesitik a tanítók legjogosultahb. legméllányo- feladata és szebb a missziója, mint a tani- selö-lestületének kilépő, eltávozott, vagy el- 
sabb kívánalmait, melyek hiszen csak abból tói pálya. És nincs pálya, melynek nagyobb | halt tagjai helyére mull hó 29-en megvá- 
állanak, hogy az egyszerű megélhetés legyen volna küzdelme, mely több tövissel járna, biztattak : Godina Miklós, Gráner Miksa, 
biztosítva számukra. mint a tanítói pálya. Kristofics Károly, Premecz Miklós, Masztnak

De a tanítók nem anyagiakért teljesi- Kp ezért, aki erre a pályára adja ma- j József, Ivacsics Mihály, Vidovics Pál, Golub 
lették hivatásukat, érezték missziójuk fon- gát, nem viselheti magában az anyagiak József, Sátrán Károly, Dobsa Mihály, Pótta- 
losságát. mely egész súlyával és jelentősé- iránti szenvedélyt, hanem igenis egyedül a gok: Szivoncsik Antal, Komár Ferencz, Mátján 
gével az ö vállaikra nehezedett. legnagyobb kötelességtudást. István, König Ernő, Podvezsánecz Antal.

* T  Á  D  *7  A  ezentúl már csak Adottnak nevezünk, a dunapur- feje, de végre kisütötte, hogy az egész világ felőle* * *  1* O  Z -  r \  , tón találkozott Péterlaki építőmester családjával, azt hiszi, hogy jegyben jár í'éterlaki Maliiddal.Fel s alá sétállak egynéhányszor, azután betértek »És „déri ne?« gondolta magában Adolfur.\ (1 O 1 I* «  7 P  1' P 1 n i p  e8y kávéházba fagylaltozni. Mikor késő este haza- »Nem olyan lehetetlen utóvégre. A tavalyi építész-
*  c  c  felé indultak, Adolf elkísérte l’éterlakiékat, udva- |,álon egész este foglalkoztam vele. És ő eléggéIrta: Dr. Beidi Izor. riasan karját nyújtva Mállóid kisasszonynak, a j,y| érezte magát a társaságomban. Csúnya leányPéterlakiék eladó lányának. ugyan, nem is fiatul — de milyen jó partid ! AzVolt egyszer egy inslallaleur, — a ki Másnap, szombati nap lévén, Adolf ur korán öreg bizonyosan csak apanaget ád a leányával,légszesz- és vízvezetékek felszerelésével kereste reggel beállított ahhoz az ismert pénzügynökhöz, de mindjárt megkapom az ő kundsaftját — az-meg mindennapi — pezsgőjét. Nem volt már égé- a ki névrokona ugyan egy német fejedelmi csa- után az összeköttetés, a hitel — szóval ha ez si-szen fiatal és nem volt már egészen karcsú, az Iádnak, de azért családfáját csak a marczali hit- kerül, Adolf, le csinált ember vagy!« élet örömeiből mar alaposan kivette a maga községi metszőig vezetheti vissza. És attól kezdve Adolf ur komolyan szerel-részét. — a  pénzügynök, aki rendszerint hűvösen tár mcs lett Maliid kiasszonyba. Eszeveszetten udva-Az installateur ur életében nagy szerepe volt gyalta Adolf ügyleti ajánlatait, ezúttal feltűnő ud- rolni kezdett. Felcsapott piperköcinek, vörös nyakra- a szombati napnak. »Hat napig dolgoztattál, a he- variasan fogadta vendégét. Székkel és szivarral valót, fehér mellényt és laktopánt viselt. Jobb tedik napon fizessél,« szólallak a munkások. Ez a kínálta meg, szó nélkül leszámítolta (még hozzá szemére monoklit szorított. Számozatlan (lakkért heted.k nap a szombat, a fizetségnek, a lisztának mérsékelt provízióval) az elébe tett három elfő- bérelt és obsitot küldött annak a bizonyos orfeum-napja. Nagy és nehéz nap, főleg annak, a ki reg- gadvánvt, aztán halkan, bizalmasan igy szól lAdolf beli virágárus leánynak.gél nyolcz órakor még nem tudja, hogy miből úrhoz:' Egész nap mindig csak Maliidon járt az esze.fizet majd esti hat órakor. Nos, kérem szépen, lehel már gratulálni?« Alig tudott inár másra gondolni, egészen elhanya-IIyen válságos helyzetben egyedüli megváltó: »Gratulálni, és mihez? golta üzletét. Vagy ha dolgozott is, fakovái sema váltó. Ez tudvalevőleg egy bélyeges űrlap, a »Vagy úgy, — igen ! értem. Ich hab schon ért a munkája. Szórakozottsága nem egyszer te-a mely kitöltetlenül megér kél-hárotn forintot, ki- nix geredt!« temes kárt is okozott neki.töltve gyakran nein ér egy krajezárt sem. Az in- Adolf ur innen elment az Erzsébet-léri ki- Megtörtént, hogy a vízvezetéket osszerofrasz-stnllateur urnák aláírása is ilyen értékcsökkentő oszkba reggelizni. A fizető pinezér bizalmas mo- 1<J11 a Kazvezetéssel, hogy a lefolyó agyagcsator- h..lássál volt a blankettára. Váltóját csak nagyon solylyal értésére adta, hogy már ő is hallotta a n«*kat bevezette a fürdőd kádakba es a villamos- óvatosan fogadták, k iv á lta  mióta egynéhányszor nagy újságot; egy bútorkereskedő ismerőse oda- C9en8elyút elhelyezte a klozethen. Minduntalan megóvatollák. És gyakran megtörtént, hogy az in- ült hozzá és árjegyzékkel kínálta meg; egymás- m^karos.tolta ügyfeleit s önönmagát é$ teljesen stallateur szombat délelőtt saját külön konlllisán után öt életbiztosítási ügynök jött oda asztalához ag^onutotte amúgy is gyönge lábon allo üzletét, sorra járta a bankokat, szövetkezeteket és hitel- és telebeszélte a fejét a T. I>. és E. I). tabellák Az állapot kezdett tűrhetetlenné válni. Azértegyleteket, a nélkül, hogy váltóiból csak egyet is előnyével, kiki magasztalva a saját társulatát és |S Adolf egy szép napon vett magának bátorsá- tudott volna elhelyezni. Ilyenkor magán kívül volt, a sárga földig leócsárolva a többi konkurrens' in- gob beállított Péterlakiékhoz és megkérte MathiW szidta az egész világot és komolyan a nősülésre tézetet; három áruház-tulajdonos meghívta őt lég- kisasszonyt. Az meg szépen kikosarazta őt. gondolt . . . ujabh fashionable divatozikkeinek megtekintésére, »Nézzen csak a tükörbe, tisztelt uram !«Néhány héttel ezelőtt, egy szép pénteki na- egy szomszédos fotográfus már most kérte meg- monda. Azután nézzen meg engeinét. Akkor aztán pon történt. Az installateur ur, kit rövidség okáért tisztelő megrendeléseit. — Adolf urnák zugolt a tudhat mindent. Különben i s ................nekem már

XVII. évfolyam.__________________ Csáktornya, 1900. április 8-án. _________________ 14. szám.



—  Egyházi kinevezés. Rásztics Rafael, 
muraközi születésű nagy-kanizsai szt-íerencz- 
rendi hitoktató a veszprémi egyházmegyébe 
segéd lel készszé neveztetett ki.

—  Halálozás. Gultmann Gyuládé szül 
Szlehey Róza 54- éves korában Nován meg
halt. Az elhunytban Gálái Géza Csáktornyái 
adótiszt édesanyját gyászolja. Nyugodjék bé
kével!

—  Gazdasági előadás Gyulay Károly 
gazdasági tanár folyó hó 1-én Mura-Szom
baton, a vasmegyei gazdasági-eyesület mura- 
szombati fiókjának meghívására gazdasági 
előadást tartott, melyet a szép számban meg
jelent egyleti tagok élénk figyelemmel hall
gattak meg.

—  Elismerés és köszönetnyilvánítás. A
Csáktornyái Takarékpénztár Részvénytársulat 
tekintetes igazgatósága, a C sáktornyái m. kir. 
állami polg. fiúiskola könyvtára javára, f. évi 
ápril 4-én 40 koronát volt szives adomá
nyozni. Midőn ezen összegnek a mondott 
czélra való átvételét nyilvánosan elismerem 
és nyugtatom, hivatalos kötelességemnek is
merem, hogy a tekintetes igazgatóságnak 
intézetünk iránt tanúsított figyelméért és jó 
akaró érdeklődéséért, a tanügy nevében a 
nyilvánosság előtt is hálás elismerésemet és 
köszönetemet nyilvánítom. Csáktornyán, 1900. 
évi április hó 4-én. Pálya Mihály igazgató

—  Közgyűlés. A Csáktornyái első iparos 
temetkezési-egyesület f. évi márczius 25-én 
tartotta évi közgyűlését. A gyűlést Kristofics 
Károly nyitotta meg. Petrics Ignácz egyleti 
pénztárnoknak állásáról való leköszönése 
elfogadtatott. Számvizsgálókul Masztnák Jó 
zsef és Klein Mór lettek kiküldve. Petrics 
Ignácz volt buzgó pénztárunknak jegyző- 
könyvi köszönet szavaztatott meg. Ez idő 
szerint van az egyletnek 180 rendes tagja. 
Az uj tisztikar következőleg alakult meg: 
Elnök Megla István, pénztárnak Kollarics 
Sándor, jegyző Horváth Pál, számvizsgálók: 
Petrics Ignácz, Morandini Bálint, Neumann 
Samu. Választmányi tagok, lvacsics Ignácz, 
Holczman Mihály, Masztnák József. Mofcsán 
István. Czéizek István, Vidovics Pál.

—  A betegsegélyzö pénztárnál a dijak 
beszedése április 15-én — husvét napján — 
nem teljesittetik. ezért a tagok ebbeli köte
lezettségüknek április 8-án tegyenek eleget.

van jegyesem. Egy fess tüzérhadnagy. És mihelyt 
sikerült megpuhitani apuskát, azonnal megtartjuk 
a kézfogét. — De lássa csak Adolf ur ! Itt az én 
nagynéném: özv. Bodonbacher Alojzia — hisz ön 
jót ismeri különben ! Próbáljon annál szerencséi, 
az éppen önnek való. Van Budán a Tabánban 
két háza, most ha meg lesz az uj hid, az nagyon 
emelkedik értékben. Azután ineg apuska minden 
áron ismét férjhez akarja adni nővérét — bizo
nyára kezezni fog önnek ! Higyjen nekem, az 
egészen önnek való parthie, hallgasson rám és 
fogadja meg tanácsomat.

Adolf ur nagyon elszomorkodolt e szavak 
hallatára. Szó nélkül kalapja után nyúlt, busán 
haza ballagott. Otthon levetette magát a painlagra 
és keservesen bőgni kezdett.

De aZlilán hosszasan elgondolkozott és le
csillapult. betörülte könnyeit, felöltözködött és is
mét elment hazulról. Egyenesen nekiment a telek
könyvi hivatalnak. Behatóan tanulmányozott ottan 
egy tabáni betétet . . . .

■ Ü K  vasárnap kellős eljegyzést ünnepellek 
Péterlaki ur zuglói nyaralójában. Az asztalfőnél 
két boldog mátkapár ült: Mathild kisasszony Hav- 
ranek hadnagy kebléhez simult, és özv. Bnden- 
bacher Alojzia asszonyt átölelve tartotta a szerel- 
meles Adolf. A háziúr pedig habzó pezsgőspohár
ral a kezében éltette a boldog jegyeseket.

Az a bizonyos orfeumbeli virágárus leány 
pedig azóta minden este más-más selyem blúz
ban árulja illatos portékáját . . .

—  Gyalogposta közlekedés. A p é c s i  
posta- és ti'ivirda-igazgalóság intézkedése foly
tán a belicza és dráva-vásárhelyi gyalogposta 
folyó hó I-löl október Bt-éig a délutáni 
órákban közlekedik.

—  Lopás. Szivoncsik Antal Csáktornyái 
vászonkereskedőlöl Kordint János nevű al
kalmazottja 240 koronát lopott cl, s azzal 
elszökött. A tolvajt Budapesten elfogták, s 
ma már a büntető igazságszolgáltatásnak 
át van adva.

—  Gyilkosság. Rémes gyilkosság tartja 
izgalomban Stridól és vidékét. Alig kél hete, 
hogy a pénzesnek tartott 72 éves özv. Kol
man Borbálát — ki Stridó tőszomszédságá
ban levő III. hegykerületben lakik — kira
bolták; április hó 1-én, mikor a templom
ból a hivek elszéledtek. 1 és 2 óra között egy 
elvetemültember meggyilkolta. A meggyilkolt, 
ki esméletét rövid időre visszanyerte, a kö
vetkezőkép adta elő az esetet. Egy bajusz- 
lalan 2 0 — 24 évesnek látszó fiatal ember 
lépett be hozzá, aki előbb beszélgetésbe 
eredt, majd pénzét követelte. Az özvegy meg
tagadta a követelési, mire a merénylő, állí
tólag, szekerczével fejbe verte s homlokát 
behasilotta. Az áldozatot a gyilkos az ágyba 
vetette, és egy nehéz tölgyfa asztalt helye
zett reá. ezután összeszedte az özvegy pén
zét. adósleveleit s távozott. A szomszédok 
jöttek rá a borzalmas esetre s jelentési tet
tek. Az asszony eszméletlen állapotban szen
vedi végső perczeit. A konczentrált csend
őrség — hadnagyuk vezetése melleit — 
mindent tűvé tett. de a gyilkost a mai na
pig sem sikerült kézrekeriteni.

—  Biróválasztások. Dráva-Csány köz
ségben Gáspárlin János, Felső-Mihályfalván 
Gúla Ferencz. Szélmezőn Hoblai Fereucz, 
Hideghegyen Zsitlecz István, Slridón Gállics 
József községi bírókká választattak meg.

—  Szerelmi dráma. Dujmovics János 
légrádi legény lelke egész melegével udva- 
rolgatott egy nálánál jóval fiatalabb leány
nak. Csakhogy elöregedett szülei, mikor sze- 
relmetes fiuk háborgó szivét szelidebb esz
közökkel nem tudták legalább olyannyira 
lecsendesiteni, hogy a házi teendőit végezné 
otthon, kurtábbra foglak a gyeplőt. Szülőinek 
— szerinte — rossz bánásmódja elkeserí
tette szivét. Megtelt az a bánat keserő csep- 
jeivel s múlt vasárnapra elhatározta, hogy 
megválik az élettől. Szerzett egy pisztolyt s 
azt golyó híján söréttel löltölte meg. A dél
utáni istemtiszteletröl hazajövet aztán ki
ment a kertbe, hol mellének szegezte a fegy
vert s elsütötte. Szerencsétlenségére csak egy 
szem hatolt a baloldali tüdőbe anélkül, hogy 
életében nagyobb kárt okozott volna. Most 
fekszik, de talán majd ki is ábrándul.

— Szülői gondatlanság áldozata. Rojkó 
Imre dráva-vásárhelyi földműves 14 hóna
pos kis leánya zsirfejlés alkalmával a forró 
zsírral telt üstbe esett s abban elégelt. Ur. 
Szigethy nagy-kanizsai törvényszéki orvos 
és dr. Wolf Béla hatósági orvos a bonezo- 
lást megejtették. A gondatlan szülők a bíró
ságnak adattak át.

—  Mi minden szükséges egy embernek? A
születésénél: bölcső, gyermekruha, később harisnya, 
czipő, kalap, játék, még később: iskolatáska, Író
eszköz, ruha, azután: óra, láncz, evőeszköz, ágy, 
asztal, fésű, kefe, szappan, nyakkendő, keztyü, 
lámpa, konyhaedény, bútorok, bot, ernyő, pipa, 
hegedű, kártya, szőnyegek slb. Mindezen tárgyak 
és más ezer és ezer minden sz akmabeli ipari és 
kereskedelmi czikk, szabott árakon vásárolható 
egyetlen üzletben, a hírneves »Párisi nagy áru
házban« (Budapest, Kerepesi-ut 38.) a hol —  
mint az egész országban ismeretes — minden 
vevőnek, ki 10 frtérl bevásárol, egy művészies 
kivitelű képet ingyen készítenek bármely fénykép

után, csupán a díszes papi (keretért fizetendő 1 fit 
50 kr. E világhírű áruház összeköttetése minden
kire csak előnyös lehet és különösen most az ün
nepek és az utazások előtt kérjen mindenki ár
jegyzéket. melyből előre is meggyőződhetik, hogy 
jobb. szebb és olcsóbb árukat sehol sem vá
sárolhat.

—  Tűz Légrádon. Folyó hó 3-án köz
vetlenül a déli harangozás után félrevert 
harangok rémes kongása s a vészkürt hangja 
zavarta meg Eégrád különben is egyhangú 
csendességét. Nagy tüzet jelezlek s ezért a 
tűzoltóság egész apparátussal kivonult, de 
mire a vész színhelyére ért, már a tüzet a 
szomszédok, kik idejekorán ott termettek, 
elfojtották. V ü k  M á r i á n a k  zsupos fedelű 
istállója gyuladt ki és égett el, melyről, hogy 
közvetlen egy lépésnyire fekvő s szintén 
szalmafedeles házra nem csaptak át a lán
gok, csak a lakosság lélekjelenlétének kö
szönhető. A tűz oka minden valószínűség 
szerint vigyázatlanság.

—  Senki se mulaszsza el, hogy, mielőtt bú
torokat vásárol, meg ne kérje Ehrenlreu és Fuchs 
Testvérek (Budapest, VI. Teréz-kürut 8.) képes 
árjegyzékét, melyet, valamint bővebb felvilágosí
tást ingyen és bérmentve küldenek. E kiváló és 
megbízható czégnél mindennemű szobaberendezé
sek igen finom, szolid és modern kivitelben ol
csóbban, mint bárhol vásárolhatók úgy készpén
zért, mint hitelképesek előnyös részletfizetésre is. 
— Vidéki megbízásokra különös gond fordit- 
talik.

—  Anyakönyvi kimutatás. A csáktomya- 
külfárai anyakönyvi hivatal február havi 
bejegyzései. 1. Születések: Kozják Vincze, 
Verbánecz János, Csrép Júlia, Bernát Rozá
lia, Zseiezsnyák János, Hennán József, Sza
bol Ferencz, Szabói Mária, Sárics Mária. 
Hajdenyák Bálint. Vurucsics János, Zemlics 
Francziska,Sántek József. 2. Házasságkötések: 
Soltics József és Kollmanics Katalin, Vuko- 
vics Ferencz és Pollán Johanna, Soltics Ist
ván és Szabói Katalin, Soltics Pál és Pod- 
vezsánecz Teréz, Kricsnics Ferencz és Szer- 
zsa Ilona. Klehár Antal és Dámics Katalin, 
Jagecz József és Szabol Mária, Lesnyák Já 
nos és Jágecz Anna. Jalsovecz József és 
Jágecz Mária, Hasek József és Oreški Anna, 
Hajdenyák Antal és Szabol Mária, Zseiezs
nyák Márk és Okresa Mária, Mihek Pál és 
Babics Ilona. Kutnyák Jósel es Szabol Agata. Bel
lán János és Vukovics Mária. Petrics András 
és Kiss Anna 3. Halálozások: Plemenics 
István 5 é.. Mihalecz István 4 é., Polocs- 
nyák Vida 7 hón., Zselezsnyáé Imréné 70 é., 
Korent Mátyásné 03 é., Vidovics György 9 
bőn., Sterjecz Anna 8 hón.. Szabol Mihály 
60 é., Szirtey György 77 é.

A boldogulás utján. A gazdagságról azt tartották a 
| nevető filozófusok, hogy nem egyéb a szerencse és a halál 
versenyfutásánál. Mindenki arra van rendeltetve, hogv gaz
dag legyen, csakhogy sokan nem érik meg a vagyon bekö
szöntél. A dolog attól függ, hogy melyik ju t előbb az em 
berhez: a szerencse-e vagy az élet vége? Ezen bizony csakis 
nevető filozófusok vigasztalód hatnak, azok is kön vek közölt 
nevetve. Az élettel küzködö embernek ez a filozófia nem 
vigasztalás, hanem lemondás. Hanem a haladás, a mely a 
boldogulás útját egyengeti, az ő számára is talált vigaszta
ljál. Olyan, amely több a vigasznál', éltető reménység. Ez a 
találmány az osztály soriijút^k. Nagy százötven esztendős, 
nálunk meg csak 8 eves. De már nálunk is meggyökerezett. 
Mert kielégíti az embernek a szerencséhez váló ju ssát. Mert 
megadja minden embernek a becsületes gazdagodás lehető
seget es mert a nyei'emény fogalmát kihámozza rejtélyes 
burkából. A nyeremény már nem vakszerencse, hanem va
lószínűség. Már nem bolond esély, hanem luathematikai le
hetőség. Mert az osztály sorsjáték minden második résztve
vőjének nyernie kell. Ila egyebet nem ,a betétjét visszakapja. 
A mi azt jelenti, hogy a kocxkázut m in im ális. A főbb 
nyeremények száma is nagy, a summájuk pedig impo
záns. Ezrek, tízezrek, százezrek, még millió is nyerhető. 
Az osztálysorsjáték felszabadította az embert attól a fatalisz
tikus megnyugvástól, hogy a gazdagság beköszöntél nem él
heti meg. Ezer éz ezer ember jutott jómódhoz néhány év



alatt ős nagy azoknak a száma, a kik egyenesen gazdagok viliik, beszélgetésüket nem zavarja a kocsik zöreje, 
l«*tt«*k az osztálysorsjáték által. A mely nem babonán alapuló hisz uz aszfalt kocsiutakon zajtalanul haladnak 
lutri, hanem rendes üzlet a szerencsivel. Kel is fogja ezt móg a nehéz társzekerek is.Jlliába, nincsen poin- 
a középosztály és fel is karolta az osztálysorsjátékot. A nve- pásabb burkolat az aszfaltnál, órák hosszat sé- 
rók statisztikája azt bizonyítja, hogy a középosztály tagjai: tálva rajta, meg sem érzi talpam, ruganyosak lép- 
kereskedők, iparosok, gazdák, hivatalnokok, lateinerek ke- teim. Mi más a hepe-hupás kőburkolatnál! Mcny- 
resik és találják meg benne a szerencséjüket. A vagyon nyíre sajnállak benneteket kedves honfitársaim, 
függetlenséget, önállóságot ad. senki ezt jobban nem érzi. kik vidéki városotokban mit sem tudtok az asz- 
rnint a szellem és test munkása, a kinek a vagyonra való faltról, sárban, porban jártok vagy rójátok rossz 
vágyakozása néni kapzsiság, hanem a függetlenség felé való kőjárdáitokat. Az aszfalton se por* se sár, se ned- 
törekvés. Ezt a törekvését kielégíti az osztálysorsjáték, a vesség, az aszfalt járda a nedvességnek a házakba 
mely a maga tömérdek nyereményével és minimális kocz- való szivárgását, a talaj kigőzölgését is megaka- 
kázatával a szerencse leczövekezését jelenti. A közös epe- dályozza. Tavasz és aszfalt üdvözöllek benneteket, 
kedés helyébe a valószínűségben való bizakodás került. Min- ' A villám világítást, ezt a legjobbnak elismert 
denki számíthat már a jólét beköszöntére, a nélkül, hogy világítási módszert is üdvözöljük! Ennek nagy 
léha ábrándozónak tarthatnák. fényereje nemcsak a szemre ártalmatlan, de egy-

—  Legjobb orvosság . Mindazok, kik gyo- általán egészségi szempontból is legelőnyösebb,
morbnj, étvágyhiány, rossz emésztés, májfájdal- mert nem fejleszt semmiféle gázokat s a levegőt 
inak, kólika, vérszegénység, ideges fejfájásban nem rontja, A közvilágítás pedig legbiztosabban e 
szenvednek, használják a világhírű Psethofer vér- módszerrel oldható meg. Ennek folytán immár 
tisztitó labdacsokat, melyek teljesen ártalmatla- hazánkban is nagy elterjedést nyert a villámvilá- 
nok. gyorsan és biztosan hatnak és a legelsőrend ü gitás, ami főleg a világhírű S i e m e n s  és Ha l 
orvosok által ajánltatnak. Hasznos szolgálatot s k e czég érdéire, melynek Hudapesten is van 
vélünk tenni t. olvasóinknak, ha e kitűnő gyógy- villamvilágitást berendező telepe, honnan a vidék 
szert b. figyelmükbe ajánljuk, t tekercs, mely 6 igen sok városát, középületét és gyártelepét ren- 
doboz á 15 labdacs 1.05 fit. A pénz előzetes be- deztették be, még pedig mindenütt a legnagyobb 
küldése után I tekercset 1.25 frlért, 2 tekercset megelégedésre. A S i e m e n s és H a l s k e  czég 
2.30 frlérl, 3 tekercset 3.35 írtért küld bérmentve legújabban Szászvárosban rendezte be a közvilá- 
P s e r h o f e r  J. gyógyszertára, Becs, I., Singer- gilást, mely már üzemben van. A központi telep 
strasse 15. berendezése főleg a vizi erő kihasználására van

—  Az első leánykiházasitási egylet m. sz. alapitva, mely egy trubina által hajtatva 150 l_ó-
inárcz. hó 15-én tartotta Schwarcz Ármin elnök- e,<^  képvisel; rendkívüli esetre tartalékul egy 150 
lete alatt számos tag jelenlétében XXXVlí-ik ren- *óe,eJü áll rendelkezésre s 120 ivlámpaés
des közgyűlését. Az évi jelentésből kivesszük, hogv 2000 ,ano világítást szolgáltat. A magas forgó 
az 1809. kezelési év kedvező és eredménydus volt. aramu berendezéshez valamenyi dynamókat, transz- 
amennyiben 14271 jutái ék rész lelt újonnan be- formatorokat, készülékeket és vezetékeket a S i e- 
irva, mely tekintve a mull évi általános rossz 1,1 e 11 s B a  ̂ sk  e czég budapesti telepe szál
gazdasági viszonyokat, kie.égitőnek mondható. A ü tolta, s . ezze* újólag bizonyságát adta annak, 
belépeti tagok, valamint a beirt kedvezményezet- *,(>fiy a villám világítási berendezés legelőnyösebb 
lek túlnyomó számban a legfiatalabb korosztály- M ételeinek érvényesilésével s a természet által 
hoz tartoznak. Bizonvitja ez, hogv az intézet az nl l,Jt°tt ingyen erők felhasználásával a legjutá- 
uj beiratkozásokkal fiatal, életerős elemet nyert. "V^nbb üzemű és legtökéletesebb világítást szol- 
Az 1890. év bevételei 2*30452 k. 00 fillérrel min- fialtatja.
den czimlelnél tetemes emelkedést mulatnak. A K e r t é s z  l ó d  o r műipuraru raktárát
kiadások 804882 k. 18 fillért igényeltek, mely ősz- Budapesten a Kristóf-téren érdekes megszemlélni; 
szegből különösen kiemeljük a nászjutalék fejében a 'M  kirakatban mindenki megtalálja szükségletét; 
történt kifizetéseket 520750 k. 70 fillérrel. Ez ősz- m,mlen dara,» anal van olla" megjelölve. A vi- 
szeg 200 tagra 750 kedvezményezett javára, me- deleknek ajánljuk az újdonságok képes árjegy- 
lyek közt 10 árva volt, oszlik meg. A legkisebb I zékél meghozatni, melynek tartalma: Ilyennek já- 
nászjutalék OOo korona, a legnagyobb 10300 kor. ékszer. Lawn-tenms. Croquet. Football-társasjá- 
volt. Az évi bevételi többletből 1000280 k. 70 fii., K'kok. E g y e  d ii I i f ő r a k t á r  a m e r i k a i 
a mathematikai díjtartalékhoz csatolandó, mel\ - 1 e n '* i  ̂ a k e t t e k n e k 3.80-tól 20 írtig. 
Ivei az 5120373 k. 78 fillérre emelkedik. Az alap- £«8»  Babok 2.25. I.ignum sanclum golyók 1.15-től. 
szabályszerű javadalmazásoknak elegei téve a nász- ' orna-eszközök. \\ hitely s Health Exerciser izom
jutalék felemelési alaphoz 82042 k„ a külön tar- e'ősitő szoba torna-készülék. Revolver 3 írttól, 
talékhnz 33050 k. 80 (ill. és a hivatalnoki nyug- *'lobért és vadászpuskák. Lovagló- és horoghalá- 
dijalnplioz 4000 korona utaltatott. A mérleg fő- sza*' eszközök, lourista zsák és bot. Lili- és kézi- 
összese 5824869 k. 20 fill. ez 1010043 k. 82 fül. laskak- Bőröndök Pénzlárczak. Aczél zsebkések 
lartalékbelélben, 1702811 k. elsőrendű zálogleve- f s ol*ók- Az ebédlőasztal kellékei. Háztartási- és 
lekben, továbbá két intézeti házban, melyek 15114 ko,iy huszerek. Szódavíz-, fagylalt- és vajkészitő- 
k. 48  IMI. leírása után I HMI3ÍKI k. 78 lill. értékben *él’l'k- Bronx porezellán disztáiKyak. Képes lc- 
vnnnak felvéve, végre saját kötvényekre adott »VUH« »Ihum 81' kitol o frtig. író asz-
k ölesönök ben kint levő díjkövetelésekben és pénz- p '  kellékek. Dohányzó eszközök, loilette czikkek. 
készletben meri fedeznél. A közgyűlés az évi je- l,lvaU,s ékszerek, legyezők, sétabotok. Kertészeti 
lenlést és mérlegel tetszéssel tudomásul velte és és '»éliészeli tárgyak. Községi elöljáróknak erős 
a frlugvelö bizottság indítványához képest az igaz- ,rtr postaláska Ö.nO-löl. Kihirdetési doh. földmérő 
gatóságnak a felmentvényl megadta. A jegyző- l'tnez (1.00 Kljeliőr kört .üVtöl Betegápoláshoz 
könyv hitelesítésével Steiner Ferenc* és Bálfay szükséges Irngator io 'l . Massirozo (Slkr. Oózbe- 
Károly urak bízatlak meg. Miután még Krisztin- légzési (mhalation) készülék a  fit Gumim leg- 
kovich Béla főmérnök szövetkezeti tag indítványa, párna 4 frtól stb. A közeledő húsvéti ünnepekre 
hogy az igazgatóságnak, különösen Schwurz Ár- 'gen díszes és nagy választékú húsvéti tojások 15 
min elnöknek, a felügyelő-liizoltságnak jegyző- k'l6l kezdve; öntözéshez való folyton tölthető 
könyvileg köszönet és elismerés szavaztassák, egy- ^oki-ok 40 krlólI kezdve; illatszerrel megtöltött 
hangulag elfogadtatott, következett az uj válasz- laeonok ito ki tol kezdve es sok inas tréfás meg- 
tás. Az igazgatóságba Sehvvarz Ármin, Kolin Ká- 'eP'̂  locsolók kaphatók, 
roly, dr. Wittmenn Mó', dr. Reich József, Eisler
József. Herzfeld Zsigmnnd, Tsuk Sándor és Kohn S z e r k e s z t ő i  Ü z e n e t e k :
Arnold hal évi időtartamra közfelkiáltással újból Anyám halála, Szép, érdemes emlékül eltenni, 
választatlak. A felügyelő bizottságba szinten koz- , suhj' kliv vonatkozású tárgyánál fogva nem 
felkiáltással dr. Alexander Bernül dr S „ion p,J6zában a nyi,vánosg4g dé' Čiimar i vrag,
Zsiginond, Báger . zse , ei >e me . e , e vntumint az adomák közölhetők. Kár, hogy olvan 
Dávid I. és Se.fens.eder József (u ) egy év. ,dö- ri(kán k(, f)l| di j6l kpzpli a í,épi*9S ir4|yt. 
tartamra leltek megválasztva A közgyűlés kivan- A murak(izi ^ le, olvasnA k^|eményeit. 
saganak megfele ve az elnök ajanlata a a v snza- ^  _  Stridó,
épeit választmányt tagok isinél s Dielz Miksa Le d A üldósi|,iisokal megkaptam s közlöm őket. 

Lachmt János, Leichtner Benő, Pruzsmszky József K ■ .. f ® 1
és Steiner Ármin mint uj tagok választattak meg.

Budapesti levél. Propaganda meggyőződésből.
Valamely esemény vaólságáról való teljes meggyőző

i n  n kikelet, a séták Ideje. Merre a szem dést az abazolut bizonyosság adja meg. A  hitetlen Szent
ellát, mindenütt sétáló közönség. Magam is a tö- Tamás is a maga szemével akart látni, a maga kezével akart

i r | ..iaa,,, i,./.,,,. tapintani, csak akkor volt meggyőződve valamiről. Pellauxmegbe vegyülve figyelem a csicsergő, vidám leány- H£ a tplográfognö Fomy -sur-Yverdonban, (Mailt Canton)
arezokut, visszfényét HZ üde tavasznak. Könnyen annyiban különbözött e tekintetben Szent Tamástól, hogy lépdelnek a ruganyos aszfalt járdán, mint a tünde hitt, mielőtt látott, de később annyira tisztán látott és any-

arra bírta rá, hogy tovább is használja a pilulát. A második 
skatulya jelentékeny javulást idézett elő és most, miután 
hat skatulyával fogyasztott el, annyira jól van, a mennyire 
egy hetvenéves asszony csak lehet. A mikor sógorasszon vont 
aki nagyon vérszegény volt, anyjánál ezt az eredményt látta, 
szintén használni kezdte a Pink-pilulát. Most az ötödik ska
tulyánál tart, de már nem is a régi, annyira megváltozott. 
Azelőtt a nn y in  gyönge volt, hogv egyedül felöltözködni sem 
tudott és egész napon át a pamlagon feküdt. Most vezeti a 
háztartást és legutóbb a mezőn is dolgozott. Több más em
ber, a ki szintén a Pink-piletát használta, hasonlóképpen 
nagyon meg volt vele elégeuve.

Ez bizonyára szép bizonyítvány a Pink-piluláról, a 
mit meg is érdemel, annyi esethen gyógyította meg a vér
szegénységet, sárgaságot, idegességet, valamint az általános 
kimerülést.

A pink-pilula kapható Magyarországon a legtöbb 
gyógyszertárban. Egy doboz ára I frt 75 kr. és hat doboz 
9 frt. Magyarországi főraktár: TÖ KÖK JÓ ZSEF  gyógyszertá
rában, Budapest, Király-utcza 12.

Ny i t t  tér.*)
Tóth István uradalmi tiszttartó községi kép

viselő úthoz folyó évi márczius hó 28-án egy 
liorvát szövegű aláírás nélküli (anonym) »Polgárok* 
jegyzéssel levél érkezett, melyben én és a helyet
tes bíró azzal vagyunk vádolva, hogy mi a köz
ségi erdő beültetéséhez Toplicsánecz N. felső- 
pusztafai Inkos mint bélyegzett egyéntől 6000 drb. 
égerfa csemetét vettünk, hogy azok az eladó által 
idegen területen jogtalanul szereztettek és kérik a 
tiszttartó urat, hogy az ezen égerfa csemetékre 
vonatkozó számadási tételeket vizsgálja meg.

A fenn tisztelt képviselő ur a levelet midőn 
nékem átadta, őt a számlák átvizsgálására kértem, 
minek folytán azok általa Ziegler Kálmán ésHirsch- 
tnann Leó községi képviselő urak jelenlétében meg
vizsgáltatlak. teljesen rendben találtattak, szabály- 
ellenes, annálke«ésbé hűtlen kezelést megállapítani 
nem tudtak.

Azon esákoveeski névtelen Purgerek, kik 
nyulszivüek. mert a magában szép szövegű leve
let aláírni nem merték, a »Kinkusz« egylet tagjai 
és hősök a korcsmában, a hol törvényt alkotnak 
s a hazai törvényekkel talán azért nincsenek meg
elégedve, mert a bor és kinkusz után is kell fo
gyasztási adót fizetni, mi ha nem lenne, akkor 
bizonyára gyakrabban és nagyobb porcziókat eresz
tenének le szomjuhozó garatukon.

Ha a nyulszivü és névtelen »Purgerek« kö
zölt ese tleg községi képviselő lenne, annak tudnia 
kell, hogy a képviselő-testületi gyűlésben felszóla
láshoz van joga.

Egyébiránt a levél szerkesztésében résztvett 
Purgerek olyan fajtájú Csáktornyái pátricziusok, 
kikre az a jövő vár, hogy nemsokára utkapjarói 
vagy bakteri állásért folyamodnak.

Csáktornya, 1900. évi április hó 3-án.

Petrics Ignácz
községi bíró.

E rovat alatt közlőitekért nem vállal felelőséget a
Sxerk.

Felelős szerkesztő:

MARGI TAI  JÓZSEF
Kiadó és laptulajdonol:

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR).

gyomra, hogy semmi 
táplálékot nem bírt 
meg. Mivel orvosról 
hallani sem akart, 
mi magunk tettünk 
próbál minden féle 
szerrel, de eredmény 
nélkül. De mert lát
tuk, hogyan gyöngül 
napról-napra, attól 
tartottunk, hogy egé
szen elveszítjük, a 
mikor végre egy asz- 
szony, aki ismerte a 
Kink-pilula jó hatá
sát, azt ajánlotta, 
tegyünk próbát ezzel

*  a pilulával. Az első
* skatulyának csak az 

volt a hatása, hogy 
javította az emész
tést, a mi legalább

nyira meggyőződött mindenről, hogy ez időtől kezdve hité
ben semmisem ingathatta meg. Már jő idő óta sokat és 
nagy elismeréssel beszélnek az emberek valami Pink-pilula 
nevű gyógyító szerről, a mely a betegség vagy a vérszegény
ség elgyöngitette embereknek visszaadja az elvesztett erőt. 
Szavahihető emberektől nyert felvilágosítások után Pellaux 
asszony teljesen bizalommal beadta ezt a szert anyósának, 
özvegy Pellaux Jeanettenak. Az elért eredményről a követ
kező levele ad felvilágosítást:

Anyósom írja levelében a legutóbbi tava
szon nagyon elgvöngült. Hosszabb idő óta annyira fáit a



XVII. tečaj. Vu Čakovcu. 1900. 8-ga. áprilisa Bi oj 14.

Sv e poSiljke se tičučzadržnja 

novinali, naj se pošiljnju na 

me. Margitai Jožefa urednika 
vu Čakovec.

Izdateljstvo:

Knjižil ra Ki se h el Filipova, 
kain se predplute i oliznane 

pošiljnju.

MEDJIMURJE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeči družtveni, znanstveni i povučljivi list za puk

Iz laz i s va k i t ije d e n  je d e n k ra t  i to : vu  s va ku  n e d e lju .

Predplatna cena je:

Na eelo leto . . .  H kor. 

Na pol leta . . .  4 kor.

Na četveri leta . . 2 kor

Pojedini I»roj: koStaju 20 fill

Obznane se poleg pogodbe 
i fal računaju.

Službeni glasnik: »Čakovačke ŠparKasse«, »Medjimurske Šparkasse«, »Šparkasse Okolice Čakovca«, i t. d.

Plodjenje ječmena.
Od kad je trgovina piv e cvesli počela, 

od onda je stem vekše trsenje pri gazdih, 
da vnogo i dobre faj te ječmena plodi ju.

Dok je do vezda pred gazdi samo pše
nica hrž, kuruza bila znamenita stvar, zatoga 
se od vézda i ječmen računa med ove. ali 
gazdi ipák neznaju ravno plodjenje ovoga.

Vredno je  daklo, da od toga jedno dru
go govorimo:

Plemenitešeg ječmena samo iz dvorednog 
protuletnog ječmena dobimo. Ov ječmen 
ima više fajtah. ali ove nedržimo potrebnim 
lu spomenuti, jer znamo da ga ipak takove 
fájté né, koja nebi bila prigovorua.

Kak svaka kulturbiljina, tak i ječmen 
vu različnim odnošaju zemlje i zraka, tak 
vu množini kak vu kakvoči ne jednaki plod 
da. i zbog toga ploduikom ječmena nemre- 
mo bolši navuk dati vu zbiranju faj te, kak 
da naj prije na menjšim prostoru (teritori- 
umu) izprobaju i samo onda se nuj trsimo 
najbolje priličnu faj tu priskrbeti. Tuliko ipak 
moremo reči, da pod mrzlešim zraku je bolši j 
tak zvani škotski ječmen, a poci toplešim 
zraku pak vu južnoj okolici plodjeni. Gda 
več poljodelavec dobro pozna fajtu treba je | 
da ovoj i pliličnu dobru zemlju daje i da 
zemlju prije dobro obdela.

Z A B A V A

Krvava svatba.
Pri Jakopu je  bilo sve u redu. On jo 

svoju diecu odhranjival po božanskoj naredbi 
i u njegovoj kuči se je  svaki posel pričel 
u imenu božjem, osobito pako je bilo u n je -! 
govoj kuči poštuvanje Majke božje.

Njegova kuča je stala na samoči, jednu 
uru od farne cirkve daleko. Onde, u tako 
zvanoin »Allgau« to nije nikaj nenavadnoga. 
dvori i kuče onde leže na samoči po brdi- 
nah ili po dolinah sa svojimi ograji i zem
ljami, tle je taj predel osobito zanimiv i 
ugodan, jedino neugodna je daljina u cirkvu 
i školu. Ta samoča rnedjulim čuva ondešnje 
slanovnike, a najviše mladež, od zavadjanja 
na razkalašeni život i zla druživa.

Allgauec je osobiti čoviek. II obče je 
zauzet za sve liepo, uzvišeno i plemenito 1» 
je  ftrj komad zemlje dal znanosti i umiel- 
nosti velike muževe. Biskup Henneberg bil 
je  rodom iz Allgaua, pokojni \viirtenberžki 
dvorski malar vitez Gegenbauer, zadnji »fres- 
co malar,« bralja Spind u Monakovu, dok
tor Scbopp i VVeinhardt, zalim savietnik Jo- 
cham i piesmk Vehringer svi su Allgauci, i t. d.

Jakob je imal troje diece; najstariji je 
bil odgojitelj g laso vi toga missionara patra

Pitanje je, gda bude zemlja prilična za 
ječmen? Onda kad je  lepo prašnata, kad je 
pésck i ilovača na polovici vu njoj i ako i 
vapno zdržava i nije jako mokrog ili jako 
suhog funduša.

Da je  takvu zemlju dobro moči obde
lati, je potrebno i na sejanje paziti. Na to j 
gledajuč na pravim mestu stojiju paragi oko-1 
pavnih biljinah kak: krumpéra, kuruze repe. j 
Kojegud zeberemo, gnojenje sa Stalnim gno-1 
jom nezamudimo pognojiti, jer ječmen jakšu I 
sa hranljivimi materiali zemlju zahteva, ali j 
zato ipak olohavi od izravnog hasnuvanja 
štalnog gnoja. Sa gnojenjem okopavnih bilji- 
nah smo dosta včinili i potrebočam ječm e
na. i ako poleg toga superfosfata izravno 
hasnujemo više posla neimamo. Pri priprav- 
Ijenju zemlje držimo glavnim to, da ju v 
jesen glibokj podorjemo, a na protuletje 
pik na mesto orjenja dobro pobranimo, to- 
jest grubbernéramo, a grudje dobro spote- 
remo.

Sejanje taki na protuletje, kak sc je 
tiranje započelo. včiuimo. Bánáséivá je svig- 
dar bolša. kak kesna, jer po kukci včinjeni 
kvar bolje zdrži. Semena né treba vnogo 
liasnuvati; iz dobroga semena je  na jednu 
kat. mekotu 9 0 — 120 litrov dosta, više se
mena ne teeba hasnuvati, jer od toga setva 
na gustorn dojde i lehko se spoleže. Po sé- 
tvi dobru služba čini trn-brona.

Zalem ne imamo drugo delo kak op- 
lesti i setvu čuvati od marve.

Za žetvu je  riajbolše vréme, da je  zrnje 
čisto zrelo, clakle né vojsk, nego vu čisto 
zreloči je  treba želi.

Iz povesti Magjarske.
Daljo.

P o ra v n a n je  sa k ra lje v s k o m  h ižo m
I. Fcrcncz József ( I8 6 7 — do danas.)

Po koncu 181-9-og rala su žalostni 
dnevi došli na mgjarski puk.

Tak zvana »Bach vlada«, koja je  vu 
petdesetnimi Ijetmi stupila goii. je ne samo 
ustavu nego i magjarski puk i jezik hoteli 
zbrisati iz lica zemlje. Odredili su, da se vu 
školah nemački jezik vuči, da tak iz orsaga 
leži napraviju austvijsku državu.

Narod je  trpel i čekal je  bolše vréme, 
jer je znal, da je  pravica neizumrta, i da 
nju potrli nije moči.

Sudbena ruka je i Auslriu postigla. Vu 
rat se je  zmešala sa taljani, koje su francuzi 
pomagali i vu solferinoskoj nesrečnoj bitki 
su auslrijanci tvrdo bili svladani 1859. jun
2i-ga i zgubili su jednu najlepšu državu: 
Lombardit!.

Na to je  cesar skup zezval iz svili aust- 
rijskih državah iz 100 članov stoječe sprav-

Zeil-a, brata bivšega kneza, zalim jedna po
božna kčerka i još jedan sin imenom Se
bastijan. 1 ovaj Sebastijan igra u ovoj mojoj 
pripoviesti glavnu ulogu. a dogodilo se je 
pred sto godinami.

Sebastian lii se najine imal ženiti, le 
mu je otac, stari Jakob rekel: »Ti si izaberi 
koju si hočeš, ja  negledim na bogatstvo, ali 
gledim na kriepost i pobožnost i zalo ti ve
lim. da mi u kuču nedopeljaš snahu, koja 
nepošluje Majku božjul*

Anda je Sebastijan svoje oči liitil na 
stanovitu dievojku, koja je na daleko 11 oko
lici bila najliepša. 1 ona je  bila iz dobre 
krščanske obi telj i.-« h  se je svaki dan čislo 
molilo, te je svake subote pred kipom kra
ljice nebeške gorela mala lampica. Ova za- 
ručnica Sebastianova se je zvala Marija a 
k lomu je  uviek na processiah nosila statuu 
Majke božje naprvo. Ona je bila od mnogih 
obožavana. ali poznanstvo nije hotela s ni- 
kim sklopiti; jednom riečju, ona je  bila kinč 
i zrcalo svili dievojkab, a pošto je bila ve
sela i sa svakim uvek prijatelsjkz, to ju je 
svaki rado imal, pak kad se je saznalo, 
da je  sa Sebestijanom zuručena, to se je 
svaki, koj ili je  poznal, veselil, jer ovi dva su 
baš »kupa spad ili, da neinože bili bolje.

Samo jedan je bil drngoga mnienja, a 
h  je bil sin ondešnjega orgulasa, tmurni i

neugodan čoviek. On je  uviek potuleno pred 
se gledal, s ljudmi se nikada nije družil, 
uviek je  bil sam te su ga nekoji i bojali, 
akoprem se o njem nije nikaj čulo, ali baš 
niti dobra. U njem se je  več od duže vrie- 
mena porodilo nečisto nagnutje prama lie- 
poj Mariji te se je  isto, podupirano divljom 
naravju njegovom, razvilo u strast, koja ne
ma granicah. Odkad je nesrelnik čul záru
ké Marijine sa Sebastijanom, postal je  još 
bolje sam za se, negoli je  prije bil. Sebas- 
tian i Marija su se zaručili jednog Majke 
božje dana, pak su i odredili kaki; dan svo
jega vienčanja, na dan pohadjanja blažene 
dievice Marije, za da bude njihova ciela žc- 
nitva pod obrambom Majke božje. Oni su 
anda to vrieme med zaruki i ženitvum spro- 
veli tak uzorno, da niti najgorji jeziki nisu 
mogli o njih kaj zla reči, te se je nad timi 
sretnimi mladenci sve veselilo —  samo je 
dan je mrmlal — školnikov sin.

Pripovedalo se je poslie, da je  one ne- 
nedelje, kad je u cirkvi bil prvi ozov, bo
lel se sam skončati; to se je onda tak raz
legalo. da u njem nije bila nečista, več pos- 
ve olvorena, čista i iskrena Ijubav prama 
Mariji; rnedjulim to opisivati nije moja ovde 
zadača, pak sloga idemo dalje.

Baš je bil dan, taj dan pohadjanja BI. 
dievice Marije 2-a Júlia. Kak je to sve bilo
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I j  iste, vu kojim su i magjarski poslaniki K A J  J E  N O Y O G A ?  žalostil, da je  samoubojnik hotel biti. Ali nije
imeli del. lu  su dopustili da magjari slo- vumrl još vezda ga vu špitalu vračiju.
hodno držiju orsačko spravljiSte, ali jer su _  Prosimo trnkepoštuvane pred- iona.
magjan, najme pák Deák Ferenczcčlu usta- . . . .  *
vu prosili i zahtevali ovo spravljiSte se je  P a n ik e , im j /mm vu drugim fertnlju Blizu Rešte na Csepel sisku si je  
bez svake odluke razzišlo. predplnt/ie zuostntke čim pred ipoá/eju Holotka János —  foringaša žena —

Na to su vu Magjarskoj vu ,■ uredolateinnovih, lasi r,lgala- ~  med 'Cm 86 je  pe'
više mestah —  ne hoteli porez i sol- - - - - - - - - -  1 '  ' troleum-lampaš doli prehilil i plamen s e na
dačiju dali žbog Česa su soldaCki sudi bili HuU.st H la sa li*  Gyula ? ' aVU njo' f ijel' ° d CeSa Sej? lak ZOŽgala
postavljeni. da je  o. m. 2-ga vu noči vumrla.

Državna vlada je sada vu rukah Schmer- Zdravje Wlassits Gy. kultus- ministra 
linga bila. i ablegata našeg kotara, — kak nam pišeju IJetn nošena kupija.

On nije tak kudil magjare i navolil se se je  vu Meranu čisto pobolšalo. Ali minis- Vu jednoj bečkoj vračilnici su ove da
je, da bi sa njimi navek vu srdbi bil, je  ter hude zato još i vu Brixen i Abbázia ne jednomu Albrecht imenom 74 Ijet sta- 
prosil, česa ra da pohodi PeStu, kaj kad se iSel i samo po vuzmu hude došel dimo, pak romu čovieku iz noge jednu kuglju zeli vun, 
je pripetilo, je  kraljevsku hižu i magjarc prek vzel vodjenje ministerskih poslov. pokehdob s umu nogu prije sa Röntgen traki 
bole skup doneslo i bečki kormán se je D etečje  delo . previzilerali. Albrecht jepovodal, daje 1848-
počel pogajali sa magjari. 1865-ga decem- . .  . * 49-ga pod Radetzky-om vuTaljanskoj vojuval i
bra 14-ga je Njegvo veličanstvo osobno od- *Ja^an občini je jeden Cimerman prilikom jedne bitkesu mu vu desno stegno
pri orsačko spravljiSte, ali koje su na bit- *>ez P°Pa sam pokopal svoje mrtvo déle. strelih. Banu su mu zavračili ali kuglja je  
rom morali zaprli jer je  vun vudril austro- **et*no Par dece je kričalo i zabavu naSlo nutri ostala i on se je  dalje vojuval, bez 
pruski ral. vu lem osobitim pokopanju. Bezdušnoga ci- toga, da bi gda ikakvu bol čutil. Samo vez-

Austro-pruski rat je  takajše nesrečno mermana su prijavili sudu. da p0 52 Ijeti ga je  počela noga boljeti i
vudril vun. Austrijci su pri Königgratzu 1866- Grob pod  snegom. tak Je došla*kuglja, na svetlo. Kuglja, koja
ga juliuša 3-ga veliku pobüku trpeli, a vu á , , je  vu stegnu bila streljena, je vu dugim
Taljanskoj pak su zgubili Vencciu. . lz ^ ^ ‘-Vasarl.elya je  lešl vu Petnek ob- vrcmenu do noge došla.

Auslrijska vlada, je  vidla da bez rnagjarovna fn u  pohadjal svoju Ženu )pra M.haly sluga, 
vnogo nemre dojti- Po velikih nesrečah je  0azda ga Je zabadav * * » '  a ,žena Pak Je
i Njegvo Veličanstvo previdel da si države êk'a’ da ga P "  "J°J bllo- a l  llaJ ne Iz Boča pišeju, da je tam v sredu céli 
samo tak more ravnali, ako ga puk ljubi i d“Jde k nJ°J’ .Jer “ ■ ° " a ,Peneze nedi\ Z»- den curel sneg. Vu noči je  zmrzlo. -  lz 
on njemu ustavu da P1* 1 za^nJ' ^ro$- k*121*11 Je na to zenu Nagy-Szebena javiju, da tam od torka pod

Deák Ferencu je išlo po ruki magjare ■"H™1 1 žandari, su " j u sa nj.eni'" dragi,n J^n im  pada sneg. -  Vu IJptó-Szt-Miklósu 
podobrikati sa kraljevskom liižorn i ovo po- JJr,jeh;. 7 slec' da s,u ga ovl zaklal1' 1Vec dva dane podjednim su veliki za-
ravnanje je  fundament 18(i7-ih zakonov dva ^ , ,e . *  od . loga sP0,nln«JU “»■' pubi, koji več i čovečju žrtvu imaju. Poleg 

I. Ferenca József se je  sa svojom že- " ud! N* * ,dT  86 'e 7 f da vun z‘sla. na l’ollornya občine blizu l.ipló-Szt-Miklósa. na 
nom Flisa belilom med radostjom puka po- * '*  0 rc a 8. ' ar' ,IZ a l . , sC '*,i'|ll<ig 1 .|ia 'edu ^aK reke su *edll°  mrtvo telo našli i 
leg stare navade 1877. juniuša 8 ga dal H ju  su naši. mrtvo télo üpra Mihalya Ve- vu ovin. Jezny Jánosa iz Szt-lván občine 
okorunili po Simor János hercegprimašu a 11 z,ll)u i ga je na po ju zas igr i su g ga prepoznali, 
zalem pak je  prisegel na magjarsku ustavu, Je " f  n,el,ov Klboko, zakoPal' 2 e " u 1 nJe- Strah Itala to „a.
da bude zakone lak on obdržal, kak sa dru- " 0g dragoga SU lak' slobod,1°  PUS‘" ' „  *  . ,
gimi dal obdržati. Sauioubojalk sóidat. ,Vu, lKb' ' V * 8 ; '1"  etu J* rekuč

Od onda on islinito i pravično ravna . . . ,  * u slra'm držal cé'u Ba,atonsku .^ o b ču je -
ovoj puk. Pod njim cvete Magjarska, lak . , k.Nada'.  AlaJos J,>1 8 ar P " **■ P.e’ den srabar “vojinn čun. Najpnje je  vu jed- 
rnaterialno, kak duševno, on na Ijetu više- ^ k u n  regm.entu solda vu Budapest, se je  no, šum, poleg Halaton-Fureda bral svoju 
krat pohodi svoj puk i pod njim su se spu- ?; 'm svojnn stanu strehi vu glavu meš r.ju a zatem pak se je  na Balaton pre-
„ile reči najvekšega, magjara Széchenyi«, da, ?“esrLeem ‘ lo' ek Je 'jub,I jednu Ičpu devoj- seljd gde se ,e med trst,njem vu jednnn 

.. . J . . . .  ~  . , , 3 ku, koja je  tam stanuvala. Ali ona njega vkradjemm cunu pet meseci skrivačkal. Po
agjars’ ni) 1 e'Poparita n'je ^ole*a P0fci|ušati. Na to se je  tak raz- noči je  kral vu bližeših selah i tak si je

živahno u cieloj fari! Svc se je  spremalo za to se je  u jutro opel počelo le trajalo rija,« da ju je  izmolil bila bi ga na drugi
na svatbu. Tu se je igralo, pievalo i pucalo, do večera, —  i tak se je  u ono vrieme put okrenula.
— tu i tam su se več videli jahači sa rož- svatba obdržavala kroz dva —  tri dana On j e jma| QŠtrj j)aja§   0lj
marinom se onde več dugó nisu vidli, jer (kak i sada), ali samo po danu (kak sa- ncj.U(j s j ga j e potajno pribavil, te ga je
je mladence ciela tara rado imala. da ne). oštro nabrusil, a tim oružjem je  on kanil

Kada se je  mladenka svojim roditeljem Na dan Marijinoga vienčanja u jutro se mladenki jednim udarcem pred oltárom 
zahvalila za svu njihovu ljubav i dobrotu, g^olnikov sin probudi sa nazlobom u srdcu glavu odseči. On je ta j palaš tak mudro pod 
koju su jo j izkazali, kak je  to prije odhoda svoj em j 0  ̂ nikada. On si je čvrsto pre- svojim kaputom sakril, da nitko niti naj- 
u cirkvu posvud navada i kada su ju ro- tjuze| t);lnas. zaručnicu pred oltárom zaklati, manje sumnjivoga na njem opazil nije, a
ditelji blagoslovili, pričela se je  plakati te se j e znaj |iep0 orgnlati te je njegova za- izvan toga ga baš nije niti nitko osobito
dugó i dugo nije mogla od plača zdržati, tja(>a (1 vick na koru orgnlati, dok su promatral.
inozbit je slutila nesreču, koja ju je  tekala. SV;^j u c jrj.vu j \z c|,-kve išli. Tak liepo i . , , . . . . .. . . .. .

»Ja sve prepuščam blaženoj dievici ^  slrastveno, kak danas, još nikada nije . . ,,t<l .̂e .anu a ’ •*e i . lJie .
Mariji« -  je  rekla, dok au ju rodidelji bla- j , To su b lo osobile To je  lnnoJgi rnladenc. mozb, kakovo rodbmstvo obstoj,,
goslivlali. -  .o n a  me bude čuvala i svako. 0*  ,, a|j na lto njje nilko mtoliLJ N e  b, „n moglo preč,h žen,Ivu onda taj
mojoj nevolji mi pomagala.« pun nazloba čoviek u jednom hipu skoči

To je  bila svatbena povorka, kakove Kad su gosti u cirkvu stupili, a mla- iz sakristije do oltara k mladenki i prije 
dugo onde nije nilko videl! Muzikaši su ig- denka se Je svetom vodom poškropila, mo- nego bi tko bil mogel u pomoč priteči, za- 
rali več od ranog jutra lak da je sve mo- *'*a J°  svoju navadna molilvu k-balzenoj sieče joj tim palašem lolikom šilom u vrat, 
ralo veselo biti. I školska dieca su se vese- dievici Mariji, koju je i drugda navadno da se je  on hip na zemlju srušila riečmi: 
lila svaki na svoj vrtanj kojega bude po zna*a ™°hli. »Martja pomozi!«
navadi dobil, a ministranti svaki na cvan- Zadnji tonuši orgulah su odigrali a ovi Mlaka krvi je potekla pred oltárom ,—  
cigu. jer i to je bila navada. Bilo je  preko su bj|j žalostni, da su se nekoji svati i sve se je osupnulo, prestrašilo, — svi su 
devetdeset svatovah pak su se mladji lakaj zgledavali, neznajuči zakaj se na tako veseli pričeli glasno vikali, žene plakati te se je 
več unapred veseslili plesu liepimi dievoj- Jan tako žalostno igra. Školnikov sin, koj sve u cirkvi poprek i povduž mešalo. II 
knrni, — jednom riečju, sve je bilo veselo, j e jgra| došel je  sada iz koruša dole u sak- krvi plivajuču mladenku, koja je  omeglela 
da nemože bolje biti. ristiju te je poslušal govor plebanušev, ko- bila, odnesli su iz cirkve u bližnju kuču,

Za ono vrieme se je  u gostih samo jega je  mladencom držal i koj je  sve pri- gde je  odmah i prijela sakramente [umira- 
do večera, dok je »zdravo Marija« zazvo- sülne genul izvan školnikovoga sina; on je  jučih, jer se je  mislilo, da če morati um- 
nelo, plesalo, a poslie,večere koja je trajala naj- imal vulia ali čul nije — on je samo žed- rieti, a i bila bi umrla, jer bi jo j tat zloči- 
duže do desetd ure, se je išlo spavat, ali jal za osvetom. Jedna jedina »Zdravo Ma- nac bil sigurno glavu odsekal, da nije imata
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priskrbel opravu i lirami. Žandari su ga 
dva cela leta zabadav iskali, dok su ga on
da ravno na štengah v.szprénskog törvényszé- 
ka prijeli. Tu je  rekel, da se je  sam štel iti 
prijaviti, jer se grešnim čuti i mirno čeka 
kaštigu. Zove se Miilei József 23 Ijet star iz 
Balatonkövesd občine. Veszprémski törvény
szék ga je na 15 Ijet odsudil na rešt, györ- 
ska kraljevska tabla je  to potvrdila, ali kr. 
kúria je obedva sude potrla i Milleia do 
smrti na rešt odsudila.

Zbiran je ,

Vu Dráva-Csány občini su prošlog me
seca 29-ga za birova Gasparlin Jánosa ze- 
brali.

K ebriž ijivo st roditeijah,

Rojkó Imre Dráva-Vásárhelyskog Sta
novnika 14 mesecah stara pucka je prilikom 
c vrenja mašče vu sa vručom maščom pun 
kotel opala i zgorela. Dr. Szigelhy törvény
szék  i doktor i Dr. Wolf Béla su bili vuni 
zliog paranja. Nebrižljivi roditelji su prek 
dani sudu.

Žepni ru be l iz papira ,

Japanci i kinovci iz najfinišeg svilnogpa- 
pira delane rubce hasnujeju, koje po jednim 
hasnuvanju, vkrej hitiju. Ov puk neznano to, 
čini, kaj je za zdravje najbolše i to su pri- 
poznali i englezi puk zato vezda i tam lio- 
čeju papirnate rubce hasnuvali. Vezda več 
ove rubce vu englezkoj vu množini prodava 
jeden japanski trgovec. Londonski gavalléri 
več niti znati nečeju nikaj za platnene i 
battist rubce. Vu Londonu 100 papirnatih

tvrdi ovratnik okolo vrata, kak je za onda 
bila navada nosili.

Njezina i mladeneova rodbina odmali 
zaključe, da se hoče zagovorili onde čudo- 
tvoruoj Majki hozjoj »Marija Steinbach« — 
kak je  pri nas »Marija Bistrica«, te su i u 
processiji odpulovali lamo a i dela fara se 
je  u domačoj cirkvi poslie kak hi mladen- 
ku, koja je radi prevelikoga gubitka krvi 
još dugo posle toga bila u pogibilji života.

Cirkva je bila odmali zatvorena. jer 
je kroz prolievanje krvi bila oskvrnjena. 
Presveto tielo bilo je odnešeno u kapelicu 
na briegu gore te se meše nisu smele slu
žiti, dok nije na novo posvečena bila. Po 
delom Allgiiu seje o zločincuzu ogavnoslju 
govorilo. Izašel je  i štampani opis o toni.

Dakako, da su ga odmali prijeli i pred 
sud stavili. On nije nikaj tajil, pak je bil 
odsudjen na petnajst godinah težke tamnice 
u željezju s tačkami. Kad je to pretrpil i 
van došel, vodil je  žaloslan život, nitko se 
šnjim nije hotel družiti, svaki sc ga je bó
jái, nitko nije znal, jeli za svoj zločin po- 
žaluvanje učinil. Ali svoju svrhu nije dosti- 
gel, jer se je Marija sa Sebastijanom još 
bolestna u postelji vienčala.

Ova dva zakonski ljudi su živeli za- 
opvoljno; oni su još tu sreču doživeli, da 
su jednoga izmed svojih skroz dobrih sino- 
vah kakti svečen ka Bogu žrtvovati videli. 
Sebastijan je doživel 83-u godinu starosti, 
Marija je  prije umrla.

Nesretni zločinac, školnihov sin. pošto 
se ga je  svaki habal i čuval, kad je iz tam
nice izašel, zdvojil je  te se je obesil. Da je 
samo svaki dan jedan »oteč naš« i jednu 
»zdravo Mariju« molil, to nijedno mu se 
nebi bilo dogodilo, niti zločin, niti tamnica 
niti samoubojslvo. Em. Koüay .

rubeov 3 korune košta. Rubci su jako lépi 
i zvun loga jako dišiju.

Že  i je zn e  ra suhe.

Szeles János iz Cserszeg-Tomaj občine 
bogati gazda ima jednog 23 Ijet starog vu 
epilepsij betežnog Gyula sina, koj je  zbog 
ovog belega posve glupim postal. Prošlog 
meseca 28-ga se je  taj glupi sin vu noči vu 
štali, — gde je  postelji! imel, — sa Fo- 
nyatli Károly slugom zbog nečesa posvadil. 
na kaj je  onda Fonyath sina sa rasuhami 
po glavi vudril. Sin je po otca išel obedva 
su slugu na red vzeli, ali kad ov nije nikaj 
štel priznali, se je  bedak tak razsrdil, da je  
slugu sa zgrabljenimi rasuhami vudril i od- 
bežal. To mu je na nesreču bilo. jer je slu
ga za njim bežal i sa rasuvami tak po glavi 
vudril. da se je  štil potrl a kad je  štila 
glupi sin né hotel pustiti je Fonyath penecila 
zgrabil i jako ga spikal rebra mu spotil. 
— »Žalost je bila gledati mojega nesrečno- 
ga sina. — rekla je  Szelesova žena, — iz 
céloga téla mu je tekla krv i béla oprava 
mu je  sva krvava bila.« Fonyath Karolya 
slugu je sada sud na devet mesečni rešt 
odsudil.

S k oče n j e  jed n og  roba.

Iz lak zvanog Sing-sing tvrdjela. — koj 
je  največa tamnica vu Amerikanskih Unio 
državah.je ne zdavnja skočil jeden rob, koj 
je  zbog ubojstva svoje neverne drage bil 
zaprt na pet Ijet. Jedno i pol Ijeto je več 
zpunil i obcčali su mu, ako bude se dobro 
ponašal, za pol Ijeta ga slobodno pusliju. 
Ali on je  ne mogel lo počekati i sa velikom 
sigurnosljom je skočil. Vu šnajderski radnici 
je delal, odovud je  vkral mušlru- babku, 
svoju opravu je na n ju oblekel i v postelji! 
položil, a sebi je novu opravu zešil. Zatem 
je sa škarjami gori v trge I ključenicu svojeg 
rešla i na gang išel. Ruženje su stražari né 
mogli čuti. jer on tak dugo dok je  poleg 
rešla iduči cug ne došel, se ne genul. Kad 
je cug išel je  ruženje ne bilo moči čuti. Iz 
ganjkovog obloka je  kak mačka skočil doli 
na krov jedne liiže a od ovud na poleg ši- 
njah stoječi brežuljek, Kad je cug došel je 
batrivo na jeden vagon skočil, i na najbliži- 
šem banhofu doli odišel. Nigdo ga je ne 
videl i vezda ga je  več zniknulo.

Virk  veno im enu v a nje.

Rászíics Rafael medjimurski rodjenik vu 
Veliki- Kaniži frančiškanski kateketa je  vu 
veszprémsko biškupiju za administratora 
imenuvani.

Talbina.

Od Szivoncsik Antal čakovečkog plat* 
notrgovca je  Konhat János detič 120 frti 
vkral i s tem skočil. Tata su vu Budapešti 
prijeli i prek dali sudu.

L ju b a  v.

Dujmovics János iz Legrada je  sa cél im 
srdcem ljubil jednu, od njega mlajša de- 
vojku. Ai roditelji su mu ne hoteli vu tem 
punomoč dali. Na to se je  tak razžalostil, 
da je  odlučil se skončati. Kupil si je jednu 
pištolju i jer kuglju nije imel nju je  s Šro
tom nabil. Kak je iz cirkve dimo došel, vun 
je  išel na vrt i tam se vu prša strelil. Ali 
na nesreču je samo jedno zrno išlo v prša 
i tak si je ne veliki kvar napravil vu živ
ljenju. Vezda betežen leži.

Čakovcčkih obrtnikov prvo pokopavno 
družtvo je  marciuša 25. držalo svoju sed- 
nicu. Petrics Ignac kasér druživa se je  zah
valil na loj službi. Za revideranje knjigah 
je  Mastnak József Klein Mór bil vun posla
ni. Petrics Ignaczu se je  točno vodjenje knji
gah protokolno zahvalilo. Družtvo ima vez
da 180 redovitih članov. Sada iz sledečih 
činovnikov stoji: Predsednik: Megla István; 
kasir: Kollarits Sándor; bilježnik: llorváht 
ál; revidniki knjigah: Petrics Ignácz, Moran- 
dini Bálint, Neumann Samu; odborni člani: 
Ivacsics István, Holcmann Mihály, Másztnák 
József, Mofcsán István Czeizek István, Vi- 
dovics Pál.

Z b ira n je .

Vu Čakovcu su za varaške zastupnike 
prošlog m. 29-ga sledeči bili zebrani: Godina 
Miklós. Graner Miksa, Kristofics Károly, Pre- 
mecz Miklós Masztnak József, Ivacsics Mi
hály, Vidovics Pál, Golub József Sáfrán Ká
roly, Dobsa Mihály. Zamjeniki su: Szivon
csik Antal, Kcm ár Ferencz, Maiján István 
König Ernő, Podvezanecz Antal.

Zbiran ja .

Za občinske birove su zebrani: vu Fel- 
ső-Mihály falvi Gúla Ferencz; vu Hideghe- 
gyu Zsilecs lstvná; vu Strigovi Galics József.

O g en j vu Legradu .

Üvoga meseca 3-ga je  taki po poldan vstran 
zvonenje prestrašilo Stanovnike. Veliki ogenj 
je, kričali su i ognjogasci su sa celom apa
ratom vun išli: ali kak su tam došli puk je  
več ognja pogasil. Vuk Marie štala je  zgorela 
i da se više blizu stoječih slamnatih krovov 
nije zažgalo, to je samo puku moči zahva
liti. Zrok ognja je, kak se vidi nepazljivost.

U bo js tvo •

Strašno ubojstov drži vu uznemiru Stri- 
govu i okolicu. Nije niti dva tjedne, da je  
negdo rauberiju včinil pri Kolman Borbah, 
za koju veiiju da je  bogata, a vezda aprila 
prvoga med dvema vurarni nju je  zmrcvaril. 
Žena, koja je na kratko vréme k sebi doš- 
la je  sledeče pripovedela čelu stvar: Jeden 
mladi 2 0 —24 Ijet star bez mustačov deč
ko je  slupil k njoj, spominati se je  počel s 
njom, a zatem pak je  peneze zahtéval. Že
na je ne betela dati i sa sekirom nju je  v 
glavu vudril i čelo presekel. Kad je žena 
omedljela ju jevposlelju  hitil i jednoga tež- 
koga stola na nju del peneze i obligatorie 
je vzel i odišel. Tak su ju onda našli su- 
sedi i prijavili žandarslvu, koje akoprem je  
sve premitalo je krivca još né našlo. Ženi 
svaki čas čekaju smrt.

Dobre žepne i stene v ure za fal 
céuu moči dobiti pri Pollak Bernatu vu- 
rani vu Čakovcu (Pijač, Šparkassa). Pri- 
njem se uzimljeju vure takaj za popra
vke za fal cénu.

V nogo p en e/e  si prtšpara un, koj pri 
M A YER  ŠALAMONU (drugač H ochsinger vu 
Čakovcu, polj v g  k Jošt raj si priskobi štacunske 
potreboče. P ri njem j e  moči sve vu najfale- 
šoj coni kupiti, pokehdob hude svoj štacun  
poljeg razprodaja, do kraja zaprl.

Odgovorni urednik 

M A R G I T A I  J Ó Z S E F .
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K  e  i l - I  a  k  k
(GLASUR)

legkitűnőbb m ázoló szer puha padló szám ára.

Padló-fényesitő Arany-fénym áz
U*gjol»1» és lfg*‘gyszei*iibl» b<Ti(‘szló-sz<T képkm*U*k slb. bearanyozúsára.
kömény padló számára. I kocsiig ára lő  ki*. 1 kis palaczk ára 20 kr.

Fehér „Glasur“ -fénymáz
hgjobh szer mosdó-asztalok, ajlók, ablakdoszkúk síit ujomiaii bofoslésére. *  

I kis doboz ára t ’> kr. I n;igy doboz ára 7;"» kr. J

Mindenkor kaphatók:

kW"" II(‘inri<*li Miksa őzéinél Csáktornyán.

Nyílttól-*)
K rovat alatt közlötlpkért som alaki, som tartalmi 

tekintetben nem vállal felelősséget a Sxork.

Feulard-selyem-ruha snuakaoi
feljebb 14 méter ! póstabér és vámmentesen szállítva ! 
Minták postafordultával küldetnek: nemkülönben fekete, lé- 
liér és színes »llenneberg-selyern < 4.‘» ki tol 14 fi t (íő krio 
méterenkint.

Henneberg G. selyemgyáros (cs. és kir. udvari szállító)

Zürichben .

Posztó szejjelkiildés csak magánosoknak,
1 2 írt 80 krért jó , \

3 • 10 . jó,

7 * 50 :  linóm,
a l e m  v iH i i F i i  e  » s .  70 . linóm, I 8yapj“*,

csak I 10  » 50 » igen f., I azovatbol.
ennyibe k e rü l. 12  > 4 0  » angol, I I

I 13 . 95 » kanig. >
E g y  v é g  f o k o t *  s r a lo n ö ltö n y b o z  ÍO f r t .  

Falöltötzövatek ineterje 3 írt 25 krlól feljebb Lódén gyönyörű 
stinekben, egy vég fi frt, 1 vég 9 frt »5 kr Pkruvienne és Dosking, 
állami, vaauti hivatalnoki ruhaposztók é t bírói talárposztók, leg
finomabb kamgarnok és chavlottok, valam int egyenruha-posztokat, 
pénzügyőrség es csendőrség számára >tb., gyári áron küld a szolid

ságáról ismert

**r»k?irr* K i e s e l  A m h o f ,  B r t í n n .
■taták isgyan é t  bérmentve. — ■intshü kiállítás.

Figyelmaztetóa! A t. közönség különösen figyelmeztetik, 
hogy a posztok ára, ha közvetetlenül hozatják, sakkal olcaóbb, 
mintha azokat közvetítés utján vásárolják. A Kiesel Amhof briinnl 
eég az összes szöveteket valósággal gyári áron küldi a engedményt 
nem számit hozzá. _________________________________________________



B e o c s in i  C z e m e n t g y á r i  U n ió
Beocsin (S zerém  m egye)

;ij;'i111j;i kitűnő minőségű li a z a i gyártmányait.

Beocsini lJ román cement, 

Beocsini la portland cement.
Szakkörökben általánosan mint legmegbizbatébb gyárt

mány elismerve.

|b»raktár: C ve tkov ics  A n ta l u rná i,
;V(7 , 4 C sák to rnyán .

| H úsvéti I
I  b o r , - s z i l v a  és s e p r í-p á lin k a  1
»  8
®  kapható

|  KÁNTOR BERNÁT vendéglőjében |

®  C sák to rnyán . | |

Valódi csakis üvegekben!
( Zacherl névvel.)

Legbiztosabb szer minden kártékony féreg ellen.
K a p h a t ó :

Csáktornyán: özv. (iöNCZXK gyógyul. Alsö-Lemlván: I I SS NÁNDOR. IVrlakon: Ki J AM A IRTS VIKTOR.
OHÁNKU TKSTVKIiKK l ltKVl i: I I I 0|►

. 1IKINIUC.1I MIKSA. I KMI . I ,  l i . UH;  . SOSTK.lilCS l’Al,.

. toim h í u o z a a iix s t k .ix  iik x ó .
> STKAUIA TKSTVKIiKK KlíK.YK.Ii l.ll’ÓT. I'ulslnm: MAX liolllC.

őOl 1 8

Nyomatott Kisrhel Kálöp (Slrausz Sándor) gyorssajlóján Csáktornyán.
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