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. . .  Természetszerű, hogy a gyermek gon- . W v 7 ö l ín n v v
A  g y e r m e k  id ó - ío g íl lm u  é s  ít datlanul éli világát és nem törődik a hol- ^  ^

nappal: hogy azonban méltányolni tanulja a a Csáktornyái választókerület szabadelvű párt
jelent, ez egyedül a neveléstől íugg es ha Zrínyi szálloda nagytermében 1900. évi ju -  
ez nem vigyáz erre, a tanítványban oly éles nius hó 4~én tartott gyűléséről.

»Tegnap lesz születés napom, holnap hibák fejlődnek ki, miket később csak né
pedig nagynéném elutazott.« Az e féle sza- hezeu lehet javítani. Ziegler Kálmán kir. közjegyző mint a
vakban nyilvánul igen gyakran az érthetlen- Soha , liriAk annak elhalasztását mit za,amegYei központi szabadelvű pártnak 
* *  MI0lVel a kisded szóló az időszámítást a gyermek'ep mdvel ha valarnd elkezdett, Zala-Egerszegen .8 9 9  évi deezcmher hő 
illetve elárul. Lehetséges, sőt valószínű, hogy azt el is kell végeznie, még játéknál is, mert 10-en megtartott alakú ó es szervezkedő gyu- 
a mull. jelen és jövő fogalma már meg van hisz ép a j4lék képezi a gycrlllck mui)ka. »H« megválasztott s a ma. gyűlés össze- 
iHurno. és csak is jelzéséi választja roszszul j;il A megkezdettet elvégezetlenül hagyni hívásával megbízó t bizalmi férfiú, a nagy 
a rendelkezésére álló szókészletből; de az jdö és crö pazav,as és azok, kik halogatás szambán összegyűlt valaszlopolgárokal udvo- 
bizonyos, hogy az időfogalom legkésőbben küzt nöevkedtek, helyeset soha se terem- zol' e''- ™v,den a »Yulés ^ étjá t
fejlődik ki a gyermekben, a tapaszlalaltá lenek s felken a megjelent szabadelvű választu-
tümörült benyomásokból. „  . . . .  . . , . polgárokat, hogy a Csáktornyái választó-ke-

. . . . . . . .  , . . . . . tl Cba  ̂ nenideg lebetseges. a gyerme- rQ|e^ szabadelvű pártot mondják ki meg-
Ismerek másfél eves gyermeket, ki mm- két bizonyos napirend teljesítésére kell szó- alakullnak ,  a mai gyülésnek a tisztviselők 

dóul, mi reá nezve kellemetlen . későbbre. ntam .m elyről csakis ünnepnapokon vagy megválasztásáig leendő vezetésére korelnök 
halaszt; ez a gyermek kétségkívül mar tudja, család, ünnepélyek alkalmával szabad el- és torjegyző választását indítványozza, 
hogy e szó nem a jelent tejezi ki; ámbár term; minél komolyabban lesz a napirend ,/ . ... . . lf „  . \
kételkedem abban, hogy önludatja legyen teljesítve, minél inkább viseli az a megszeg- , hzen md.tvanyok elfogadta van, a csak-
» itóI. hogy .később, oly idő. mely jönni belien törvény jellegét, annál szilárdabbá tornVal választókerutel. szabadelvű partot a
fog: de nemsokára ezt a tapasztalatot is el- hal jótékonyai, a jel lenne. !nl'“ «leul valasz opolgarok nagy lelkesedése

'  j j közölt megaiakullnak mondottak ki, s Zieg-
j  J Magányosan nevelt gyermekek, kiknek |er K4jln4ll indilv4uyara korelnökül S z i -

Sokáig bírt. míg a gyermek a tegnap, viselt dolgai luggetlenek másokétól, kiknek , á g y j ( jyu|a nyug gnifj htkár és korjegy-
ma és holnap jelzők fogalmát elsajátítja, és nincs alkalmuk arra, hogy telteiket másoké- (jr ^ a k a | bajos ügyvéd választattak
az időfogalmak e készletével évek hosszáig val összebasonlitsák. nagyon könnyen bele- im,tT közfelkiáltással
e légszik meg. A hét, hőnap és év fogalmai- esnek az idövesztegetés hibájába, úgy. hogy ” j ÜVula korelnök meanvitván a
rol mit se tud. habár e szavakat használja a föladathoz, mit fél órában elkészítenének, ... * . .V .. .. . . . ®  ̂ .
is; különösen nincs tudata az évszakok val- órakai pazarolnak és meg akkor se végzik «  ^  .  felkéri Ziegler Kálmán köz-
ozasaról mert nem bírja áttekintem a je- jól, mert ahhoz teljes erővel nem lógtak. po|lü biza|mi férliut. ,|0gy a kerüleli szabad.
lensegek bosszú sorát, melyek lassankinti Az anya mit se szól, mert azt mondja e|vü párt szervezésére vonatkozó részletes 
átmenetben nyilvánulnák. magában, hogy hisz a gyermeknek úgy sincs j javaslatál terjeszsze a gyűlés elé.

További fejlődésének folyamán ép oly egyéb dolga, és igy is elvégzi munkáját; de! Ziegler Kálmán a politikai helyzetre 
nehezen sajátítja el a történelem tanulása- az ily gyermek gyakran jár úgy föladataival va|ó ulajássa| oko|ja meg a szabadelvű párt
nál az évtizedes század fogalmát esetekül- és kötelezettségeinek teljesítésével, mint a |jak a megyében s a választókerületben való
leiben bizonyos mérvet kell kiszolgáltatni a nagy város lakói a nevezetességek meglátó- szervezését s tekintettel a közeli általános 
tanulónak tapasztalatának kőiéből, ha azt gatasaval. Az idegen, ki csak rövid időié yálaszlásokra melyek a törvény értelmében 
akarjuk, hogy ez elvont dolgok érlhetlenül van ott, azt mondja magában; Kzt és amazt az jyQ j övben okvetlenül megejlendők, 
ne maradjanak. meg kell tekintenem, mielőtt elutaznám. A szöksögesnek tartja a szabadelvű pártnak a

Mivel pedig az időfogalmaknak a la- pociig î Y okoskodik: Itt lassan és cs^ktoi*nyai választókerületben leendő szer-
paszta latból kell képződniük, ép ezért az majd alkalmilag nézem meg. Ily módoni aztan vezéséL annyiva, is inkább, merl llinC9 ki. 
idő előli iség lehellel) ebben, és ettől nem is 8Y‘‘kran megtörténik, hogy soha se látja. zárva a lehetősége annak, hogy az általános
kell tartani. Ellenben az idő helyes meg be- Az idő és alkalom fölhasználása, a tel- választások korábban a jelen év folyamán 
esülésének alapját könnyen le lehet tenni a j es ei‘d fordítása minden teendőre, ezek ké- etetnek meg, mely esetben a szervezetlenség 
gyermekben. Ha a jól rendezett háztartásban Pezik az műszereit, ezt pedig nem az a szabadelvű párt szégyenletes vereségére 
minden teendőnek meg van a maga ideje, ifjú vagy hajadon kovácsolja, hanem ideje vezetne.
ha már a csecsemőnél minden szükséges korán kell azt a családi kohó tüzénél el- Szóló utal arra, hogy sok évi ellenzéki 
ápolás, minő a táplálás, alvás, virasztás, sé- készíteni. A fiúnak, ki játszadozásra baj lan- álláspontját a politikai éleiben beállott vál-
lálás és fürdés óra szerint van rendezve, dú, idejekorán kell határidőt szabni mun- |ozasok folytán azért adta fel, s vezéreivel
úgy a házban mindennek gyarapító folyama ^aia elvégzésére, ha mindjárt homokórát együtt fentarlás nélkül azért járul hozzá 
leond, egyik a másikat nem akadályozza és kellene is eléje állítani, mert az ingaórát gz^n Kálmán jelenlegi miniszterelnök prog- 
a háztartás e rendje a gyermek javára fog Meni kell tanulnia, hogy bizonyos rainmj ahoz, mert benső meggyőződése sze-
szolgálni; mert testileg jobban gyarapodik batáridőben, összes erejének felhasználásával rjnj ezen programm alapján —  melynek
és kedülete ideje korán leli meg e nyugal- végezze el művét, mely előttünk csekélynek jelszavai: »jog, törvény és igazság« —  az 
inat. mely teljesen tehetetlen akkor, ha a látszik; mihelyt ezt elhanyagoljuk, a követ- orszag javának minden téreni elhaladását 
csecsemőnek majd várnia kell táplálékára, kezmények csakhamar mutatkoznak, ha ta- teljesen biztosítottnak látja, 
majd pedig idő előtt részesül abban. nulólársaival kdl versenyeznie. Felkéri Margitai Józsefei, hogy ezen

A gyermekre ható renddel teremti meg K arczfa lv i. szavait és a mai gyűlés czélját a jelenlevő
az anya és ápolónő az áldást hozó szoká- horvátajku polgároknak horvát nyelven tol-
sok elemeit. mácsolni szíveskedjék.
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Margitai József a felkérésnek eleget tesz j 
s velős előadásban megmagyarázza horvát 
nyelven a szabadelvű párt programmját s a 
mai gyűlés czélját s teendőit. Szavait a ke
rület jelenlegi képviselőjének, dr. Wlassics 
Gyulának éltetésével fejezi be. mi a válasz
tók körében élénk visszhangra lel.

Ziegler Kálmán ezután előadja, hogy aj 
mai gyűlés teendője lesz megválasztani aj 
kerületi szabadelvű párt végrehajtó-bizott
ságának elnökét, alelnökét. jegyzőjét, az egyes 
községekbeli bizottsági tagokat, továbbá a 
választókerület részéről a zalamegyei szabad
elvű párt központi végrehajtó bizottságába 
küldendő négy bizottsági tagot.

Elnökül Szabó Imre földbirtokos, alel- 
nökül Tóth István tisztartó, jegyzőül dr. Za- 
kál Lajos ügyvéd választattak meg egyhan
gúlag. Elnöklő korelnök ezt határozalilag ki
mondja s az elnöki széket a megválasztott 
elnök jelen nem létében az alelnöknek át
adja.

Tóth István alelnök úgy a saját, mint 
a mai napon a megjelenésben akadályozva 
levő elnök és a jegyző nevében a bizalomért 
köszönetét mond. s felkéri a jelenlevő vá
lasztó polgárokat, hogy a kerületi szabadelvű 
párti végrehajtó bizottsági tagokat és a köz
ponti végrehajtó bizottságba négy kiküldöttet 
válaszszanak.

A kerületi végrehajtó bizottság tagjaiul 
a következők választattak meg egyhangúlag: I

A perlaki jegyzőségből 7, a mura-kirá
lyiból 7. a tp*.v a-csányiból ö, a tüske-szent- 
györgyiből 9, a dráskovecziböl 5, a szobo- 
ticzaiból 34. a stridóiból 30, a dráva-csányi- 
ból H, a dráva-vásárhelyiből 5, a felső-mi- \ 
hályfalviból 4, a vizi-szent-györgyiböl 0, a 
csáktornyavidékéből 37, a Csáktornyáiból 50. |

A központi végrehajtó bizottságba kül
dendő négy taggá a következők választattak 
meg egyhangúlag: Szabó Imre végrehajtó bi
zottsági elnök, Tóth István alelnök. Zakál 
Henrik ügyvéd, Wollik Rezső ügyvéd, kik
nek megválasztását alelnök határozalilag ki
mondja.

Elnöklő alelnök a mai szervezkedő gyű
lés teendőit ezzel befejezettnek jelenti ki. s 
felkéri a jelenlevőket, hogy esetleges indít
ványaikat terjeszszék elő:

Dr. Zakál Lajos szólásra jelentkezvén, 
indítványozza, hogy a kerületi szabadelvű 
párt a megalakulás alkalmából táviratilag 
üdvözölje Széli Kálmán miniszterelnököt, s 
nyilvánítsa határtalan bizalmát a kerület je 
lenlegi képviselője, dr. Wlassics Gyula vall. 
és közoktatásügyi miniszter iránt.

Ezen indítvány nagy lelkesedéssel el
fogadtatott. s az üdvözlő táviratok feladásá
val Tóth István alelnök és dr. Zakál Lajos 
jegyző bízattak meg.

Egyéb indítvány nem tétetvén, alelnök 
meleg szavakban mond köszönetét Ziegler 
Kálmánnak a mai gyűlés összehívása s a 
párt szervezése körül kifejtett fáradozásáért, 
s a gyűlést dr. Wlassics Gyula képviselő él
tetésével bezárja.

Kmt.
Szilágyi Gyula sk. Tóth István sk.

korelilök. alelnök.
Dr. Zakál Lajos sk.

jegyző.

K Ü L Ö N F É L É K .

— Űrnap. Űrnapját a szokásos fényes 
egyházi szertartásokkal ünnepelte meg Csák
tornya katholikus közönsége A körmeneten

főt Horváth Lajos quardian czelebráll, me
lyen megjelentek az összes tanintézetek ta- 
nulóifjusága, tanító- és tanári-testület, a dsi- 
dás-katonaság tisztikara és legénysége, hiva
talok, egyletek slb. A körmenet elején íehér- 
ruhás leánykák mentek. A szép idő kedve
zett a nagy ünnepnek.

— Előléptetés. Filipich János letenyei 
kir. járásbiró a VII. fiz. osztály 1. fokoza
tába lön előléptetve.

— Eljegyzés. Ifj. Neumann Miksa hely
beli gabonakereskedő kedves leányát Olgát, 
t. hó 10-én eljegyezle Gerő Izsó keszthelyi 
gyógyszerész.

— Áthelyezések. Neumeister Józseí Csák
tornyái vasúti raktárnok Rudapestre, Manu- 
sel Ignácz raktárnok pedig Rudapestről Csák
tornyára lön áthelyezve. — Loevvel János 
Csáktornyái pénzügyőri szemlész hasonló mi
nőségben Rudapestre helyeztetett át.

— Értesítés. A zala-egerszegi pénzügy
igazgatóság intézkedése folytán a Csáktornyái 
m. kir. adóhivatalnál július 1-töl augusztus 
31-ig a hivatalos órák naponta reggel 8 órá
tól délután 2 óráig tartatnak meg.

—  Köszönetnyilvánítás. Házasságunk 
40-ik évfordulója alkalmából a hozzánk in
tézett számos üdvkivánataikért fogadják t. 
barátaink és jóakaróink ez utón hálás kö- 
szönetünket. Schwarz Jakab rabbi és neje.

— Városi közgyűlés. Csáktornya nagy
község képviselő-testülete folyó hó 7-én 20 
képviselő jelenlétében rendkívüli közgyűlést 
tartott, melynek főbb tárgyai a következők 
voltak: 1. Községi biró bejelenti Szakonyj 
Zsigmond ny hites mérnöknek, több éven 
át volt községi képviselőnek, az épitészeti- 

| bizottság szakelőadójának f. hó ti-án történt
elhunyták — A képviselő-testület igaz rész
véttel vesz tudomást a gyászesetről, s te
kintve az elhunytnak a község javára telje
sített fáradhatatlan munkásságát, iránta való 
tisztelet jeléül emlékét jegyzőkönyvileg meg
örökíti. s erről a gyászoló családot jegyző- 
könyvi kivonatban értesiti. 2. Olvastatott a 
községi elöljáróság előterjesztése, melylyel a 
nagyközség módosított szervezési szabály- 
rendeletének elfogadását ajánlja. — A sza
bályzattervezet egész terjedelmében elfogad- 
tatik. 30 napi közszemlére kitétetik s jóvá
hagyás czéljából a megyei törvényhatóság
hoz telterjeszteni határoztatik. 3. Dobsa Mi
hály és társai csáktornya-baltyáni, buzási 
lakosok igás teheneik részére külön legel
tetési jogosultságra engedély megadását ké
rik. Minden igavonó állattulajdonos a 
község közlegelőjén külön legeltethet, olt és 
azon időben, a hol és a mikor a csorda legel 

Záróvizsga. A helybeli iparos-tanoncz- 
iskola zárvizsgája ma d. u. 2 —!■ órakor 
tartatik meg.

—  Tekézés. A Csáktornyái Sport-Egylet 
a Szeiverth-féle vendéglőben minden szom
baton tekézést tart.

— Ifjúsági tornaverseny. A Csáktornyái 
áll. tanitóképző-intézetben f. hó 11-én szé
pen sikerült ifjúsági tornaverseny rendezte- 
tett, melyet az egybegyült hölgy- és férfikö
zönség élénk érdeklődéssel nézett végig. A 
tornaverseny a vallás- és közoktatásügyi mi
niszter ur rendelete folytán lön rendezve, 
mintegy előkészületül a jövő évben Duda- 
pesten tartandó országos tornaversenyre. A 
versenyen volt szabadgyakorlat, futás, buzo- 
gánygyakorlat, magas ugrás, lávugrás. súly 
dobás, szergyakorlatok és gúlák. A növen
dékek ügyes és praecis tornagyakorlata, mely 
Dékány tanár ügybuzgalmát dicséri, a kö

zönséget több izbeni tetszésnyilvánításra ra
gadta. Az oktatásügyi Miniszter ur pálya
dijakra l l ő  koronát utaványozván, 12 nyer
tes csinos tárgyakat és elismerő okmányo
kat kapói!, melyeket Margitai igazgató buz
dító beszéd kíséretében adott át a győzte
seknek. Futásra lő-en jelentkeztek, 3 cso
portban futottak. I dijat nyert Telkes Endre
III. é. n., II Vitai Kálmán I. é. n., III. Hor
váth János I. é. n. Magas ugrásra jelentkez
tek 7-en. 1. dijat nyert Gasparics Endre III 
é. n.. II. Csiszár Károly I. é. n.. Ili Moravecz 
Imre III. é. n. Távugrásra jelentkeztek 8-an.
I. dijat nyert Derger Nándor 111. é. n.. II. Se
bestyén János végzett tanítójelölt, III. Ipsils 
Dezső II. é. n. Sulydobásra jelentkeztek 9-en.
I. dijat nyert Sebestyén János tanitójelöll,
II. Telkes Endre III. é. n., Ili. Bognár Kál
mán tanítójelölt. A tornaverseny d. u. .*> 
órától 7 óráig tartott nagy számú úri kö
zönség jelenlétében.

—  Nyári mulatság. A kolori tantestület 
a tanulóifjúság évzáró ünnepélye alkalmából 
e hó 24-én a F. J. Tanítók Háza alapja ja
vára nyári tánczmulatságot rendez. Kedve
zőtlen idő esetén a mulatság julius hó 1-én 
fog megtartatni.

— Köszönetnyilvánítás. Folyó hó 10-én 
a »Gernye« nevű községi erdőben a kotori 
Tűzoltó-Egylet által rendezett tűzoltó mulat
ság alkalmából alsó-domborui Hirschler Miksa 

| 20 k. Vlasics Remos l k. 40 í. Kele György. 
Schless (N.-Kanizsa), Babics Gábor (M.-Vid), 

j Rózsav Lajos, Berger Manó, Lisziák Lajos. 
Színeik József 1 — 1 k. Halasi Károly (M.-Vid),

! 1 lirschl N. (M.-Vid), Kohn Márkus (M.-Vid). 
iMihácz János (A.-Domb.), dr. Braun Nándor 
(A.-Domb), Miszer Rafael (A.-Domb.), Vlasics 
Rókus, Mayer Nándor, Stefics István (A.-I)in ). 
Bezák Ferencz, N. N. (N.-Kan.), N. N. (N.-Kn.)
N. N. (N.-Kan.) 4 0 — 40 f. Kollay Lajos. dr. 
Rózsay Mór 2 0 — 20 fillért voltak szívesek 
felülfizetni, mely adományukért fogadják ez 
utón is hálás köszönet kifejezését a kotori 
Ónk. Tűzoltó-Egyletnek.

— Jégverés. Mura-Szerdahely község 
határában és a közeli községekben mull hó 
23-án jégeső volt. mely különösen az őszi 
rozsban nagy károkat telt.

—  Nyári mulatság. A letenyei önkén
tes Tűzoltó-Egylet saját alapja javára folyó 
hó 17-én tombolával és tekeverseny nyel 
egybekötött nyári mulatságot rendez. Belépti 
dij személyenkint 1 korona.

— A »Zalamegyei Alt. Tanitó-Testület
1900. évi rendes közgyűlését julius ő-én d
e. 9 órakor tartja Sümegen a »Kaszinó* 
nagytermében következő tárgysorozattal: I 
Elnöki megnyitó. 2. Az 1899. évi közgyűlés 
jegyzőkönyvének leiolvasása. 3. Elnöki jelen
tés. 4. Nagy Margit k. a. keszthelyi tag. 
»A gyermekszív világa* czimü felolvasása 
ő Mencsey Károly. Csáktornyái tag, »Az ön
álló hat-osztályu népiskola kötelező befeje
zésének haszna* czimü felolvasása. <>. Major 
Károly, hodosáni tag. »A tanítói állás repu
tációjának két fontos érdeke* czimü felol
vasása. 7. HugaufT Ede. zalaszentbalázsi tag.

A nevelés köréből* czimü felolvasása. 8 
Szűcs Imre, zalaszentgróti tag felolvasása 
>A nyugdijrevizióról.« 9. Indítványok: a) A 
gondnoksági és iskolaszéki intézmény eltör
lése tárgyában. Előadó: Novák Mihály, zala
egerszegi tag. b) A portoméntesség tárgyá
ban Előadó: Brauner Lajos, Csáktornyái tag. 

. c) A gyűlési napidij emelése tárgyában Elő
adó: Grau Géza, Csáktornyái tag. d) A név- 

I magyarosítás tárgyában. Előadó: Éles Károly. 
I sümegi tag. e) A tanítók életbiztosítása tár-



gyában. Előadó: Alpár Mór. nagy-kanizsai 
tag. 10. A Muraközi Tanítói Kör« részéről 
ajánlott két tiszteleti tag megválasztása. II 
A jövő évi közgyűlés helyének kijelölése. 
12. Tisztujitás. E közgyűlésre a m. t. tago
kat és a tanitásügy érdeklődő baráljait tisz
telettel meghívja: S z a l a y  Sándor s. k. 
megyei tanitötestüleli elnök., Nagy-Kanizsán, 
1900. jun. 7. — Megjegyzés. Julius 4-én d. 
u. 5 órakor előértekezlet lesz a sümegi »Pol
gári Önképzőkör« helyiségében, utána pedig 
ismerkedés a »Lövésztársaság« helyiségében.

Julius 5-én reggel 8 órakor »Veni Sancte,« 
utána pedig Kisfaludy Sándor szobrának 
megkoszorúzása. Közgyűlés után társasebéd 
a »Lövésztársaság« helyiségében. Egy teríték 
(öt fogással, bor nélkül) 2 korona. Az el
szállásolás iránt Eles Károly sümegi tagtárs
nál lehel jelentkezni junius hó végéig.

— Ruzsicska Kálmán dr. Beszédei ez. 
alatt csinosan kiállított könyvet vettünk. A 
tartalmas kötet, mely a szerző arczképével 
is van ellátva, 39 beszédet foglal magában, 
melyek mindvégig választékosak és magya
rosak, ügy- és fajszeretettől áthatva. Erne 
kiváló tulajdonságukért egymagában is meg 
érdemelnék a figyelmet. Fokozza azonban 
értéküket pedagógiai vonatkozásuk, mert min
den egyes beszéd egy-egy kultureseménynyel 
van összefüggésben a tan ügy és társadalom 
köréből, melyek Ruzsicska dr. tanfölügyelő- 
sége alatt vármegyénkben, nagyrészt az ő 
inicziativójára, egymást oly sűrűn érték. Nem 
közünségestúsztok ezek tehát, hanem közérde
kű s a mellett mesteri szónoklatok, melyekből 
Zala-vármegye népoklatásügyéből a lefolyt 
Ifi év mozaikszerükig domborodik ki. Ilii 
lükre a kötet az idevaló állapotoknak, me
lyekből kitetszik, hogy itt a közelmúltban 
sok történt — s épen szerző vezetése alatt 
— s hogy Zalamegye előkelő helyet foglal 
el népnevelés tekintetében is az ország vár
megyéi közölt. A díszes munka Xagy-Kani- 
zsán jelent meg Fischel Fülöp kiadásában 
s a szerző sajátja.

Megyei élet. A megyei közigazgatási bí
zol tság junius havi közgyűlését dr. Jankovich 
László elnöklete alatt f. hó 12-én tartotta. — Az 
alispáni havi jelentés felolvastatván, a közigazga
tási bizottság mindkét jelentést helyeslőleg tudo
másul vette. Tekintve, hogy a vármegye több 
szabályrendeletet adott ki, amióta a vármegyei 
szabályrendeletek nyomtatásban kiadattak s igy 
az azon idő óla kiadott szabályrendeletek a kö
zönség előtt többé-kovésbbé ismeretlenek: a köz- 
igazgatási bizottság megbízta a vármegye alispán
ját, hogy a még ki nem adott szabályrendeleteket 
pótfüzetbe gyűjtéssé össze s nyomassa ki. — Ol
vastatott a földmivelésügyi miniszternek a vihar
ágyukhoz szükségelt olcsó lőpor kiszolgáltatása 
tárgyában kibocsátott rendelete. A közigazgatási 
bizottság a miniszteri rendeletet tudomásul véve, 
arról a járási főszolgabírókat értesíti; egyúttal a 
járási főszolgabírók utján felhívja mindazokat, a- 
kik ily viharágyukat állítanak fel, hogy jelentsék 
be azoknak nevét a hatóságnál, akit a viharágyu 
kezelésével megbíztak, akik felelősek atekinletben, 
hogy lövöldözés esetén a viharágyuhoz illetéktelen 
egyének ne jussanak. —  Dráva-Magyaród község 
a Mudapesl-prágerhofi vasútvonal mentén levő 33. 
Mi. számú őrházak között egy sorompóval ellátan
dó vasúti átjáró létesítését kéri. Érdemleges hatá
rozathozatal előtt a bizottság Ziegler Kálmán bi
zottsági tagnak elnöklete alatt a helyszíni szem
lét elrendelte. —- Kir. tanfelügyelő jelentése 
szerint — Csáktornyán a képviselő-testülettel tár
gyalt a községi elemi iskolák államosítása tárgyá
ban s a képviselő-testület ajánlatát a miniszter
hez felterjesztette. — Meglátogatta a lendva-lakosi, 
kapezai, hotticzai, cserencsóczi, közép-bisztriczei,

izsákóczi. tüskeszeri r. k. iskolát; Cserencsóczon 
megtárgyalta érdekeltekkel az egész fára iskolái
nak államsegélyezési ügyét. Mellic.en megte
kintette az állami iskola részére átadott iskola
házat és tanitólakást, Meglátogatta az alsó-dom- 
borui közs. elemi iskolát s a községi állandó gyer- 
mekmenedékházat, a szent-máriai, mura-vidi r. k. 
el. iskolákat. — A szászkői, oseresnyési, jánosfalui, 
édeskuti. nagyfalui, lapányi, nyirvülgyi, nyiregyfal- 
vai, V. és Vl-ik hegykerületi a lap vagyon 1899-ik 
számadását a vármegyei számvevőség megvizsgál
ván és helyesnek találván, a közigazgatási bizott
ság azokat jóváhagyta s erről az illető községeket 
végzésileg értesíti.

— A dráva-vásárhelyi m. kir. áll. nép
iskolában az évzáró vizsgálatok folyó hó 
18-án d. e. tartatnak meg, melyre a t. tan- 
ügybarátokat tisztelettel meghívja a t a n- 
t e s t ü l e t .

— Olcsó puskapor a viharágyuk számára. A
földmivelési miniszter közbenjárására a közös vi
harágyukkal való védekezésére szükséges puska
port a gazdaközönség a katonai szertárakból mér
sékelt áron, kilogramnionkint 70 fillérért szerez- 

j hesse be. A puskapor a budapesti, gyulafehérvári, 
kassai, komáromi és temesvári tüzérségi szertárak
nál, a nagyszebeni, beszterczebányai és pozsonyi 
tüzérségi fiókszertáraknál és az aradi műszaki tü
zérség kezelő osztályánál szerezhető be, ha az 
arra följogosított egyesületek, intézetek vagy hiva
talos közegek igazolják, hogy a puskaport védeke
zésre használják fel. Az igazolvány kiállítására ftl 
vannak jogosítva a gazdasági egyesületek is.

Ki akar egyéves önkéntes lenni ? Bizo
nyára van olvasóink között akárhány fiatal em
ber, ki annak idején tanulmányait félbenhagyta s 
igy a 3 éves terhes katonai szolgálatnak néz elébe. 
Debreczenben már évek óta sikeresen működik 
az országszerte kitűnő hírnévnek örvendő Lieht- 
blau Albert-féle miniszlerileg engedélyezett kato
nai előkészítő tanfolyam (tanbizotlság: eddei Draug- 
gentz János m. kir. honvédezredes ny. és Mayer 
Adolf cs. és kir. őrnagy ny.), melyben azon ifjak 
kik még sor alatt nem állottak, foglalkozásukra 
és előkészültségükre való tekintet nélkül rövide
sen megszerezhetik az egyéves önkéntesi jogot. 
Felvilágosítást és prospektust készséggel küld 
Lichlblau Albert igazgató, Debreczen.

—  Elgázolás. Szlávicsek Márton perlaki 
földmives József nevű fiával szántóföldjéről 
hazafelé hajlott, miközben fia a kocsiról le
esett. s a lovak úgy összegázolták, hogy 
azonnal meghalt.

Hihetetlen! Pedig az elismerő levelek 
ezrei bizonyítják, hogy a Feller-féle FJsa-Fluid 
minden, de még oly betegségeknél is, melyeket 
más gyógyszer nem gyógyít meg, bámulatos ered
ménynyel használható. Különösen lázi, köszvényl, 
reumát, mell-, fő-, fogfájást, szúrást, vérszegény
séget, görcsöt, gyomorbajt, szembajt stb. gyógyít 
biztosan és gyorsan. 12 üveg ára 5 korona bér
mentve. Egyedüli készítője Keller V. Jenő gyógy
szertára Slubica 135. szám (Zágráb megye). Egy 
családnál se hiányozzék e kitűnő, az egészségügyi 
hatóság által megvizsgált és jóváhagyott szer, me
lyet a ki egyszer hozat, sokoldalú hatása miatt 
állandóan használ. — »Vak voltam már, csak a 
Feller-féle FJsa-Fluid mentette meg szemem vilá
gát«, irta Szűcs Péter Budapest, Felsőrakpart 9.

— Tűzvész. Zala-Ujvár községben folyó 
hó 8-án délután meggyuladotl özv. Bán Ka
talin pajtája, mely leégett, s bennéglek az 
összes gazdasági eszközök. A kár meghaladja 
a 200 koronái, a tűz keletkezésének oka 
ismeretlen.

—  Vizbe fulladt. Simonkovics Ferencz 
podbreszti lakos 12 éves István nevű fia 
folyó hó 9-én lürdés közben a Drávába 
fulladt.

C S A R N O K .

Lubló lovag.
-  Ballada. —

Megdörren ;iz égbolt, villám suhan átal,
Fenyegetve züg le rettentő szavával.
Kiszakad a felleg, — lezuhan az árja.
Bánat a bánatra, olajat a lángra . . .
Üvölt a szél, bömböl — pokol lesz a földből.

Gyehenna világa.
Lubló vára zajlik, ragyog a sok ablak,
Lakodalom van benn; Lublói lovagnak.
Felveri a várat hegedősök húrja —
Hetednapja húzzák, mindig újra, újra !
De egyik se fárad, szilaj tánezot járnak,

Mi gondjok a búra?
Gyöngyöző bor pezsdül, Lubló lovag kapja,
Csengő kaczagásra, duhaj, vad szavakra:
— »Soká élj, hé! öreg . , . odafenn az égben« 
Kikékell az arcza — hah! te jöttél értem !

Ne mutasd a vérem !
Megrezzen a népség, . . .  »kit lát ez az ember ? 
Vagy tán igaz volna? . . . Hallottuk ezerszer.«
De senkit se látnak, künn az ég megdörren, 
Felüvölt az orkán, ablak belezörren —
»Kénkő szagot érzek« . . . remegve beszélnek. 

Összebújva körben.
Kénköves szag érzik, rekedt kaczaj haitik,
Kitárul az ajtó, nyikorogva, sarkig —
Szép menyasszony reszket, vendég meglapulva 
Eubló lovag tombol, tánczol elvadulva —  
Menyasszonyát kapja, — üvöltve kaczagva

Bohan ki az útra.
Villámok czikkáznak, telhőszakadás van —  
Bástyáról bástyára őrül szuiadásban 
Fut le a meredek, magas sziklafoknak —
Száguldó felhőkből baglyok lehuhognak . . .
Szép menyasszony fátyla —  tépve hull utána 

Halott takarónak.
♦

Megdörren az égbolt, villám suhan átal,
Fenyegetve zug le rettentő szavával —
Kiszakad a felleg, lezuhan az árja,
Bánat a bánatra, olajat a lángra ! . . . 
í völt a szél, hömhöl pokol lesz a földitől, 

Gyehena világa. 

________  Rácz Lajos.

Ilona ciklusból.
Akármikor veled vagyok 

Es vis-á-vis állok veled,
Közönyösen beszélgetünk 

Oly köznapos dolgok felett.

En, ha szólok, le csak hallgatsz,
Elmélázva fordulsz hátra:

Ovál arezod nyugodt marad,
Talán nem is gondolsz rája.

Én pedig, ha együtt járunk,
Bolyongunk a nagy utrzákon:

Egy kedvűn nézek jobbra-balra.
— Kék lő szemed nem csodálom.

Közönyös és hideg vagyunk,
Mint tenger fagyott hulláma —

Hidegek, hogy mi bennünk forr 
Senki ne tudja, ne lássa.

Ha majd egyezer szivem vágyát 
Elmondhatom nyíltan bátran.

Tudom akkor: ugy-e édes?
Egygyé forrunk két ajakban.

____  -  Pitypang. —

Felelős szerkesztő:

( HARGI TAI  J Ó Z S E F
Kiadó és laptuhgdonos:

FISCHEL FŰLÖP (STRAUSZ SÁNDOR).
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XVII. tečaj. Vii Čakovcu, 1900. 17-ga. juniuča Broj 24.

Sve pošiljke se tičuč zadržaja 
novinah, naj se poSiljaju na 
me, Margítai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:
Knjižara F is c h e l  Filipova, na horvat8kom j magjar8kom jeziku izlazeči družtveni, znanstveni i povučljivi list za puk
kam se predplate i obznane

poSiljaju. izlazi svaki tijeden je d e n k ra t i to: vu svaku nedelju.

Predplatna cena je:
Na celo leto . . .  H kor 

Na pol leta . . .  4 kor.

Na četveri leta . . 2 kor

Pojedini broj5 koštaju 20 fill.

Obznane se poleg pogodbe 
i fal računaju.

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

Žena.
Muž se bori, muči, trudi, dok plén za

robi, sa kojem svoje i svojih življenje ose- 
gura, ili pak tvrdo stoji, da dužnosti svoje 
zvrši. kaj ga od dalešnje skrbi oslobodi, ali 
da si priskrbu sam i njezina família dobro 
zna trošiti, k lomu je i deluvanje žene po
trebno, koja je priskrbu razdeliti, občuvati. 
opraviti dužna.

Mati se skrbi za čistoču, koju je samo 
sa marljivostjom moči dobiti, ona drži dal- 
ko od familie svaku nesreču, i ako smo be
težni ona je prva, koja nas vrači, pomaže. 
Od visokog cilja žene svedočiju one noči, 
koje ona poleg nas bdije, kad smo vu be- 
tegu, ako smo žalostni njeni posméh nas 
taki razveseli. I nazadnje jeli je lepši cilj 
komu odredjeni kak ženi? Ona da život k 
sebi spodobnom stvoru, uzgaja ga. put po
kaže budučemu domorodcu.

Né zahmp.m zoveju ženu za suprugu, 
ona je prava pomočnica mužu ona je dés- 
na ruka muža.Ali da žena bude vredna 
ovog imena, treba je da dužnosti né samo 
kak, tak, nego k njoj spadajuče gospodarenje 
rado spametno, marljivo i sposobno vodi.

Dobroj ženi je jedno lépő svojstvo: lju
ba v reda. Red je duh dela. — Vu kojoj 
luži néma svaka sívar svoje mesto, tam je 
od reda né moči govoriti. Dobra gazdarica i 
vu krnici najde, kaj njoj je potrebno. Starci 
su tak spoznali dobru ženu, ako su kuhnja. 
komora, ormari čisti bili.

Z A B A V A

Lovac i žandari.
Negda, dok sam još ja  po Medjimurju 

okolo hodal, je  bilo svakomu slobodno u lov 
bodili i svako vrieme po divljači pucati. I)a- 
nas je to i onda drugčije kak i posvuda. 
Bez lovne karte nek se nitko nepodstupi u 
lov, jer ako ga žandari ili financi bez lovne 
karte u lovu zateču, onda je l-o puska nje
gova, pak makar ona kak liepa i kak skupa 
bila, fuč — a 2-o sud ga sudi na globu, da- 
der sve puca i tam mu temeljito kvari ve
selje k lovu.

Nego jedan dijak, bivši na vakkacije do
ma, si je za ta dva mieseca i onda opet za 
božične dane i za fašenske, izmolil u gro- 
fovoj kancellariji dozvolu, da se za zabavu 
slobodno jedno malo puškom po polju pre- 
šeče, a to je  tim ladje mu bilo dozvoleno, 
jer je obečal, da če sve, kaj streli gospoš- 
tiji predati, pošto njemu nije do divljačine, 
več samo do zabave stalo. Ali makar da je 
on imal od gospoštije dozvolu za loviti, lov- 
nu kartu si je ipak moral nabaviti, jer gos- 
poštijska dozvola još nije državna dozvolu 
i anda karta za 14 for. mora biti.

Ali ne samo pri namaščenju domačih 
sredstvah nego i vu razdelenju dela mora
mo red držati.

Gdé neprestiraju vu svojem vremenu, 
tam niti v redu ne teče delo, niti tam nem
re biti sloga.

Čistoča je  drugo dobro svojstvo gazda- 
rice. »Kakva mati, takva kči;« veli pošlo vica. 
Ne cifrasta oprava, drago pohižtvo, drage 
hrane, nego čistoča nam čuvaju dušu od 
neskvarjenosti. Čistoču svaki siromak slo
bodno hasnuje i na nju obrnjeni trud, bo
gato naplača, pridobi nam druge oslobodi 
nas od kajkakvih kukcov i oslobodi nas od 
nepotrebnih stroškov. Več je i Mojzeš videl 
kak hasnovita je  čistoča: ivu zakonu je od
redil *vu čistoči držanje posudah, oprave, i 
domačih sredstvah.

Takaj lépő svojstvo je gazdarice špa- 
ravnost. Ako žena ne gospodari sa priskr- 
bom muža, ako na zutra ne misli i nežna 
razliku včini ti kaj je potrebno i kaj nije 
potrebno za hranu, ako nežna, kaj? gdé? i 
gda? je moči kaj takvoga priskrbeti si. on
da je kraj obiteljski dobroti. Dobra gazdari- 

jca poračuna sve stroške i dohodke, zna kaj 
ije pri hiži, pod klučenicom drži sve kaj je 
vredneše, prež česa samo more biti ne po- 
hasnuje. da njezini nebudu gladuvali ili zi- 

! muvali, skrbi na stare dneve.
Najme vréme i hranu more, vnogo pri- 

šparati spametna žena. »Vréme je  penez« 
— veli englez —  mi od toga više rečemo 
»vréme je  dražeše od penezov jer niti za

On je  anda sad skoro svaki dan puš
kom na pleči po polju križ kraž hodal pak 
se je  i sa žandari na palroli srel, koji ga, 
pošto su ga poznali, nisu nikada teretili tim, 
da im pokaže lovnu kartu, jer znali su, da 
ima od gospoštije dozvolu a i saznali su u 
uredu velikoga sudca, da si je lovnu kartu 
nabavil, a sekirati ga. za slučaj, da je nema 
pri sebi, jer ju je u drugom kaputu doma 
zaboravil, nisu boleli. Anda je  šnjimi dobro 
prošel. Ali drugoga su načela financi, pak 
zato šnjimi nije u takovom prijateljstvu stal. 
kak sa žandari, pak im se je  za njihovu 
preveliku revnost u svojoj službi želel po 
mogučnosti osvetiti (fantiti).

Niekog dana, kad je opet tam negde u 
bližini Subotice i Sv. Križa puškom preko 
ramena po polju [bodal, opazi, gde mu se 
dva financa približavaju, on hitro pobere 
put pod noge pak bieži proti šumi. a to je 
bil kakti znak na dlami, da neima lovne 
karte pri sebi. I anda se financi spuste za 
njim, dijak koj je bil Heten i dobar gom- 
balač (turner) dobieži do jednoga dosta vi
sokog hrasta i za jednu minutu je visoko 
gore na njem med svržjami. Financi su u 
to vrieme dobežali do hrasta te svaki se

peneze nemremo kupiti vréme.« —  Šparav- 
na gazdarica se rano stane, kesno leže, naj
više vremena pri delu vrši. Onih vnogo malih 
poslov, kak na priliku: čiščenje oprave, pra
nje, krpanje više nam donese nutri, kak bi 
mislili Koja žena ne zna kuhati, zabadav 
ima svega, ipak ne zna tečni obed skuhati, 
zato je materina dužnost, da se kčeri za vre
mena navčiju kuhati. Gde je né dober kruh. 
tam je  i vnogo druge nevugodnosti.

Delavnost na plemeniti dene život. Naj
lepši g jugjjeto materah i to je takvo sredstvo 
koje deluje nasvakoga, kaj k familii spada. Dob
ra példa je oružje uzgajanja. Več vu detetu se 
vidi nagon na delo, ta je  treba uzgajati. Igra je 
delo, male dere. Koje déle se je  imalo s 
kim igrati to je  srečno. Na igru mora dobra 

j mati paziti, njoj put dati i potlam kakti na 
! delavnost obrnuti. Ne veseli se nigdar lak 
I déle onim drago kupljenim igračam, kak 
koje si je  samo iz canjkov napravilo. Med 
igrom nje navčimo popevati, jer njim to 
plemeni dušu; — dobra mati se veseli, ako 
deca kuhaju, pometaju pereju i t. d., jer se 
s tem na delo navčiju. Kak deca zrasteju, 
k njim prilično delo njim moramo dati 
»Ako si ljubav dela ostavila svojoj deci za 
herbije, za bogate si nje včinila i osegurala 
si njim najvekše blaženstvo.« Rez ove her
bije nigdo nemre srečne včiniti svoju decu.

Ako ljubav reda, čistoče, šparavnosti i 
delavnosti i bogobojnost obkolavaju ženu, 
onda visokom svom cilju odgovoriti. Ove 
čustva išči i hiža bude ti zemeljski raj. (F.)

s jedne strane drvela postavivši na stražu, 
pozovu ga, da odmah iz hrasta dole splazi, 
ali dijak im se miesto odgovora samo prev
zetno smije. Oni mu se groze, da izpod 
hrasta neotidu, dokle on dole nedojde, ali 
on im se iz hrasta gore opet samo smije, 
kak da hoče reči. da slobodno tu stoje, kak 
im je  dugo volja.

Za da pak im dokaže, da on izbilja 
nema volje tak na hitro dole dojti, na miesti 
se posve komod med prilične dvie škrake, 
vzeme iz torbe prevudjeno meso i kruha i 
pričme liepo po malo jesti zalogaj po zalo
gaj kak to inlatci čine. kad im se nikaj 
nemudi.

To je  pak fináncom ipak bilo malo od- 
više, i jedan, koj je bil bolji gombalač zmi- 
mra u sebi: »Tebe pak budemo ipak imali!« 
— i pričme plaziti na drvo. a kad dojde 
do južinačkoga dijaka veli srdito:

»II ime zakona, pokažite mi vašu lov
nu kartu!«

Dijak mirno posegne u žep te mu istu 
preda.

»No, em je  vaša karta u redu«. —■ 
veli financ.
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Kreposti bi. d. Marije. ' Zvišavanje, dika, gizdost — iztragu deli. Nije moči veruvati, da bi to
daleko od nas budi. nesreča bila, jer je  pri strelanju čvrsta

Najsveteša z med vsih ljudih, ne8 samo pravu ponižnost naredba.
kaj angjeli spévaju, vu srdca nam zasadi.
zagovornica svim budi, fívx srdca rod ite lji .
ki tebe zazivaju! Nasjterpljeneša vu lugah Vu Nagyváradu je k žandarstvu došlo
Kada se mi neg trsimo ■ v materinskoj boli. javljenje, da Mitternacht Ábrahám i žena
tebe sladit v-kréposli. si gledala sina v mukah. Hermann zvanoga nevoljnoga sina več od
onda hočeš —  se ufamo — podana božjoj volji. tjednov vu kotcu držiju zaprto, gde ga su-
nam izprosit milosti. Cemo sterpno sve nevolje sedi hraniju, jer od roditeljov samo ostatke

zarad Boga terpiti, dobi. Žandarstvo je  i za isto našlo sina vu
Najpobožneša si bila. tuga če se na veselje kotcu gladnoga vu velikoj smrdoči. Mati je
ka si ivoje veselje v nebu preobernuti. rekla, da je  samo jeden den nutri zaprt,
vu Bogu samom imala, Zeznalo se je  da je  30 Ijet star sin negda
zručajuč mu sve želje! Preblažena, ka prebivaš bogati štacun imel ali je trošil i bedasti
Pomoz’ i nam njemu služit. vu nebeskoj radosti. postal pak mu je oteč vzel vkrej štacuua.
ki čemo se trsiti slavu obiljnu uživaš Kad su ga vun zeli z kolca je  pri pameti
vsaku njegovu zapoved čez zaslužke kréposti. bil i zahvalil osloboditeljom.
s veseljem izpuniti. Tebi, m ajka! prošnje naše

zaufano nosimo. Strčla .
Najčisteša si dévica — krépostne čini nam duše, Vu ülütelek marofu poleg Enlaka ob-
čištja neg su angjeli — . da se * m* spasimo čine vu Udvarhely varmegjiji je  strela vud-
prez vsega ternja rožica. M. B o re n ič . rila vu 9 ljudi z med kojih je  jeden Am-
nekriva kot sin mili. brus Jano. zvani taki vumrl,[a drugi su tež*
O, daj da mladine lica ko oranjeni. Samo Albert Izsaku je  moči
dičnu nekrivost kažu. K A J  . I E  N 0 V 0 G A ?  zahvaliti, da su se svi né nutri vu hizi zgo
da ostanu tvoja déca, reli on nje je  oslobodil.
s gréhom se ne omažu. mT

T a jn i ceker . Nesreča.
Najmudreša, ku lepota, Vu Szegedu je  redarstvo jednoga čeke- Poleg Schweidenilza vu Silezii je  13
ni dika nij kitila, ra našlo na vu lici juniuša 4-ga vu jutro i dečecov delalo pod jednim delovodjurn. Ob-
krépost tvojega životaj razpečatili su ga vu uredu. Vu cekeru je lačno je bilo, ali od vihra se je ipák né
milost ti je dobila. bila jedna ženska glava i dve ruke čisto bilo moči bojati. Na jedenkrat se je samo
Kaži nam piit pravi gori célé. Doktori veli ju da su glava i ruke jed- blisnulo islrela je jedenajst let staroga Fran-
v domovinu človeka, ne mlade žene. Iztraga teče. ze Agustina trelila, koj je  taki vumrl. Od
da greh dušu ne umori. velike sde su svi drugi dečeei i delovodja
krépost budi nam dika. S tre !je  n! cuffslarer. omedljeli. Kad je  delovodja k sebi došel.

Velika nesreča se je  pripetila o. m. 9- su dečeei još svi negibuči ležali na zemlji.
Najkrolkeša tvoja lica ga vu Budapesti Soldati su v cilj streljali; laki je i nje k sebi dotiral, samo inaloga
kažu ljubav, doorotu. — vu takvim slučaju je navadno, da za po- Franzea né, kojega je  zaklala strela,
ka nam svéti kak zvezdica ravnanje table jednoga cugsturera pošleju
na pogibeljnom pulu vun. Havno onda je Peckel eugsfürer bil zam rla fam ília .
Tebi željimo v krotkoči odredjeni vun. Sve je od kraja vu redu išlo, Vu Deibau občini poleg Odera vode se
uvék spodobni biti. kad je  na jedankral se trompela čula: Feuer je velika nesreča pripetila. Ichner težaku je
vsakoj serdi, vsakoj zloči einstellen! Pleckel ik  njemu odredjeni sol- vumrl mali sin vu sarlachu (bubinkah)
čemo odpovedati. dati su table previziterali i opel dali znak Kak su se roditelji žalostili za njim, med

na streljanje. Havno na Kosztolnyik straž- tem su njim dobile i dve menjše pucke be-
Najponizneša jesi ti. meštru je  bil red, gdo je tak lepo ciljal, da tega i vumrle. Na to je mati od žalosti zbe-
ka na darili bogata, je Pleckela ravno na srdcu pogodil, gdo je  ležala: lakaj vumrla. Dok je  nesrečni muž
božja služkinja ostati bez svake reči vumrl. —  Pleckel je  sa- po raku išel vu varaš, zaloga mu je i tretja
si hotela — sirota. mo 90 dni imel još. Kosztolnyika su pod kči vumrla takaj vu sarlachu. Kad je  dimo

»Pak ja  vam nišam nikada rekel, da Smiešna je dosta. pak neka se moji vriedm ter makne, ali gospodin tiškališ odgovori
nije u redu..« — Odgovori dijak. čitatelji jedno malo nasmiju, več dojde vrie- posve jednostavno, da neče. Putniku dakle

»A zakaj ste onda biežali?« zapita me, kad ču tako pisati, da im nebude volja ! drugo nepreoslane, več se kondukteru pri- 
zapita opet financ. se smejati, več promišlali. lužiti. I zbil ja kondukler odmah pričme svoju

»Pak kaj sam vam ja  rekel, da zato Vozi se tuj jednoč gospodin tiškališ X. s*u^ u vrá'h * u Kratko naloži gospodinu 
morate za menőm biežali?« - odgovori jz Čakovca u Budimpeštu i kak to več neg- tiškališu, da kofra sputa makne i s tim otide, 
dijak. da zna biti, sedi u predielu jednoga vagona a v*a  ̂ «iun u Stenju postaju.

»A zakaj ste splazili na taj hrast?* — posve sam i pomalo dremle. U Kanizsi doj- Kad vlak onde poslane prituži se put- 
opet financ de u isti prediel još jedan, gospodinu fiška- bik, koj još nije imal miesta za sesti se,

»Ja sam več tak navadan, da uviek |išii posve nepoznati pulnik, pak jer je  u °Pet kondukteru, da tiškališ kofra još nije 
na drvu sedeči južinujem« —  odgovori ov predielu iliti Coupeeu dosta prostora bilo. odstranil sa sedala. Kondukleur razjaren
—  »a vas nišam zval, da za menőm pia- metne ov svoj kofer na sedalo polag gospo- prituži se glavaru postaje, da je tu u vlaku
zite«. dina fiškališa i sad se liepo mirno, bez ikak- jedan renitentan putnik, koj niti Boga, niti

»A zakaj to sve niste prije povedal?« Ve zapreke dalje voze. —  Ali kada vlak vraga niti konduktera nikaj neposluhne i
— pita financ. dojde do Fehérvára, nahrupi na njega veča koj neče svojega kofra sa sedala na stran

»Ja neobičajem nikaj povedati, dok me množina putnikah i lomu dosliedno, dojde metnuti, več zaprema cielo mieslo jednog 
Iko nepita,« — odgovori konačno dijak i jh više i u onaj predel, gde je  gospodin tiš- putnika.
južinuje dalje, kak da se nikaj nije dogo- kališ X. sa onim stranjskim gosponom sedel: Glavar postaje odmah ide sa konduk-
dilo. Financ splazi iz drvet i svojim pajda- a sada je  i kofer onoga stranjskoga gospo- torom k-vlaku i u vagonski predel, te vidi 
šem otidu dugimi nosi dalje, a dijak posve na bil na zadievi, pak zato jedan od putni- »zbiljja sve onak. kak je  kondukler pripove- 
zadovoljan, da mu je  osveta nad Cnanci za, kah zaprosi gospodina fiškališa, da bi neka dal i sad se med njim i putnici razvije slie- 
kojom je  na to rekuč žedjal, ovak liepo za kofra na stran, pod klup ili gore na poliču deči razgovov:
rukom pošla, splazi lakodjer iz hrasta dőlje metnul, jer pošto je kofer ležal polag fiška- Glavar, (proti fiškališu X.) »Molim da 
i veselo dalje lovi. liša, to je  ov putnik za stalno držal, da je  toga kofra odmah sputa maknu ili još jed-

Baš ovoj slična dosietka se pripoveda kofer liškaliušev, a ne onoga naproti sede- nu kartu za —  jednu —  osobu 
iz potovanja željeznicom, pak jer imam čega stranjskoga gospona. Anda kak velim kupe. pošto taj kofer zaprema podpuno miesto 
dosta prostora hoču ju ovoj odmah prišiti, putnik nagovori gospodina fiškališa, da ko- za jednog putnika«.
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t í r j » t í s  s s s : ™  = «  - i ;  HS“S  “ Hel fp£  no delujučim kanoničnim razredu, ako na -  Tuta  Vu Mura-bzerdaneiyu i \u okoiici
to druživa, zavodi, ili uredni ljudi daju je prolog meseca Žb-ga tuda bila, koja |e 

Odbeiani zajec. svedočbu. da gazda prah na drugo ne bude najbolje vu hrži napravila veliki kvar.
Eigl Katalin polzleinsdorsku filarku je  hasnuval. Za vun dati svedočbu su oviaš-

čalarna nesreča postigla. Ove dane je  na tena i -  Vu lem ie. . M‘! var''ie;!  N e k a i z a  k r a t e k  č a s .
bečkim piacú dober gšeft napravila pak se gjmski odbor držal sesiju i pozo\e po putu a _____
je dimo peljala s mužom. Med putom je  velikih sudcov. da svi oni, koji hočeju pos- , .
doli stala iz kolah i poleg je  išla tak po- tavili štuke proti oblakom, nek javiju pri p ‘ J ‘
malem. Kak je tak išla je kraj puta zajca sudu onih imena, vu kojih ruke su dali Oteč: No,Trezika, raduj s e ! Najšel sam ti
spazila. kojega je tak lépő trefila s bičom, Štoke, koji su odgovorni, da k štukom gdo jednoga izvrstnoga mladoženju.
da se je  ov omamljeno prehitil. Žena ga je gud ne dojde. Kčerka, (s veseljem): Je? ! Pak kakié
gori zdigla i sa rubcom zvezala mu dve „ „  Jo(llloJ , adJL lasi ima V Črne?
prve noge k Srnjaku i tak ga je vu Sure * Oteč: Né.
zamotano na kola dela. Veselo je zbudila Iz Hamburga javiju, da su se vu Kčerka: Plave?
muža, da mu pokaže, kaj je prijela. Ali. dok službi stoječi soldati na Keskano paroladji, oteč: Niti takše né.
se je muž zbudil, zajec je dve noge si os- koja je  iz Fillipinov vu Kiun-Taun išla. zbu- Kčerka: Tak onda kostanjaste?
lobodil i doli skočil iz kolah pak bežal čez nili proti vlastniku ladje i njega, njegovog Qjec; ^  njgdar!
šumu i grm! Rubca je  na šinjaku sobom zeta i dva druge službenike su zaklali, Kčerka: Juj. morti črlene, hrdjave?
odnesel, za kojeg rubca pak se žena more T0.000 dollarov vkrej zeli, a zatem ladju oteč: No, naj se tak prestrašiti! Néma
žalostiti, jer je vu jednim vuglu bilo sveža- vtopili. Na ladji, koja je sada vu glibočini njtj hrdjave. néma on —  nikakve. —
no 170 korunah. s kojimi je zajec takaj je 100 tonnah riže bilo.
odbežal. „  . . ,  ... Z a k a j je  m o r j e s 1 a n o ?

Huna p r i te lov s ki p rocessiji.
Huna meti kinezeri. ... Učitelj: Iz česa je  m orje?

Vu Triestu je na Telovo prilikom pro-, Dečak\ ,z vode
Vu kinezkim je buna vun vudrila proti euro- cessije buna bila med taljani i slavi. Jednu Učitelj* Dobro* Pak jeli znaš zakaj je  I

pejcom, koje kinezeri za »stranjske vrage* slovenku, koja je  proklinjala taljane. su žan- v0(Jh na g,a’naV
zoveju. Buntovniki se za »boxere« zoveju i dari prijeli. Ali ženu su njezini priatelji nečak- Je !
proti glavnim varošu kinezke vdiraju. gde vun zgrabili iz rukah žandarov. Na to je  Učitelj* No pak poveč mi lépő’
slanuju konzuli stranjskih vladah. Stranjske viže žandarov vun ialo i razbrali su bun- |,eCak:'Z ato  je  morje slano, ar ar
vlade su več na pomoč poslale konzulom tovmke. Jeden človek je i svečenika bantu- . vnoo() heringa vu njerh
vojnu vu glavni varaš — Peking. Boxeri su val. Ovoga su žandari prijeli.
več i europejske željeznice razdrli. Kak se V u a p o t č k i:
vidi, cesarica je takaj na strani boxerov, Malo novosti iz J tedjinnirjn.
• • *0u bab Prosim za seksar grozdicovu mašču.
jer i ona netrpi europejce, ravno tak kak Vtopil se je. Simonkovics Ferencza y\ n, dušici da bi moizol kušmiti
lioxeri. Vnogo kvara imaju pri tem englezi ja  |iet stari István sin vu Podhresztu se ie , . ?* dušica, da bi mogd kusnuli
koii SP sada inš vniiiipiu sa buri i tak niim lsJv? n bm vu 1 °dbiesztu se je  one male, crléne vustmee, koje budil se slém
koji se sada j o š \ojujejU sa buri. i tak njim 0 m i)_ga med kupanjem vu Dravi vtopil. nrmilpf
to je jak o  na kvar vu Kinezkim gde su do _  Zbiranje.Major Károly navuCitelj vu ' ' No m|adi gosponc noda nej bili sre,'ni 
vezda tak rekuó om imali vu rukah svojih Mura.Kira|yU je  za orgoljistu zebrán vu A zakaj né° P ’ J
trgovinu. rüske-Szt-György. Ogenj. Vu Zalaujvár Zato, ar zotom niašfum hude moj gos-

F » l  prah  za alrelHtije p ro t! oblakom .:,. K' 11' 1 se j e 0 m. 8-ga vužgala parma Han p0|) svojemu hektoru ranu mazel.
Katalin vdovice. Parma je  céla zgorela i vu

Poleg posreduvanja ministra poljodelav- njoj sva gospodarstvena sredstva. Kvar je V e č m u j e p o m o g I a.
skih poslov je dopuščeno, da si gazdi za više kak 200 korun. Zrok ognja je nepoznat.
hranenje proti tuči i za strelanje vu oblake — Poleg nmedbe zalaegerszečkog financ- . ,  ama’ rnama’ vu m u ,e jet*on m,s 
puškin prah po kilogrammu za 76 fillerov ravnateljstva pri čakovačkim šleueramtu ° P<1 pf . .... _
moreju pribaviti iz soldačkih magazinah za budu se odjuliuša 1-ga do augustuša 31-ga . . _u^ ^  A 1 ze,ni 8‘J v,,n. hitro,
puškeni prah. Praha je  mod dobiti pri bu- službene vure od 8 vure vu jutro do 2 ,Nf  lr,'h:l' ,na,na! Vee sa,n nm P0' 
dapeétanskim,gyula-fehérvárskim, kassaiskim^ vure po poldan držale.— Pogažerje. Szia- m og‘̂ ak ?

*  " Kak? — — porinula sem v štubhk
Fiškališ: (posmehce) »Niti ču taj ko- Onda je  sused Peter ponudil susedu ciciku. — 

teš maknuti niti pak još jednu kartu kupiti.« Pavlu vadlingu za deset litrih vina, da bu H ru sóczy  E lek .
Glavar: »A zakaj ne?« ' on čelrdeset dni postil, a još k tomu je  do-
Fiškal: »Jer nije moj.* i dal, da oni taljani nisu niti inaši proti nje- Dobre žepne i  stene vure za fal
Glavar: »Da čiji je?«  I mu, jer on ne samo da bude čelrdeset dni ^cénu moči dobiti pri Pollak Bernu tu vu
Fiškal: »Ovoga go^pona tu naproti se- P°^d nego on u to vrieme nebude kroz če- raru vu Čakovcu (I ijac, šparkassa). Pri

jetega«. terdeset nočih niti spal, a toga još ni jedan nJem se tizimljeju vure tukaj za popra-
Glavar: »Pak zakaj to nisu več prije â*Jan nÜe spelal. ve za fal cénu.

povedali?« Naravski, da je vadlinga bila primljena, G abona  á ra k . — C im a  Ž itk a .
Fiškal: »Jer me nitko nije za to pital.« jer čelrdeset dni postiti i čelrdeset nočih ne --------------;----------------------------- —--------------------
Glavar: (proti ovomu drugomu) »A za- sPa *̂» je opet malo odviše! 1 m.-mázsa. I m.-cent. frttcM Írtig

kaj ga oni nisu iz sedala maknuli, kad je  ^a nek°hko dni poslie toga sretne je- R
njihov?« dan prijatelj Petra na ulici te ga zapita: y..{ '  semca T2n —

On drugi: »Jer mi nitko nije rekel!« »No kak je s vadlingum?« n2n
____  — »No, ja  sam več prije pet dni za počel.« ic.iknri^« „i r

odgovori Petar. Kukoncza uj huruza nova 6.10 -

D o s ie tk a  m e d  s u s e d l. .Pak, kaj nikaj „eCuti* glada i neob. Arp’a * *  Jeep en ^  Í h S  =
Još jednu dosietku hoču vam pripove- a. ..e han 4 p'la â za(5udjeno opet Fehér bab u j  Grah beli : 6 .2 5 __

dati, gde takaj ulogu vodi, igra riečih: pn â e ‘̂ Sárga » » » žuli 5 7 5 __
Kad se je najme ono prije dvie tri go- T V najmanje« odgovori Petar Vegyes » » » zmešani, 5 50 —

dine toliko po novinah spisavalo, kak ov * f r â po 110(1 J(*m ,l P° danu spavam. Lenmag Len HW) —
taljan ovde a on onde po četrdeset dni ne- pa s< pri 0,11 Posve dobro čutim.« Bükköny Grahorka 6 0 0 —  j
pokošia niti mrvice kakovog jela i niti kap- Em. ko lin  v.
Ije vina niti pive, pak je zato ipak posve * govorni urednik
zdrav i vesel i — sit. M A R G I T A I  J Ó Z S E F .



X y ilt tO r * )  mellett, ;i legtöbbet Ígérőnek szükség esetén 1 698. tk. 900.
Krmil l U I H M r i  ■<-■» alaki, «em la r la Imi becsáron alul is el fognak adatni. 017 í  pvaiviiil l iim lo tm ö n v i L-ivnnnt 

vállal iviriösMi'aeta - w .  Amennyiben az elárverezendő ingósá- A ,V elC S1 “ » r o e t in ő n j 1 klA O liat.
O n liin n a  J „ ___ . . n  l?okat mások is le és folülfoglallallák s A Csáktornyái kir. jbiröság mint Ikvi
ÓD V 6 n i“ U a m a S Z Í - r  M ia H i r t n l 1 azokra ki,,|öf<itési jogot nyerlek volna, ezen ,lab’iság küzbirré teszi, hogy Slefán Ignácz
W W IJUIII UUIIIUULI IU IIU  ü  I I IU I  ám ré8  ,1Z , K8|_ J;vj |.x. t.-cz. 120 . §. ér- végrebajtatónak Hrusöczy András és Hru-

^  VKí'Vr \pí'8la,b‘,r ‘‘8 váimnonteson sz&iiiiva! méhen ezek javára is elremloiioiik sóczi Elek végrehajtást szemedők elleni 136Minták postafordultával küldetnek; nemkülönben fek.de, le-| „  K d™ eirenUOlieilk p... J, . . . , .. .
i*‘‘r <s színes Honnobt'rg-sciyt'm« 45 krtói 14 fit (»5 krí<r Kelt Perlakon, 1600. június 13-án. ko*- “8 ‘,k íökekovetclés t*s jár. iránti \ égre-
máirrankini. ,S(!a Frigyes  kir. bir végrehajió. hajtási ügyében a n.-kanizsai kir. törvszék
HennebergG. selyemgyáros (cs. és Hr.üdMriHaiiitó) .-)(il S7 19ü0 . f  a ^ l o m y a ,  kő. jb ,ró s ág te r..ie té n  tévő

7 " • l u  z iyuu A r \ e r o s i  l l i r u e tm e n y . drava-vasarhelyi 175. tk. 2382. hisz. a. erdő
Z ü r i c h b e n - _ Alulírott hír. végrehajtó az 1881. im  D  01 lerü,etben 32 k.; ugyanitt 2439/a.

m  m  U  1  ■  ■  ■  ■  ■  évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel brsz: a- re,1 752 D  ül 172 k%  a dr.-vásár-
530. sz. v. 1900. közhírré teszi, hogy a perlaki kir. iárás- 1 * V f , tk brsz- íi' . r,é}

bíróság 1899. évi V. 682/3. számú végzése 2 l ‘̂  k,> 2‘*ö- irsz> a- szántóföld o64 Cl öl 
Á r v e r é s i  l l ir c le tm é n y . következtében dr. Kemény Fülöp perlaki 2()l k : 28 *̂ brsz- a- szántóföld 710 □  öl

tnbn« iavári u.,iUiB n.iiinf m bi.-jUn i-.bn 110 k.: 406. hrsz. a szántóföld 1496 □  öl
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. HdbUS ö. T l1 Y k 238 k- 410 hrs/ a szántóföld 820 □  öl/hm i v i z.-, itio « ' » I m i ellen 60 kor. s jár. erejeig 1900. évi május K ’ l lu * 1)1 z a- szanioioiu u  oiévi La . I. ez. 102. $-a ertelmeben ezennel , . „  . f . . .  ,, ,J ? . . . . .  . . ... 264 k 236° írsz a rét 1230 r i ö l 3 0 4  k-. • , „„ t i  l- i ■ hó 21-en foganatosított kielégítési végrehajtás eauc. ursz. a. rei i i ui ou* k.,

Co/liiiie teszi, hog  ̂ a perlaki kir. jbiróság ... , , , ünn . , , .. mé^is a dráva-vásárlielvi 175 tkvben felt ö r i  11,; \r 1 7 / i  , . .. f  utján lefoglalt es 800 koronára becsült ko- a urava vdsanieiyi 1 /0. ikvuui tei
l.K)0 ev 1 V. 17.4/1. számú végzésé követ-1 . ingóságok 11 m "> ló nvilvános ár velt ,eSc,ö és erdőilletőségből végrehajtást
kéziében dr. Kemény Fülöp perlaki ügyvéd ™ ' eladatnak ’ '  ‘ ‘ szenvedetteket illető */• részre 500 kor. és
állal képviselt az Alsómuraközi Tkpénztár Melv árverésnek 1  nerlaki kir iárás- l í l ( í  tkv- 27°- hröZ a- 1 h- 78G □  ö lte- 
i.-t. javára Fischl Sándor és társai m.-királyi i w “  18l)y . {  v 68;á '  v é d é s i‘föl y- rületü szántóföldből illető »/. részük 25H
lakosok ellen 900 kor. s jár. erejéig 1901. ^ ^  ‘ 2 '  X k ö v f e  e l  ^  i •“* ,  \  ^  * »old 9 .8
ev, május hó H -én foganatosilolt kieleg.tési) |n 9 l£ . kalnalai és eddig üsz.  □  ölből •/. részük 208 kor. (HI 91 érben 
'egrcbajlas utján lefoglalt es 24o5 kor. be- sz(,sen kor 80 f . ben |lln„lag már meg- az árverést ezennel megállapító t kiállási ar- 
csult kővetkező ingóságok, u. m.: lovak szar- ,t„ j( „  köUségek erejéig beszámításával a ban elrendelte és hogy a fennebb megjelelt 
vasmarbak szeker serlvesól, szalma szénabL árPfizetett 60 kB0r0ll4 J k * ht.|yszinén vagyis ">"alla"  az 
ragya, pálinka, lószerszám s egyebb aPro j M.-Király0n leendő eszközlésére h ó  19.

taigyak nyilvános árverésen eladatnak jjqq, évi június hó 28. napjának d. u. 3 órája d é le lő tt ÍO  ó m k o r
Mely árverésnek a perlaki kir. járás- határidőül kitüzetik és althoz a venni szándé- Dráva-Vásárhelyen a községházánál meg- 

biroság 1900 évi \. 174 2. számú végzése kozók oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy tartandó nyilvános árverésen a megállapított 
(olytán 900 kor. tőkekövetelés, ennek 1900. az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. kikiáltási áron alul is eladatni fognak, 
évi január hó 22. napjától járó 6 ° 0 kanta- 1()7. és 108. §-a értelmében készpénzlizetés Árverezni szándékozók tartoznak az in- 
lai 1 3° o váltódij és eddig összesen 114 kor. mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul ingatlan becsárának 10%  vagyis készpénz- 
05 íil.-ben biróilag már megállapított költségek ; is el fognak adatni. 618 ben, vagy az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ában
erejéig a helyszínén, vagyis Mura-Királyon Amennyiben az elárverezendő ingósá- jelelt árfolyammal számítolt és az 1881. évi 
leendő eszközlésére gokat mások is le és felülfoglaltatták és november 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügy-

1900. évi június hó 28. napjának d. e. 9 órája [azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen miniszteri rendelet 8. §-ában kijelelt óvadék- 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé- árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 102. $. ér- képes értékpapírban a kiküldött kezéhez le- 
kozók oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy leimében ezek javára is elrendeltetik. tenni, vagy az 1881. LX. t.-cz. 70. §-a ér-
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. Kelt Perlakon, 1900. jun. hó 13-án. leimében a bánatpénznek a bíróságnál elö- 
107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés j Sós Frlyyi's  kir bír. v«7rr«>hiijtó leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű

■
 elismervényt átszolgáltatni. 619

Kir. jbiróság mint tkvi hatóság.

Csáktornyán, 1900. évi ápril. 10-én.

Bérbeadó üzlethelyiség.
Csáktornyán, Főtéren a nagy

tőzsde melletti

uzlethely iseg

'■ V « « “legtU6 “ re"'6'
b é r b e  a d a n d ó .

B ő v e b b  I c l  vi l íu ro s itú ssa  1 s z o lg á l  a 

t u la jd o n o s

Itj. X EUMANN MIKSA
Güu i i Csáktornyán.
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Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.
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