
Isten nevével.
(B.) Muraköz iskolái — alig számba- 

vehetö kivétellel — a múlt hét folyamán 
újból megnyíltak. A két hónapi csendességet 
zsibongó zaj váltotta fel, s a tanítók, taná
rok — kiknek kezébe a szülők legdrágább 
kincsüket tették — pihent erővel fognak 
újra egy hosszú esztendőhöz. A gyermek
sereg pedig lázasan készülődik egy uj, mun
kával, verejtékkel telt évet megkezdeni A 
mikor a gyermek az első elemi iskolába ke
rül, megszüniK gyermek lenni. Gyenge, ki
csike vállaira ránehezedik a mai társadalom 
alkotó eleme: a kötelesség. És megkezdődik 
számára az élei. Egy hosszú, küzdelmes élet. 
melynek fonala ha véget ér, be lesz koro
názva a kötelességek lánczolata — a ha
lállal.

A szünidő véget ért, s kezdetét vette 
ismét egy uj tanév. A télben hagyott munka 
a tanulókra vár, hogy újra felvegyék, újra 
fotytassák azt.

De hogy az ő becsületes munkájoknak 
meg legyen a kellő sikere, emeljék fel lelki 
szemeiket most, a tanév kezdetén az örökön 
élő nagy Mindenható trónusának zsámolyá
hoz, s dolgukat kezdjék meg Isten szent 
nevével.

Annak a dicső nevével, a ki mindenek 
felett ur. a ki belát a szivek mélyébe, is
meri a legtitkosabb gondolatokat, vágyakat.

a ki előtt a nagy Mindenség egy nyitott 
könyv, a ki végtelen idők óta volt, van és 
lesz; a ki a bűnöst bünteti, a jól jutalmaz
za; irgalmaz és megbocsát.

Kezdjék munkájukat Isten nevével, a 
ki meg fogja jutalmazni az ő szorgalmukat 
s a kinek segítsége nélkül hiába való min
den emberi törekvés.

Nemcsak a szellemi, de minden emberi 
munka mellett nagyon szükséges a vallásos 
buzgóság, mert a küzdő, fáradó embert bi
zalommal tölti el az Istenbe vetett rendü
letlen, mély hit.

A földkerekség minden népénél a val
lást, a hitet mindenütt feltaláljuk, s az örök 
Isten ismerete, tisztelete oll van a nádfé- 
delü viskóban és fényes palotában egyaránt. 
Elvesz az a nép, a melyik megtagadja az 
Isteni, s szivében erkölcstelen.

Ks mindenütt, a hol munkáskezek mű
ködnek serényen, hogy előteremtsék a ma
guk és embertársaik számára a napi szük
ségletet, mindenhol, a hol dolgoznak, mun
kálkodnak, felhangzik a munka elölt és után 
az egek hatalmas Urához egy fohász, hogy 
küldjön áldást a fárasztó, izzadlságos mun
kára.

Az a földmives. a ki a durva rögöl 
ekével szántja fel, hogy a búza aczélos mag- 
vát bele vetve, majdan arany kalászos ga
bonát arasson: az az iparos, a ki szerszám
mal kezében formál, alakit késő estig; s az!

T Á R C Z A.
Csak egy szó . . .

Csak egy szó az, mit mondani akarok, 
Nézz szemembe kifejezve láthatod;
Nézz szemembe, úgy én is kiolvasom,
Hogy mi lakik a szivedbe angyalom.

A lelkűnkkel tegyük meg a vallomást,
Hogy titokban rég szeretjük mi egymást.
S jő az idő, hogy oltárhoz vezetlek,
Hol kimondom azt az egy szót: szerellek !

Béni Vilmos.

Képek a világból.
Ha elfog a csavargás vágya, menthetetlenül 

veszve vagyok mindenkire. A hónapokon, éveken 
keresztül hajszolt, s talán már részben meg is 
valósított czélok semmi ingerrel sem bírnak rám 
többé, összeszedek egy kis bőröndre való holmit, 
s aztán azt sem mondom senkinek, hogy befelleg
zett, megyek a világnak tapasztalatot gyűjteni, de 
látni egyúttal azt is, hogy mennyire el vagyunk 
maradva mi . . .

Repül a gyorsvonat hegyen-völgyön keresz
tül, s mi tagadás, bizony egy kissé nyomott a 
kedélyállapolom, a inig a határon keresztül su
hanunk. Amint azonban a legutolsó óriási alag- 
uton is keresztültörtettünk s a kocsi nyitott abla
kán óraszámra özönlik be az utat szakadatlanul

szegélyző fenyvesek édes illata, megenyhülök én 
is és érdeklődéssel nézem Berlin kibontakozni 

j kezdő körvonalait.
A hatalmas körvasút nyitott pályaudvarain 

egymásután robogunk keresztül, inig végre a vá
ros egyik alkalmas pontján 2 i órai ut ulán biz
tos talajra lépünk le. Csodálatosan praktikusak 
ezek a pályaudvarok. A körvasút Berlinnek egyik 
óriási boulevardja, melyet jobbról-balról 3—4 
emeletes bérházak szegnek be. Az ezek közüli 
emelt töltésen robognak folytonosan a vonatok, s 
minden városrésznél vagy nevezetesebb forgalmi 
pontnál nyitott pályaudvar van a töltésbe építve, 
amelyből lépcsőkön jut az ember az utczára.

Ahogy a perronra léptem, rögtön jó véle
mény ve'rt gyökeret bennem a németek iránt, — 
fináncznak még csak irmagjál sem láttam. No ez 
kezdetnek elég jó, — gondoltain magamban, mi
alatt a sok üléstől meggémberedett lábaimat igye
keztem rendes állapotba rázogatni. A hordár kél 
perez alatt elhozta a bőröndömet s udvariasan 
tudakolta, hogy akarok-e taxamétert? Először na
gyot néztem, s csak aztán gyűlt fel bennem, hogy 
igazis, hiszen az itt a bérkocsi ! No hogyne akar
nék, — mondom Göre Gábor honfitársam nyo
mán, már ezt csak inügtapasztaljuk. Készségesen 
kapta le a kocsis fehér viaszos vászonnal bevont 
kürtőkalnpját (később láttam, hogy valamennyi 
ilyet visel), elhelyezett a kocsijában, betakart a 
plaidemmei s megindultunk. Előbb azonban meg
indította a bakra helyezett taxamétert, ami fur
fangos kis jószág. Mikor a szállóhoz értünk, a 
taxaméterről egyszerűen leolvastam, hogy egy már
kát és 30 pfenniget kell fizetnem.

Hozzászoktam itthon, hogy a mi bérkocsi

a kereskedő, mikor a pacsirta kora reggeli 
dalára kinyitja üzletét, — mind, mind meg- 
emlékszik a jó Istenről, s annak nevével 
kezdi el napi munkáját.

A vándor is Isten nevét emliti, a mikor 
messze hagyja szeretteii, vagy épen azok 
ölelő karjaiba siet; a hajós, a ki a háborgó 
tengerre száll, s a katona, ki imádott hazá
jáért az öldöklő csatába indul.

Mélló tehát, hogy a tanulóifjúság is, a 
midőn most egy uj év szellemi harczába 
indul, s a tanulás által igyekszik magának 
— mint a búvár a mélységes tengerfené
ken igaz gyöngyöt — szellemi kincseket 
gyűjteni; méltó, hogy ők is Isten nevével kezd
jék meg ezt a nagy munkát, s megemlékez
zenek arról, a ki minden jónak s boldog
ságnak egyedüli kutforrása.

Imádkozzanak tehát, mielőtt a nagy 
szellemi munkához fognának, s kiáltsák egy 
szívvel, lélekkel: Isten nevével előre!

Városunk tanintézetei közül a községi 
elemi nép-, valamint az áll. polg. fiú- és 
leányiskolában az 1901/902. tanév ünne
pélyes megnyitása, s a »Veni Sancte« f. hó
5- én, az áll. tanítóképző-intézetben pedig
6- án volt.

Impozáns látványt nyújtott a sok százra 
menő tanulónak — az intézeti lobogóval s 
a tantestületek vezetése mellett — a tem
plomba való felvonulása. A nevezett napo

sainknak illő alázattal nyújtok át szerény egy ko
rona borravalót, amit az előbb megvetően az 
ujjai közt forgat, lekivánja a hetvenhetedik nagy
apámat a pokol fenekére, s csak aztán csap nagy 
dühösen a lovai közé, hogy elkotródjék. — Hát, 
gondoltam, adok ennek a jámbor németnek 2 
márkát, legfeljebb azt hiszi, hogy »smuezig« va
gyok. A kocsis vissza akar adni 70 pfenniget 
(40 kr.), mondom neki, hogy csak tartsa meg. 
Csodálkozó pofával néz rám. Még megrökönyöd
tem, hogy honi mintára most jön a káromkodás. 
Már ijedten nyúltam a zsebembe, amikor látom, 
hogy a kocsis még mindig csodálkozik, vállait vo- 
nogatja, s végül pedig roppant köszüntgetés közt 
indul útnak.

Hm! Hiszen ez egy mintaország. Se fináncz, 
se goromba bérkocsis. Ugyan mirre bukkanok még? 
Haj. az volt még csak az öröm, mikor itt is, ott 
is (biz elég sűrűn) láttam kiírva a különböző do
hánygyárak gyártmányainak eladását. No, jó ma
gyarom, még csak az hiányzott, hogy németnek 
menjünk, ha szüzdohányt akarunk szivni. Nincs 
máskép. Nem hiába szállóige, hogy hunezut a né
met, bizony ez a náczió ugyan alaposan kiokos- 
kodta, mi jó, mi nem.

Pedig szeretnek minket, magyarokat. Ahol 
csak megtudták magyar voltomat, mindjárt szí
vesebbek lettek. Nagyot mondok, s ha magam 
nem láttam volna, el se hinném, sok közös vonása 
van a nagy német nemzet fiainak a magyaroké
val. Ugyanaz a vendéglátás, szívesség, nyíltság, 
lovagiasság, amit nálunk is lépten-nyomon tapasz
talhat az ember. Hanem higgadtabbak, rendszere- 
tőbbek és békésebb hajlamúak, ami aligha van 
hátrányukra. Általában eszes és becsületes nép.



kon reggel 8 órakor Varga Wolfgang hit- 
tanár szent misét mondott. Az istenitisztelet 
után az ifjúság visszatért a múzsák hajlé
kaiba, hol az intézetek igazgatói lelkes be
szédekben megnyitották az uj tanévet, mun
kára, szorgalomra, tevékenységre serkentve 
a gondjaikra bízott fiatal nemzedéket, a haza 
leendő polgárait; egyúttal fel lettek olvasva 
az iskolai fegyelmi és rendszabályok is, s 
másnaptól kezdve remény és aggodalommal 
vegyes érzelmek között, Isten nevével meg
kezdődött az apostolok és tanítványok kö
zös munkája.

A Zrinyi-emlék ügye.
Lapunk mai számában azokat az ado

mányokat mutatjuk ki, melyek még julius 
hónapban Reich Jenő Csáktornyái fiatal ke
reskedő eltávozása alkalmával rendezett bu- 
csuestélyen gyűltek össze. A gyűjtő tisztét 
Heilig József ur, a kereskedő ifjak buzgó 
elnöke teljesítette, ki már több Ízben adta 
tanujelét a gyűjtés ügye iránti érdeklődé
sének.

Fogadja úgy ő, mint a szives adakozók 
a Zrinyi-Emlék köszönetét!

Huszonhatodik kimutatás.

Heilig József Csáktornya 1 k
Lobi Rezső * 1 k.
Reich Jenő * 1 k.
Kende Arnold » 1 k.
Neumann Róbert » 1 k.
Neumann Zsigmond » 1 k.
Rosenberg Richárd » 1 k.
Pollák Samu » 1 k.
Klein Mór » 50 f.
Blau Sándor » 50 f.
Hoffmann Pál * 50 f.
Meider Albert * 50 f.
Tauszig Oszkár » 50 f.
Weisz Viktor » 50 f.
Heinrich Oszkár » 50 f.

Nemcsak jellemükben, hanem ami első pil
lanatra feltűnt, még ízlésükben is láttam a hoz
zánk való hasonlatosságot. Valami csudálatosán 
egyforma levegőt érez az ember Berlinben, mint 
Budapesten. Oly feltűnő a két város közli hason
latosság, különösen építkezése és utczáinak el
rendezése tekintetében, hogy már az első pillanat
ban szinte tájékozni tudtam magamat. Fővárosunk 
fekvése természetesen sokkal szebb, de bizony 
semmikép sincs ez a páratlan előny kiaknázva.

Ha Büdapest és Berlin külsőleg hasonlítanak 
is egymáshoz, annál elütőbb a két város forgalma 
Szinte elszontyolodva nézem az utezákon höm
pölygő sokaságot, a villamfényben fürdő utakat, a 
villamos és lóvasúti kocsik, a magánfogatok és 
droskék szertelen számát, a ragyogó üzleteket, ha
talmas világczégek büszke czégtábláit, az óriási 
hoteleket, a színházak, látványosságok, mulatóhe
lyek és a fényes berendezésű vendéglők tömegét, 
s igy látom csak a külsőségekben is a mi kicsiny 
voltunkat.

Elkeseredve nyitok be az Unter den Liliden 
egyik kávéházába (egész Berlinben alig van 8—10 
szánibavehető kávéház) s már szinte megszokás
ból inorgok jóestét. Az egyik pinczér örömmel 
siet felém, s nagy hangosan mondja rá az »Aláz 
szolgájáét. Megkapom a fiú kezét és úgy szoron
gatom. Hej, hogy egymáshoz kergeti az embert 
idegenben a haza!

Pár perez múlva már néhány berlini ma
gyar társaságában »vigasztalódtam« jóféle rüdes 
heimi mellett az otthon hagyott haza sorsán.

Vándor.

Kohn Béla » 50 f.
Schwarz Antal * 50 f.
Herzer Izidor » 50 f.
Zrinyi-asztal perselyéből Csáktornya 3 k.

Összesen 16k .00f. 
Lapunk m. számának kimutatása 2105 k. 4-8 f. 
Az eddigi gyűjtés eredménye 2121 k. 48 f.

A további gyűjtés eredményét lapunk 
jövő számában fogjuk folytatólag közölni.

K Ü L Ö N F É L É K .
—  Gyászmise Erzsébet királynéért. F.

hó 10-én, kedden lesz boldog emlékű és 
áldott lelkű királynénk, Magyarország nagy
asszonya szomorú halálának évfordulója. 
Immár három esztendeje annak, hogy a 
bécsi kapuczinus-barátok templomának sír
boltjában aluszsza örök álmát az, ki inig 
élt, szivvel-lélekkel a mienk, a magyar nem
zeté volt. Ott pihen a mi édes, jó király
nénk, a szerető anya egyetlen fia, — a nemzet 
egykori reménye, büszkesége — mellett. 
Legyen siri álmuk csendes, pihenésük édes. 
A halálozási évforduló alkalmából a hely
beli róm kalh. templomban — a zágrábi 
érsek rendelete folytán — reggel 9 órakor 
engesztelő áldozat mutattatik be.

— Személyi hír. Gróf Festetics Jenő ur 
Öméltósága f. hó 2-án több heti távoliét 
után a d u. 4 órai gyorsvonattal Csáktor
nyára érkezett s innen zala-ujvári kasté
lyába hajtatott.

—  Eljegyzés. Weisz József mura-szom
bati fiatal kereskedő jegyet váltott Löwen- 
stein Lipót Csáktornyái lakos kedves leá
nyával, Regina kisasszonynyal.

— Halálozások. l)r. Sárdi Elemér Csák
tornyái születésű ügyvédjelölt, Néhai Sárdi 
János volt Csáktornyái albiró fia, 24 éves 
korában elhunyt. — Stöger Sándor Csáktor
nyái magánzó végelgyengülés következtében 
75 éves korában elhunyt. Nyugodjanak bé
kében !

— A honvédségi ellenőrző szemle Per
lakon október hó 11-, 12-, 14-, Csáktornyán 
16-, 17-, 18-, 19-én lesz

—  A Csáktornyái állami tisztviselők
helyi bizottsága e hó 4-én tartott gyűlésén 
képviselőül Czövek István bizottsági jegyzőt, 
adóhivatali pénztárnokot küldötte ki az or
szágos kongresszusra. A bizottság egyben 
sajnálatát fejezte ki afölött, hogy körmöcz- 
bányai nyilatkozatában a pénzügyminiszter 
félreértette az állami tisztviselők intenczió- 
ját s egyhangúlag kijelentette, hogy sztrájk- 
szerű tendencziák nem vezérlik, s hogy tá
vol áll tőlük pressziót gyakorolni a képvi
selőkre, amikor azok jóakaratát a mozga
lom támogatására kikérik. Egyúttal a ma
gyar sajtónak köszönetét is szavaztak azért 
a támogatásért és rokonszenvért, amelylyel 
a mozgalom iránt viseltetnek.

— Hirdetmény. Az 188«. évi XXII t.-cz. 
33. §-ának 3. bekezdése értelmében az elöl
járóság közhírré teszi, hogy Csáktornya me
zőváros 1902-ik évre egybeállitott legtöbb 
adót fizetőinek névjegyzéke f. hó 8— 12-ik 
napjáig terjedő 5 napon át közszemlére he
lyeztetett. A legtöbb adót fizetők névsora, 
a) rendes tagok: gróf Festetics Jenő, Neu
mann Miksa, dr. Krasovecz Ignácz, Szt. Fe- 
rencz rendű zárda, Ziegler Kálmán, Pethő 
Jenő. Benedikt Ede, Czvetkovics Antal, Mo- 
randini Bálint, özv Vutsák Miksáné, Gráner 
Miksa, Gráner Mór, Nuzsy Mátyás, Wollák 
Rezső, Kohn Hermán, Molnár Elek, Anlo-

novics József, Friedl János, Csáktornyái Ta
karékpénztár, Hochsinger Sándor; b) pótta
gok: Heinrich Miksa, Déli-Vasút, Pecsornik 
Ottó, Schrenk Ignácz.

—  Posta épület kibérlés. A pécsi posia- 
és távirda-iguzgatóság a helybeli posta és 
távirda elhelyezésére, valamint a hivatal- 
vezető magánlakására — tekintettel arra, 
hogy a jelenlegi bérben birl helyiségek az 
emelkedő nagyobb forgalom akadálytalan 
lebonyolítására nem megfelelők és elégtele
nek, — 1902. évi május, esetleg november 
hó 1-ső napjától kibérlendő helyiségekre 
versenytárgyalást hirdet. Mindazon háztulaj
donosok, kik e czélra megfelelő, illetve át
alakítások által használhatóvá tehető házzal 
bírnak, vagy azok, kik a fennt megjelölt 
czélra teljesen megfelelő uj házat hajlandók 
építeni, ajánlataikat a pécsi posta- és távirda 
igazgatósághoz legkésőbb f. év szeptember 
hó 25-ig annál is inkább nyújtsák be, mert 
a későbben érkező ajánlatok figyelembe nem 
vétetnek. Az ajánlathoz csatolandó a bérbe
adásra felajánlott ház egyszerű vázlatrajza, 
melyen a méretek (az egyes helyiségek hosz- 
szusága, szélessége és magassága) és az ul- 
cza, melyben az épület fekszik, vagy építtetni 
fog, feltüntetendő. A bér ajánlatban kiteendő, 
hogy az ajánlattevő mily magas évi bér
összeget kíván s az ajánlatra a helyi ható
ság igazolása is rá vezetendő, vájjon a kí
vánt bérösszeg megfelel-e a helyi viszonyok
nak. A m. kir. kincstár által kibérlendő hi
vatal elhelyezésére legalább két nagy te
rem és egy hivatalvezelőiiroda szükséges 
130— 140 □  m. padlóterülettel. A hivatal
vezető magánlakásául pedig 3 szoba, elő
szoba, konyha, kamara és egyéb mellékhe
lyiségek 100—120 □  m. padlóterülettel szük
ségeltetnek. A szerződési feltételek úgy a 
helybeli hivatal vezetőjénél, mint a pécsi 
posta- és távirda igazgatóságnál a hivatalos 
órák alatt megtekinthetők.

—  Vigyázatlanság áldozata. Augusztus 
hó 31-én délelőtt a Tomázy család örökö
seinek strigovesáki szőlőbirtokukon levő Kol- 
manics Lukács 31 é\es vinczellér a szőlő 
vigyázására birt lőfegyverrel a diót dézsmáló 
mókusokra vadászott. Menés közben a fegy
vert súlyban tartva, valami ág félében meg
akadt annak ravasza és elsült. A lövés a 
felkart horzsolva a hónalj alatt hatolt a lű- 
dőbe és az erőteljes életet rövid néhány 
óra alatt kioltotta. Koros anyja, felesége és 
gyermekei maradlak kenyérkereső nélkül.

—  Veszett eb. Csucsek Lukács kristóf- 
falvi főldmives 3 éves János fiát a napok
ban egy veszeti eb megmarta! A szerencsét
len gyermeket e hó 4-én elvitték Buda
pestre a Pasteur-inlézetbe beoltás végett. Bi
zony ideje volna a kutyákra nagyobb adói. 
legalább 10 koronát vetni s ez által a sok 
haszontalan ebek számát kevesbíteni, legalább 
Kristóffalván is kevesebb kutya lenne.

—  A zalavármegyei gazdasági egyesület 
figyelmezteti a gazdaközönséget, hogy szepl 
hó 9-én d. u. 3 órakor Zala-Egerszegen tar
tandó tejszövetkezeti értekezleten az egye
sület felkérése folytán Sierban János orszá
gos tejgazdasági felügyelő ur a fentiekről fel
olvasást fog tartani, miért is kéri a gazda
közönséget és a községek képviselőit, hogy 
ezen értekezleten minél számosabban meg
jelenni szíveskedjenek.

— Uránia színház Csáktornyán. Az Urá- 
nia-szinház múlt hó elején sikert aratott da
rabjaival a vidéki városokat is meg fogja 
látogatni. A közel jövőben történő ezen kőr
útjában Csáktornyát is meglátogatja. Az Urá
nia ujrendszerü gépei most nélkülözhetővé



teszik a villanyvilágítást, úgy hogy a szín
ház most minden városban tarthat elő
adást.

—  Halálozás. Kakasdi Hajós Gyula ny. 
honvédfőhadnagy, biztosítási főtiszt viselő e 
hó 5-én elhunyt. Hajós Mihály alsó-lendvai 
ügyvéd fiát veszítette benne. Áldás az el
hunyt poraira I

— A Csáktornyái választókerület sza- 
badelvüpárti választói az országgyűlési kép
viselő kijelölése tárgyában 1901. évi szep
tember hó 11-én délelőtt 10 órakor Perla
kon, délután 3 órakor pedig Csáktornyán, 
a nagyvendéglő termében tartandó értekez
letre ezennel tisztelettel meghivatnak. — 
Csáktornyán, 1901. szeptember hó 5-én. — 
A szabadelvüpárt elnöksége.

—  Zeneestélyek. Sárközy Sándor zene
kara minden hétfőn, szerdán és vasárnap a 
Zrínyi-, kedden, szombaton a Központi- és 
minden csütörtökön este a Szeivert-kávé- 
házban tart zene-estélyt.

— Mühimzések a varrógépen. Folyó hó 
5-én nyílt meg Csáktornyán. Deák-utcza 182. 
szám a. Nuzsy-féle házban, egy miíhimzés- 
kiállitás, melynek minden tárgya a Singer 
Centrál Hobbin varrógépen készült. Ezen 
kiállítást a Singer Co varrógép részvény- 
társaság nagy-kanizsai czége rendezi és egy 
ingyenes tanfolyammal köti össze, mely be
zárólag szeptember hó 20-ig tart. Legköze
lebbi számunkban e kiállítással bővebben 
foglalkozunk; még igen tisztelt hölgyeink 
figyelmét csak azzal hívjuk fel e kiállításra, 
hogy megtekintése és az oktatás teljesen 
díjtalan!

— Egy emlékoszlop téves elnevezése.
Az Osztrák-Magyar Monarchia Írásban és 
képben czimü mű — mely felületes szer
kesztésénél lógva oly sok geográfiái, ethno- 
grafiai és történelmi adatok téves közlését 
tartalmazza — Szent István koronája or
szágait (Horvát-Szlavónország) tárgyaló Vlll-ik 
kötet legújabb (390-ik) füzeiének 459-ik lap
ján Csikóé Hálától egy igen primitív rajz 
jelent meg, mely egy emlékoszlopot ábrázol 
»Zrínyi Péter emléke Varazsd melléit« alá
írással. Magával a képpel nem foglalkozunk, 
de nagy tévedés és felületes munkára vall az, 
hogy az emlékoszlopot, mely nem is Varaszd 
mellett, hanem Muraközben, Zrinyifalva (Kur- 
sanecz) kisközség határában fekvő erdőben 
van felállítva: Zrínyi Péter emlékének ne
vezi Zrínyi Péternek. (Zrínyi Miklós, a költő 
leslvérje) magyar hazáját forrón szerető hor- 
vát bánnak Pultunkkal eddig sem Magyar-, 
sem Horvátországban semmiféle emléket fel 
nem állítottak, pedig horvát szomszédaink 
egykori bánjuk dicső emlékét még most is 
nagy kegyeletben tartják, bizonyítja ezt az. 
hogy Varazsdon minden évben április 30-án 
gyászmise tartatik a Hécs-Ujhelyen 1671. 
ápr. 30-án lefejezett Zrínyi Péter lelki üd
véért. Az emlitett emlékoszlop tehát nem 
Zrínyi Péteré, hanem Zrínyi Miklós a köl
tőé, kit egy vadászat alkalmával (1664. nov.

18.) a vadkan ölt meg a zrinyifalvai erdő
ben azon a helyen, hol az emlékoszlop még 
ma is áll. Nagy hiba a szerkesztőség részé
ről, hogy a könyvvásárló közönséget — 
mely egy ily munka megszerzéséért nagy 
összeget áldaz — oly felületesen szerkesz
tett művel látja el. Több utánjárást, törté
nelmi igazságokat várunk.

— Népesedési statisztika. Csáktornyán 
és annak külvárosaiban az elmúlt augusz
tus hóban született összesen 12 gyermek; 
és pedig törvényes házasságból 6 fiú és 5 
leány, házasságon kívül 1 leány. Meghaltak 
száma 11, és pedig 4 fiú és 7 leány. Há
zasságot 1 pár kötött.

—  Választási mozgalmak. Az országgyűlési 
választások főkellékét a zászlók képezik. — A 
rózsahegyi magyar textilipar r.-t. a zászlószövetek 
gyártását oly mérvben bővitette ki, hogy az or
szágnak ebbeli szükségletét teljesen fedezni képes. 
— Ezen hazai iparvállalat, a gyártmány kitűnő 
minősége és szintartóssága, továbbá olcsó árak 
által tűnik ki A magyar textilipar r.-t. központi 
képviselettel FREUDIGER MÓZES és FIAIT (Buda
pest, Eaudon-utcza 6.) bízta meg, kik eddig is a 
hazai ipar fejlesztése körül nagy érdemeket sze
reztek. E czég úgy a fővárosban, mint nagyobb 
vidéki városokban oly czégeknél, kik eddig is a 
zászló elárusitásával foglalkoztak, főelárusitó he
lyeket létesít, ahol megrendeléseket a gyár állal 
megállapított eredeti árak mellett vesznek fel. Bő
vebb felvilágosítást vagy képes árjegyzéket ingyen 
és bérmentve küldenek.

—  A tízforintos bankjegyek bevonása.
Az Osztrák-Magyar Hank főtanácsának leg
utóbbi ülésén elhatározták, hogy szeptember 
elején elrendelik á tízforintos bankjegyek 
bevonását. A tizlorintos bankjegyek egy ré
sze helyett már a múlt évben bocsátottak 
ki huszkoronás bankjegyeket és most ezek 
a huszkoronás bankjegyek véglegesen elfog
lalják a régi tízesek helyét. Eszerint a hi
vatalos lap mai számában megjelent a pénz
ügyminiszter rendelete. mely a régi tízesek 
bevonását szabályozza. — A kék tízesek 20‘/t 
év óta vannak forgalomban, minthogy 1881 
január 3-ikán bocsáttattak ki. Ezek voltak 
az első tízesek, melyeket az Osztrák-Magyar 
Hank bocsátott ki és melyeknek egyik ol
dala magyar-szövegű volt, mert az előbbi 
tízesek még az Osztrák Nemzeti Hank czi- 
mét hordták és még teljesen német-szöve- 
güek voltak. A tízforintos bankjegyek bevo
nása fokazatosan történik, de gyakorlatilag 
nem sokáig forognak már a régi tízesek, 
minthogy a bank és az állami pénztárak a 
befolyó tízeseket nem adják ki többé, hanem 
visszatartják és megsemmisítik. Egyébként a 
tizesek helyét elfoglaló huszkoronás bank
jegyek is csak rövidéletüek lesznek, mert a 
bankszabályok szerint a készfizetések fölvé
tele, illetőleg a valutareform befejezése után 
a legkisebb bankjegy az ötven koronás lesz.

A Horgony Pain Expeller igazi, népszerű 
háziszerré lett, mely számos családban már több 
mint 27 év óta mindig készletben van. Hátfájás
nál, csipfájdalorn, fejfájásnál, köszvénynél, csúz-

nál stb.-nél a Horgony-Pain-Expellerrel való be- 
dürzsülések mindig fájdalomcsillapitó-hatásuaknak 
bizonyultak, sőt járványkórnál, minő: a kolera, 
hanyóhasfolyás, az altestnek Pain-Expellerrel való 
bedörszöiése mindig igen hasznosnak bizonyult, 
Ezen kitűnő háziszer jó eredménynyel használta
tott bedörzsölésként az influenza ellen is és 40 
kr., 70 kr. és t frt üvegenkénti árban a legtöbb 
gyógyszertárban készletben van, hanem bevásár
lás alkalmával mindig határozottan mint »Richter- 
féle Horgony-Pain-ExpeUer« vagy »Richter-féle 
Horgony-Liniment kérendő és a »Horgony« véd
jegyre kérünk figyelni.

C S A R N O K .

Hervadt Levelek.
Őszi betegsége megjött már a lombnak, 
Sápadó levelek zizegve hullongnak,
Hulló leveleknek csendes zizegése:
Szomorú lelkemnek elszenderülése.

Andalítja lelkem boldogító álom,
Ott feledkezik a tavaszi virágon.
Tavaszi virágon, bimbó-feselésem,
Patakparti titkos ibolya-szedésem.

Kékszemü ibolya, virágok virága,
Szivek betegsége, szivek orvossága,
Abban a kél szemben a te színed égett. 
Abban láttalak én harmatosán téged.

Oh jaj, de azóta Tiincs is nyugovásorn; ’ 
Azóta csügg lelkem csak a hervadáson.
Szivelője leltem virágtalan télnek,
Magamhoz hasonló hervadó levélnek . . . .

S z á v a y  Gyula.

Találkoztunk.
Találkoztunk, s síró szívvel 
Azt kérdeztem tetőled:
Jól esik-e, csalta leány,
Hogy a szivem megölted ? - . , ,
Örül-e a szived annak,
Hogy a künyein egyre foly ?
Hogy talán már nem is tudom,
Mi az öröm, a mosoly . . .

Köny szökött a két szemedbe,
A mellem meg elszorult;
Te is sírtál: kaczajodlól 
A szemedbe köny tolult.
Körülöttem minden: virág,
Szellő, lárma kaczagtak,
Hogy én téged mégis, mégis 
Szeretlek és — siratlak ! . . .

Végrváry Feren cz.

Felelős szerkesztő: *

M A R G I T A I  J Ó Z S E F .
Kiadó és laptulaj donos :

FISCHEL FÜLÖP (STRAUSZ SÁNDOR).



Vu Čakovcu, 1901. 8-ga septembra Broj. 36.XVIII. tečaj
Sve pošiljke se tičuč zadržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 
me. Hargitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdafteljstvo:
Knjižara F isc h e l Filipova, na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeči družtveni, znanstveni i povučljivi list za puk 
kam se predplate i obznane "J *

pošiljau. Izlazi svaki tijeden jedenkra t i to: vu svaku nedelju.

Predplatna cena je:

Na celo leto . . .  8 kor.
Na pol leta . . .  \  kor.
Na četvert leta . . 2 kor.

Pojedini broj: košlaju 20 fi||.

Obznane se poleg pogodbe 
i fal računaju.

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

Paša.
Paša je domačih živinah naravno za- 

državno mesto; na dobroj paši more gazda 
odgojiti dobro najležeše. Nije dalko ono vré- 
me, kada budu se občine vu vnogih més- 
tah, ali né svigdi, počela žaljivati, da su pa
šu razdelili i spreorali.

Na pašijemarvi né treba kositi, sečku 
méSati, krmu si tam samo priskrbi, lehko se 
giblje na njoj žrebe, telica, jači se njim ple
ča i noge budu njim zdraveše, trdeše. Dr
žanje ovcah, plodjenje mladine pak bude sa
mo tam doneslo hasén, gde je né samo čis
to iz jasláh ili pak iz žakla treba hraniti 
živine.

Naj se trsi anda gazda, da kada je sa
mo moguče živine na paši drži i samo on- 
da, ako tam si dosla nenajdeju, samo onda 
naj dodavlje iz jaslah ili pak iz hombara. 
Paša je anda potrebna, i tak ovu ne prelr- 
ti, nego čim bolje vu redu držati je treba.

Paše su više forme; jesu tako ve, koje 
nisu ljudi delali, ove za naravne paše zo- 
vemo. Takove su pažnate, brežne, šumske i 
močvame paše. Najbolše su pažnate paše. 
Šumske paše su onda dobre, ako drevje ni
je gusto. Močvarne paše nisu dobre, na ta- 
kovih vnogoput betega dobiju marva.

Tak pažnate, kak brežne paše, naši gaz
di vu redu nedržiju niti negojiju. Akoprem to sa 
velikim trudom nehodi, osobito iz toga stoji 
da krtova rovanje poravnamo hude pikače 
drače vun izpustošimo, te ako je rédka tra
va, pred protuljetnim braniljenjem sa dobre 
trave semenom posejamo te je dobro ako

po dničnešim mestu bélé deteljice séme zmé- 
šamo med ovo.

Mokra mésía moremo sa jarki i sa cé- 
vi deti prilične za pašu.

Niti dobra paša ne bude vnogo vrédna 
ako né su na njoj potrebne stvari. Med o- 
vimi vu prvim mestu spomenemo zdence, 
koji moraju dosta vode imati, da pastir lu- 
liko vode da marvi, kuliko je potrebno. Vu 
našim vručiin letu vnogo vode zahteva mar
va, i ako dosta ne dobi, tomu samo gazda 
vidi kvara. Napravimo na paši za marvu 
takvo mesto, kam bude se mogla pred vru- 
čim poldašnjim suncem potegnuti, pak on
da kakovu sušu, kam bi marva vu hudim 
vremenu mogla se tirati.

Občinsku pašu vu vnogih mesta h je né 
lehko redovito hasnuvati, jer ga više tako- 
vih ljudih, koji ne red delaju. kak onih, ko
ji red hočeju; med ovimi je treba pravicu 
delati, kaj je samo tam moguče, gde birov 
sa poglavarstvom nesmiljeno zvrši naredbe 
189i Ijetnog XIl.-og zak članka, koj na pol
ja čuvarstvo spada. Najme: odméri za gus- 
ke i race pašu, zalem pak za teliče, žrebiče, 
i poseb da pasti konje, marvu i druge do
mače živine. Ako je velika občinska paša 
onda ovcam i svinjam extra da pašu.

Na protuletju gazdi naj nestireju vun 
živinu zagod, pašenje poglavarstvo naj samo 
onda dopusti, ako se živine na paši moreju 
več dobro najesti. Vu blatnim vrémenu na 
malu pašu vnogo živine gnati prepoveda. Gda 
pástira vzéme onda mu pové: da na ilovač- 
nim mesto skup. a na pčsnatim pak širom

mora pasti, na dén dvaput, gda je vručina 
triput mora napajati. Pri zdencu punu ko
panju oslavi, célo Ijelo drača pobira, kak tu
kaj gnoja, i krtorovnjaka širom razrova.

Da kuliko je treba paše konju, marvi 
kak takaj i svinji, ovci, to stoji od kakvoče 
paše. Je takva paša, gde se na jednoj me- 
koli dobro preživi pet svinjah, i je takva, 
gde je za pet svinjah šest ili više mekotah 
potrebno.

Zvun naravskih pašah, gazdi sami de
laju paše. Pri nas vréme jako nesluži tak- 
vim pašam, z;*to tu največ takvi gazdi ima- 
ju takve paše, koji su bogateši.

Mali gazda se niti nestara sa sejanimi 
pašami, ali slém bolje sa takvimi, na koje 
i mladinu more stirali.

Ako svaka živina najednu pašu ide, 
onda najprije stiramo na nju marvu, zatem 
konje a za ovimi pak još ovce najdeju travu

' -  F.

Spomenik Zrinyiev.
Vu sadašnjim broju naših novin one 

dare izkažemo koji su se nabrali prilikom 
još vu juliuš mesecu prilikom odhadjanja 
Reich Gyule mladoga trgovca. Dare je gosp. 
Heilig József nabral skup. On je več više- 
put izkazal svoje domoljubno trsenje prama 
spomeniku Zrinyia.

Naj prime tak on, kak pošt. darovniki 
vruču hvalju vu imenu Zrínyi — spomenika

Dvadeset i šesti izkaz:
Heilig József Csáktornya 1 k.

Z A B A V A

Nasednuti!
Više krat več sam u »Muraköz« pisal 

pripovest, kojoj je bil naslov »Našel je» ili 
»Našel mu je«. Ja znam, da svaki zna, kaj 
je to »naseti« — Hiti — »nasednuti«. Ne- 
mislim za to, jer je več svaki nekomu na
šel, nego ako i nije našel, barem je videl, 
kak je drugi našel. I meni je jedan gospo- 
din iz Medjimurja našel, kad je jednu pri- 
poviest u »MurakÖzu« pročitavši, ovu nase 
potegnal, te mi poručil, da on još nije nore, 
kak da ja to nebi znal. Dakako da je bilo 
dosta smieha u to ime i na njegov račun, 
je ne same da mi je našel, več je i priz
nal, da je našel, a bez smieha onda nije 
moglo biti, jer tko ima škodu za izsmieha- 
vanje se netreba brinuti!

Ako netko, koj je navaden prije učini- 
ti a poslie promisliti, poduzme velikom za- 
ufanostju a malenimi sredstvi kakovo zna- 
menitije poduzetje, koje onda nemre do kraja 
zdelati, T- ako nekoĵ  mudriiaš i prevejanec 
hoče božjem i državnim zakonom nosom

zavijati a oni najeden krat njemu njegovim 
zavinu još prije nego li se je nadjal, — a- 
ko nekoj neotesanac hoče kojega mirnoga 
človeka izsmehanju izvrči a pri tom bude 
sam izsmijan, onda si riblemo ruke pak 
velimo:

»Ha, ov je našel!«
Ako netko miesto da bi marljivo delal, 

svoju sreču išče u lutriji, pak poslavlja kak- 
ti bedak, jer je čul, daje netko tam u Bar
celoni dobil sto jezer forintih na samo je
dan forint, pak ide i založi i zastavi sve 
svoje, samo da more postaviti, ter založi i 
zaslavi hlače, kaput, stolnjak, — a ženska 
dapače si odreže lasi te je proda, samo da 
more. postaviti u lutriju gde je glavni zgo- 
ditak liepi klavir, vriedan pet jezer forintih 
a sirota na svoju srečku dobi jedan češelj, 
a on prvi niti to — ha, ovi su naseli!

Ako dijak, miesto da marljivo uči, sva- 
kojake bedastoče tiera i po krčmah pijan- 
čuje pak se karta a na pamet nežna nikaj 
drugo, nego kučni broj ove i kučni broj one 
oštarije, ali zato ipak tvrdi, da on sve za- 
mudjeno nadomesti, ako se kroz četirinajst 
dni samo sedne k-njigi i pri izpitu če on

s jaj no projli, pak izbilja, on pri izpitu onda 
sjajno pro — padne — ha, ov je našel.

I pošto mi imamo u našim prsima čut 
pravice, srdce i pamet nam stoji na strani 
poštenog dieta i neumorne marljivosti, pak 
ako onda sudbina, kojom vekivečni Rog up
ravlja te ju ravna, takovomu vkanjljivcu i 
lenjaku, koj bi rado žel oude, gde nije sejal, 
jedno malo račune pomeša, tak se onda mi 
nad tim veselimo, a to iz same čuti praved- 
nosti, a podnipošto iz možebitne zloželje,jer 
je tim samo našoj čuti pravice, koju u gru
dih nosimo, zadovoljeno.

A zakaj pak se veli, da je jedan lakov 
»našel«, budeš iz jedne fabule sazual, koju 
ču ti ja ovde iz prodečtvih staroga patra 
Abrahama pripoviedati.

Rila je jednoč mlada lisica, koja je ho
tela sve na veliko i visoko,r pak seje  onda 
zgodilo ovak :

Dok je ta mlada lisica još u travi le
žala i po sienokošah skakala a njezini rodi
telji su se otčinski za nju skrbeli, te je ona 
imata toga jedinoga posla, da si je trbuh 
raznimi finimi pečenkami trpala, onda je o- 
na jednoč, dok je liepo u hladu sita preži-



V elik i ogen j.

Prošloga meseca 28-ga je vu Csékut 
občini veliki ogenj bil Ogenj se je na ve
čer ob 8 vuri počel. Zbog velikog vihra je 
za par minut 27 hižah zgorelo sa drugimi 
zidinami trideset i četiri familie su na nikaj 
došle, sva krma, žito i sve je zgorelo.

Z b ir a n je  a b le g a to v .

Zbiranje ablegatov búdé ili vu zadnjih 
dnevih o. m., ali vu prvih dnevih oktobra. 
Pri nas, vu čakovečkim zbirnim kotaru je 
kandidiran naš do vezdašnji izvrstan able- 
gat. gospodin Dr. Wlasics Gyula minister. 
Zbog kandidacije njegove velike peršone bu
de spravišče 11-ga (sréda) o. m. vu jutro vu 
Preloku, a odvečer vu Čakovcu.

/z s v a tb e  vu s m r t .

Strašna nesreča se je pripetila vu ne- 
delju vu Kispest-u. Sillári Endre službenika 
i njegove žene rodj. Erős Kozálie sin Sillá
ri István je vu nedelju si ženil vu Szent-

Lörincz-u Róka Emiliu. Po prisegi su se na 
kočiju seli, da se nazad pelaju vu Kispest. 
Med putom su se konji prve kočije tak 
prestrašili, da su strašno počeli bežati sa ko- 
čijom. Na ovoj kočiji je sedela mladoženje 
mati Erős Rozália. Konje je nigdo né mo
gel zastaviti. Kad je to Erős Rozália vidla, 
je doli skočila iz kočije, ali tak nesrečno, 
da su se njoj muždjani stepli i taki je vu- 
mrla. A konji su dalje bežali i vu jednoj 
vulici preobrnuh kočiju. Ali na sreču sada 
se nije druga nesreča pripetila, samo zaruč- 
nica se je malo oranila.

S a m o u b o jn ik  ža n d a r .
Iz Keszthelya pišeju, da je Lázár Sán

dor Zala-csányski žandar sarnoubojmkom 
postal. Lázár je na četiri dni bil zaprt zbog 
jedne falinge. Kad je dimo došel, je triput 
streljil na stražameštra, koj je proti njemu 
svedočil, ali ga nije trefil. Zatem pak je od- 
bežal i vuni je sebe vu srdce streljil.

L č p a  sm rt.
Jednu szombathelysku ženu. koja je vu 

Maria-cell na proščenje išla je na putu hit
ro k sebi pozval Gospon Neba i zemlje. Si- 
romaška žena — za Leibinger Erzsébelu 
nju zoveju — je vu Frein občini, blizu Ma- 
ria-Cella od velike vručine jako žedna bila 
i jednu kupicu vode je pila. Ali komaj kak 
je vodu spila, je mrtva opala doli. Sprevod 
njoj je tam bil, i svi roman više 500 ljudi 
nju je sprevadjalo. — Vu dogodjaju Leibin
ger Erzsébeté je nekaj takvoga. kaj nas dir- 
ne. Fred nekojimi letrni je jako razvuzdano 
živela, jedenkrat se je onda zaljubila vu jed- 
noga kellnera, zbog kojega volje je ostavila 
razvuzdani život i kak pralja si ie služila 
kruha. Svako vréme si je na to obrnula, da 
kellnera, gdo je negda veliki kartaš i lump 
bil, popravi. 1 išlo njoj je po ruki, tak da 
je za kratko vréme iz njih srečen par bil. 
Fred ženu su negda došle prošle slike raz- 
vuzdanog živlenja, ali svigdar nje je sa mo- 
litvom odvrnula. Sada nazadnje je najsreč- 
nešom postala, Rog nju je onda vzel k sebi 
kada je oplakivat išla svoje gréhe, koji su 
njoj več zdavnja oproščeni.

N e sre č a .
Vu Haraszti občini je o. m. 2-ga slap 

od šnelcuga jednu Leutner zvanu staru te-

žakinju tak k jednomu drevu hitit, da je la
ki vumrla. K smrti njoj je sigurno izvun sla
pa i velika preplašenost bila zrok.

S  p o  m e n k r a l j ic e  E l iz a b e te .
O. m. 10-ga budu se tri Ijeta spunila, 

kaj je krvoločna ruka bezbožca udarila smrt- 
nom špicom ono srdce, koje je tuliko trpe
lo vu življenju i koje je nam najdragše bi
lo; srdce Elizabete kraljice. Nje néga više, 
ali njéni spomen bude za navčke živel med 
magjari, kojim je, dok je živela zagovornica 
bila, a sada se vu nebu moli za našu lépu 
Magjarsku domovinu i za njeni ljubljeni na
rod. Kak iz više mestah dobimo glase, na 
ovaj dan budu se sv. meše držale za spomen 
naše predobre pokojne kraljice.

N ovo m r tv o m o r je .
Sven Hodin, glasovili švedski putnik,je 

vu Tibetu novo mrtvo morje znašel, koje je 
čista spodobno k onomu mrtvomu morju, 
koje je vu Palestini. Čovek na jeden kilo
meter mora iti od obale vu vodi, dok mo
re sa čunekom se peljali. Voda je puna soli, 
na dnu je tvrda sol, kaj je zn noge né jako 
vugodno. Svaka kapljica vode, kak se posu
ši, bčlu fleku ostavi, kak iz sveče štearin. 
Obale su njoj ravno tak mrtve, kak mrtvog 
morja.

D é te  na  g n o ju .

Vu Mária-Radni, gde je veliko proščenje se 
na leto vnogo stranjskih obrne. Na angela 
čuvara nedelju njih je lakaj vnogo nemcov 
došlo. Prilikom toga seje pripetilo da je vu 
jutro Kocsis Fái tamošnji Stanovnik, kak je 
na dvoru spal, čul déle se plakati. Taki je 
za glasom išel i déte na gnoju našel. Taki 
je javil žandarstvu, koje je znašlo krivicp 
vu osobi Kneip Elisabete 17 Ijet stare puce 
iz Temes-monostora, koja je lakaj na proš- 
čenje došla i tu rodila, ali da si sram od
strani, je déte prék h i tila na gnoj. Nedušnu 
mater su prek dali sudu.

V elika ž c l je ž n ič k a  n e s r e č a .
O. m. 1-ga seje velika željeznička nes

reča pripetila na Taraczkoz banhofu, blizu 
Mármarossziget varaša se je jeden iz Buda- 
pešte iduči šnelcug tresnul vu jednoga na 
banhofu stoječega osobnoga cuga. Obedva 
cugi su puni bili ljudih. Šnelcuga su samo

vala, onak mirno pred se gledala, kak to 
znadu oni, ko|i u svojoj unutrašnjosti ne
kaj snuju i sanjare; a kad bi ovak bila po- 
glednula proti modromu nebu i videla gore, 
kak se vesele ptičice visoko gore u zraku 
igraju i skrivače igrajuč se zabavlaju, a kto- 
mu od drva do drva i od briega do briega 
veselo zletavaju i to večom sigurnostjum i 
vieštinom nego bi to mlada lisica na zemlji 
činiti mogla, onda se je u njoj pojavil jal 
te ju je u njezinom potmajnem lisičjem srd- 
cu obuzela pohlepnost za višjem, a več ju 
je pričelo srditi, da ona mora po četvereč- 
ki tu nizko dole po zemlji sim tam puzali, 
dočim ptičice tam u višini po svojoj volji 
simo tamo zletavaju, i u tom sanjarenju si 
ona preduzme, da se nebude više od grma 
do grma po čelverečki vlekla, nego. da se 
bude naučila leteti, pak bude po zraku po 
volji sim tam zletavala i sa gavranom, od 
kojega je sira izmamila, u letenju se natc- 
cala koj bolje laj bolje.

I ovak je anda ona svoju želju pove
dala svojemu otcu, kada je iz lova domov 
došel, jer on je bil strastveni jagar, koj se 
je naviše lovom zabavlal. Ov izkušni muž

je svoje bedasto diete od ove nemoguč- 
nosti odgovaral, ali kak to več ide, da su 
pri mnogoj razmazenoj, svojevolnoj-samo- 
ladnoj dieci sve rieči pametnih roditeljah 
badava, tak je i tu sad bilo, te su sve rieči 
izkusnoga otca bile u vietar govorene, ili kak 
se ono veli: »Bob u zid,«

Kaj je to hasnelo, da joj je otac pred 
oči stavlal, da je letenje po zraku tak pro- 
tivno naravi lisičjoj, dajoš niti najpamelni- 
joj lisici nije došlo na pamet, da samo pró
ba leteti, a kamo li da se to do temelja nauči.

Mlada lisica je samo ostala tvrdokor- 
na — ona se je držala za pametniju nego 
li su svi stariji njezini, diedi i pradedi, sve 
njihove opomene, sve primere iz starih i no
vih vremen je ona pustila kroz jedno uho 
nutar kroz drugo van, kak pokojni »Ikarus«, 
koj se je radi svoje neposlušnosti utopil, jer 
ej opal u vodu, pošto su mu se voščana kri
la na sunčanoj žegi raztopila. I naša mlada 
lisica nije hotela pametnije od sebe poslu
šati, več je počela sakupljati perje kčerkah 
gospodje Kokodače, koje su joj roditelji mar
ljivo po noči za hranu donašali.

1 kada je mislila, da ima več dosla

perja na kupu, odšuljala se je potajno do 
turenskih vratah te zgodno upotreblivša ne
pazljivost zvonara. smuknula je po fctengah 
gore u turen a od ovud na turenski oblok, 
tu si je po sebi nametala sve sakupljeno 
perje, kak je to več moglo ili i konačno se 
je u podpunoj samosviesti triumphiranja 
spustila na zerrilju i — plumps, — tu je 
ležala pjtrtom nogorn u oiniljavici u travi, 
a iz nosa i zustah joj je samo krv curela, 
jer je padom dobila pošteno po nosu a u 
ustih su joj bila dva prva zuba izbita.

U to baš je došel putem njezin lisec- 
olac, jer on svoje neposlušno diete nije do- 
rnaj našel, pak ga je išel iskat te ga je na- 
kanil za vuho domov — dopelati. Kad na 
jedan krat čuje iz daleka javkanje ozledje- 
noga i svoje korake ona za glasom upravi.

I nut našel je pravu miškulanciju, ko- 
joj se nije nadjal. Fošto pak se je nad tim 
svojim samoladnim šmrklivčetom i preko
merno srdil to je na nje zahrčal i zapital:

»No — ti nevaljanec — kak ti se kaj 
dopada leteti?«

Na to odgovori mlada lisica skroz ža
lostno:



onda spazili, kad je več né bilo moči pri- 
prečiti nesreču, samo ljudi su mogli opomé- 
nuti naj se čuvaju. Tomu je moči priznati, 
da je mrtvih né bilo nikaj. Ali oranjenih je 
vnogo. Najbolje je oranjeni Kasztl József 
kalauz šnelcuga. Oranjene je taki jeden cug 
vu M.-Sziget vu špital odpeljal, gde je vra- 
čiju. Nesreči su službeniki krivi, koji nisu 
pazili. Proti njim je iztraga podignjena.

P ro d a n  n p u c a .
Osobiti dogodjaj javiju i Nagyszent-Mik- 

lósa: Stojkov Péter cigana devetnajst Ijet sta- 
ru kčer su vkrali a zatem pak prodali. Lé- 
pa puca je zaran vu jutro vu varaš hotela 
iti, Na putu se je srela sa Jankov Szima 
poznancom, koj je takaj vu varaš se peljal 
sa ženom. Med spomenkom su ju ovi i na 
kola zvali, te kad je več gori bila. je Jan
kov med konje vudril i odpeljal devojku vu 
Nagy-Komlós, gde ju je Somborin Szima mu- 
žu prodal. Dva dni je bila puca tam, dok 
su je nazadnje žandari našli i oslobodili od 
staroga Somborina.

Z b o g  jc d n e  p u c c .
Smrtna svadja je bila o. m. 1-ga vu Pa- 

lánka občini. Gertics Milán je dugo več ho
dil za bogatom Pivničik Števa pucom, tak 
da je puca ove dane i skočila od starešili, 
koji su né hoteli privoliti, da bi Gerticsa že
la i hoteli su ju k jednoj rodbini dati. Na 
to su roditelji i dva brali sa noži i botami 
išli na Gerticsove, te je takva svadja nas
tala, da su Gerticsevoga otca zaklali, a mla- 
doga Gerticsa pak tak spikali. da se sa smrt- 
jom bori. Med svadjom je puca tak otišla, 
da ju niti sada nemreju najti. Žandari su 
tri Pivničike prijeli.

S v a d ja  vu c  i r  k  vi,
Komaj tjeden dana je minulo, da su 

vu Szabadszentkirály občini posvetili cirkvu 
med velikimi svečanosti pak se je več svad
ja dogodila. Vu nedelju po poldan je pred 
večernicom više nevaljancov na prodekal- 
nicu gori išlo, pak su veliku larmu nap
ravili. Na veliku larmuje nutri išel Hugauf 
Ede navučitelj, pak je jednoga za vuho na- 
tegnul. Sada je larma još vekša bila, neko
liko otcov je nutri vdrlo pak su navučitelja 
počeli buhati. Takva svadja je bila, da je 
plebanuš se né podufal večernicu držati. 
Muži su se sami med sobom počeli buhati,

»Znaš dragi japek, letenje bi posve dob
ro išlo, — i išlo je skroz u redu, ali znaš 
dragi japek, nasesti — nasesti — to je zlo, 
to nevalja!«

To si dragi moj čitatelj zapiši za uho. 
pak pri svakom poduzetju, pri svakom po- 
četku misli na »nasesti« prije nego poletiš, 
onda nebudeš nikada škodu trpel a niti ono 
obligatno izsmehavanje još gore na škodu, 
podnašaii moral

Prebudjenje.
To vam je moji dragi strašna stvar, kak 

se živci mogu uzdrmati. Čoviek najme od 
prevelikog straha more dobiti na toliko uz- 
drmane živce, da na miestu umre a to se 
onda zove »šok«. Drugi opet, koj je več za
mrl, može opet dobiti na toliko uzdrmane 
živce, da oživi, ako mu se kaj veseloga u 
uho krikne ili stanovila flašica pod nos 
metne.

Jedna liepa mlada služkinja je imala 
čir na ruki, pak je morala oditi u varaški

jer su se na dvé stranke rezdelili, jedni su 
kre. a drugi pak proti navučitelju bili.

Nekaj za kratek čas.

L é p i  p r i m e r  i z k o r t e š u v a n j a .
O . . . ., jeden iz med požonskih able- 

gatov zazvédi, da druge stranke najjakši i 
najpogibelneši korteš, — koj je proti njemu 
puntal zbirače, je X. občine birov, kojegaje 
nikakva oblast, nikakva mite. né mogla pre- 
siliti, da na njegovu stran stupi; onda veli 
ablegat, no, vre ga ja premenim! Ide la, da 
ga sam osobno pohodi. Kak spazi birov ab- 
legata čez oblok, dok se on spravlja iz ko
čije doli (za vujti več je né bilo vrémena) 
veli svoji ženi: leži si doli hitro v postelju. 
tak se napravi, kak da si betežna, ja pak 
odbežim gori na najže, reči. da sam né 
doma. —

Dok O . . . . nutri dojde v hižu. več on
da birovica zdihava vu visoki postelji i stež
ka zgnjete, da je vera njéni muž otišel na 
selu porcij u térj at.

Nikaj zato, veli mirno O . . . ., ja ga vre 
počakam, dok dimo dojde, i stém si lépő 
sede na divan i počne zpitavati birovicu, kaj 
za beteg ima, k sakomu betegu je preporu- 
čal nekakvo vračtvo a najbolje se nad njom 
žaluval. da sirotica ovakove muke mora 
podnašati. I tak je to trpelo do poldana. A 
moj gospon birov samo nedojde dimo.

No, ve več nedojde naš japek dimo 
k obedu, veli birovica. Bržčas su ga zasta
vili dé pri kumu. Doma ga i tak mrzla kuh- 
nja čaka, kajti mi je doktor oštro prepove
dal kuhati. 1 čuvam se od toga, ar drugač 
neozdravim.

No nikaj zato, veli O . . . . Ja sam več 
k tomu privčen. kakti vadas, da samo večer 
jém. i samo sedi tam na divanu, kak da je 
pribit njemu i sploh spitava birovicu, kak 
kaj živiju.

Nastala je odvečer, nastal je i večer. — 
O . . . . se samo negéne iz mesta, niti pak 
gospon birov iz nahižja. Vu tém toga i mar- 
hu pustiju dimo iz paše. Birovica samo da 
si je né noge i ruke grizla od velike dvojbe.

Ali gde je tak dugo zaostal moj muž, 
za miloga'BogaV Etto več idu krave iz pa
še a nikoga pri hiži, koj bi je napojil, pri
vezal k jaslam.

špital. Tu se je bolest na toliko pogoršala, 
da se je morala preduzeti operacija, t. j. mo
ral se je nož u ruke űzeti. Pošto pak tako- 
va operacija dosta jako boli to su ju lieč- 

! mici chloroformirali, za da nečuti toliko bo
li, dok če operacija trajati.

Jeli je bila odviše velika dosa chloro- 
forma ili koj drugi slučaj, — dosta je, da 
se dievojka poslie operacije nikako nije mog
la probuditi, več je tu ležala blieda i nepo
mično kak mrtva. Doktori su okolo nje ska
kali te se trsili u život ju dovesti, ali sva 
sredstva su bila badava. Pošto je takov slu
čaj ravnič riedki, ali sé ipák znade dogoditi, 
da se bolestnik iz chloroformiranja više ne- 
probudi, to su se u špitalu svi skupa zbie- 
žali, med njimi i gospon malar Fras, koj je 
slučajno imal onde nekakovu malariju' Gos
pon Fras se hitro prigne do uha dievojke 
te joj krikne »Mari! Soldati idu!« I nul! Na 
svih čudo se je Mari odmah oživila, koju 
nijedno liečničko sredstvo nije moglo oživeti.

K o lla y  E m ii.

No, ako ga nikoga né. veli O . . . ., tu 
sam ja: i ja sam sam gospodar.

Stém otide na dvor, naléje vodu iz cif- 
rastoga zdenca v kopanju, napoji krave i 
stém po redu stira nje vu štalu, priveže k 
jaslam i séno hiti pred nje.

Ali na to več dojde doli i sam gospon 
birov z nahižja.

No, gospone, veli O . . . . ablegatu. Do 
ve sam neprijatelj bil gosponu; ali sloprarn 
ve vidim, kaj vidim! Koj je pripraven siro- 
maškoga čoveka marhu, kada jc gazda vsi
li. sam napojiti, privezali i nje podvoriti, on 
nemre biti neprijatelj narodu! Od denešnje- 
ga dneva sam njihov!

I néje imel O . . . . ablegat vernešega 
korteša od onda, kak X. občine birov.

Nekoje minte od glagoljov, za navčiti se 
hrvatski književni jezik.

Ja se bojim, ti se bojiš, on se boji. —
Mi se bojimo, vi se bojite, oni se bo- 

jiju-
Ja se bojim od tebe, ti se bojiš od me

ne, on se boji od dvejuh nas.
Mi se bojimo sami od sebe, Vi se bo

jite jeden drugoga, Oni se bojiju od svakoga.

Ja se bojim, da me ostaviš vu blatu
Ti se bojiš, da te oslavim vu blatu.
On se boji, da ga zapeljamo vu naj- 

vekše blato.
Mi se bojimo, da se vi nebojite.
Vi se bojite, da se verek niti mi ne- 

bojirno,
Oni se bojiju, da zakaj se mi bojimo?

Ja se bojim, ar se dobro bojati,
Ti se bojiš, ar se rad bojiš.
On se boji, ar se zna bojati.
Mi se bojimo, ar su nas navčili se bo-

jali.
Vi se bojite, ar za hasén držite se bojati.
Oni se bojiju, ar nemogu si pomoči.

Ja se bojim nekaj započeti.
Ti se bojiš nekaj zatirati.
On se boji nekaj dokončali.
Mi se bojimo, da jeden drugoga vka- 

nimo,
Vi se bojite, da vas nebi koj drugi 

vkanil.
Oni se bojiju, da kaj pak ako je nje 

več što ipak vkanil?

Amerikansko zdavanje i rezpitanje.
Mister Flock i mistris Flocka su dokon

čali, da v hižni zakon slupiju i poiskali su 
zbog toga velečastnoga Colcka, da nje zda.

Reverend Clock s kratkom ceremoni
jo«) napravi muža i ženu s mister Flocka i 
mistris Flocke, na nje dajuč navadni aldov; 
da od vezda je samo smrt more rezdružiti.

Drugi dén opet se povrneju k njemu 
i veliju, da to nikaj nevalja. naj je na friš- 
kom razpita. —

Dobro je, veli Reverend Clock; i od- 
pelja nje vun na dvor. Tam je prijel jednu 
kokoš. Noge da mužu v ruke, a šinjaka pak 
ženi, a on pak zeme jednu oštru lučnicu i 
na vratu na dvoje presčče kokoš.

No, ve vas je »sama smrt razdružila,«
morete oditi makar d o ............. skorom je
povedal kam!

To je amerikanska brzoča!

H ru só czy  E lek.







Árverési hirdetményi kivonat, k iá llási árbau eirendeiic t *  a fen- árverési hirdetményi kivonat. {
j  nebb megjelelt ingatlan az

A Csáktornyái kir. jbiróság mint tlkvi 1901 évi szept. hó 26. napján délelőtt 10 órakor A Csáktornyái kir. jbiróság mint tkvi,-.
hatóság közhírré teszi, hogy Nernecz Ferencz a 11. Hegykerület községházánál megtarlan- j hatóság közhírré teszi, hogy Zakál Henrik*
kernyáki lakos végrehajtatónak Knechtl Lő- dó nyilvános árverésen a megállapitott ki- ügyvéd áltál képviselt Krahcs Ferenca végre-
rincz és neje Trojok Ilona végrehajtást szén- kiállási áron alul is eladatni fog. hajtatónak Toplek József végrehajtást szen
vedők elleni 1000 kor. tőkekövetelés s jár. Árverezni szándékozók tartoznak az in- 'cdö elleni 100 kor. tőkekövetelés és jár.
iránti végrehajtási ügyében a n.-kanizsai kir. gatlan becsárának 10%-át készpénzben vagy irimli vhajtási ügyében a n.-kanizsai kir. 
törvényszék és a Csáktornyái kir. jbiróság az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelelt árfolyam- törvsz. és a csáklornyaikir. jbir. területén 
területén levő II. hegykerület 340. sztjkvben mai számított és az 1881. évi nov. 1-én ,ev0 mura-szerdahelyi 162. szlkvben Af349 
Af79(). hrsz. ház, kert és rét 342 k.. 785 3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri rende- hrsz. ingatlan 40 k.; 1919. hrsz. rét 46 k.; 
hrsz. gyümölcsös kert, szántóföld s szülő let 8. §-ában kijelelt óvadékképes értékpa- 2229. hrsz. rét 37 k.: a 77(5. sztjkvbén AI.' 
068 k ; 791. hrsz. erdő 14 kor. becsárban : pírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy sorsz. ingatlanok együttesen 925 kor.
egészben; a 21. sztjkvben Af817/a. hrsz. az 1881. LX. t.-cz. 70. $-a értelmében a a hozzájuk tartozó Jegelő és erdőilletmény 
22. sz. ház, kert, szántóföld és cserjésből bánatpénznek a bíróságnál. előleges elhelve- ko,\: az Afl017. hrsz. ingatlan 78 kor., 
álló ingatlanokból a végrehajtást szenvedők zéséről kiállított szabályszerű elismervényt 2359. hrsz. rét 38 kor. becsárfmn az árve- 
V« részbeni jutaléka 192 kor.; 795. hrsz. átszolgáltatni. 545 résl elrendelte és hogy a fennebb megjelelt
erdő 98 kor.; 813. hrsz. szőlőskert 184 k. Kir. jbiróság mint tlkvi hatóság. ingatlan az
b^sárban az árverési ezennel megállapitott ^  Csáktornyán. 1901. julius 3. 1901. évi szept. hó 30. napján délelőtt 10 érakor

M.-Szerdahelv községházánál megtartandó
W W W W W W W W W W W W W W W W W W  nyilvános árverésen a megállapitott kikiáltási

jáÉ t a|,on alul is eladatni fognak.
l / U J X  _  I ^ L  L a I i .S a í C « .  Árverezni kívánók tartoznak az ingatla-

IS k K i a a O  U Z l 6 t n 6 l V I S 6 £[« nokhecsáráiiakl00 0-átkészpénzben, vagy az
IT  ^  1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam-

' j  , , ,  íjafo mai számított és az Í881. évi novembersaktornyan, főtérén a nagy tozscle hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügy min isz-
1 téri rendelet 8. §-ban kijelelt ovadékképes

i V v n u i l l o H i  ii  I w J v í w ó o  1 m l i n  ' értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni,
t i ö l l l C  I1C LL1 l l / H  ll lC  1}  1SC ^  K ltK lO . t i ö  avagy az 1881. LX. t.-cz. 70. §-a értelmé-

1 ben a bánatpénznek a bíróságnál előlqges 
ü t  1 1 «  V *««.,««  iWiWÍ«<1 elhelyezéséről kiállított ázsbárysierü eftsWef-

l í O V e n o e t  J l ) .  jYCtttnSnn jVUl(SotloI. vényt álszolgáltatni. f.44
N K  Tyfo i _3 f l R  Á kir. jbiróság mint tlkvi hatóság. •1̂ |

Csáktornyán. 1901. június hó 12-én.

U A H  ^  A glashüttei óragyár es rathenowi optikai áruk gyárának d A k
w H  ■ egyedüli képviselője. "

Í  jtcrlingcr Sándor érés fe (Kszcrftz Csáktornyán. |
» ( j )  s— 7T
N Ajánlom dúsan felszerelt svú jez i arany •% ezüst- és  t l  c
— niekei-zseh óra , b érs i in ff a óra és am erikai ébresztő  I I

óra  raktáramat. O
C/3 (/>
0 Készletben tartok továbbá mindenemü divatos ékszert• ^
*1 e z ü s tk in n -e z ü s t  evőeszközt és disztúrf/yaka/. o
C 3
O H úr mily ja  vitást pontosan és ffyorsna vszkiiziiik . ^
Q,

Fényképek ark ékszvrvkrr való út vitele nálam  n_

-<d A|  A  meff rendelhető. 0:
O:w A n. é. közönség b. pártfogását kérve, maradok

»- CD
O kiváló tisztelettel tí1 i

y  m » í - io S r i n t / o r .

O . ■ ■p.■■ Arany és ezüst töredékeket a legmagasabb áron veszek «  < U A k
■ -  esetleg ujjal becserélek. "■ ■ ( w k



A S in g e r  Co. v a r r ó g é p  r é s z v é n y t á r s a s á g
nagykanizsai czége

országunk házi iparának emelésére ez idő szerint Csáktornyán Deák-utcza 182. sz. a. Nuzsy-féle házban

h im zé s k iillitá s s a l egybekötött h im zéstanfo lyam ot
tart himzésoktatásra a Singer-varrógépeken, melyben való élénk részvételre, valamint a kiállított hímzések megtekinté

sére Csáktornya és vidéke mélyen tisztelt hölgyközönségét tisztelettel meghívja.
Az oktatás teljesen díjtalanul egy vizsgázott tanítónő által eszközöltetik. — A himzéstaníolyam után varrásoktatás a 

Singer-varrógépeken következik, mely szintén teljesen díjtalan.

S I N G E R  C°i v a r r ó g é p  r é s z v é n y t á r s a s á g
ezelőtt NEIDLINGER G. nagykanizsai ezég. 338 2-3

Szives bejelentéseket Csáktornyán Deák-utcza 182. sz. a. Nuzsy-féie házban kérünk leadni.

3547. tk. 901.

Árverési hirdetmény. ^  !  I  I  I  _  I  _

ság közhírré teszi, hogy dr. Kemény Fü- H  H  H  l m  l m
löp ügyvéd végrehajtatónak Tóth Teréz, Tóth
Mihály és Lisziák Margit férj. Baranasics I  ( G L A S U R) I I
Józsefné domásineczi lakosok elleni végre- . , . . . .  . . . .  , .  , . . .  .
hajtási ügyében 42 kor. 30 f. tőke, ennek l e g k i t ű n ő b b  m a z o l o  s z e r  p u h a  p a d l o  s z a m a r a .

! ®9£  „éAv it “ ff.1. Vq1?1 'áró ,kanialai P a d l ó - f é n y e s i t ő  A r a n y - f é n y m á z42 k. 80 f. eddigi, 19 k. árverési kervényi . , ,  . . .7 . . ...
tölteég kielégítése végett a nagy-kanizsai kir le» 0.bb es legegyszerűbb beeresztö-szer képkeretek stb. bearanyozasara.
törvszék a perlaki kir. jbiróság területén kemény padlószámára. 1 köcsög ára 45 kr. I kis palaczk ára 20 kr.

íek^ .  ^ Í om.nÍn,eez>fik-öf  1 U ? 76 F e h é r  „ G l a s u r “ - f é n y m á z  7foglalt 266, 1041, 26o/b.. 1637/c. es 16o3/a. , . , .  . .  J,
hrsz. ingatlanok együttesen 119 k ; a domá- le«Jobb szer mosdó-asztalok ajtók, ablakdeszkák stb újonnan, beütésére.
sineczi 1077. sztjkvben foglalt 569/b, 1637/b. 1 doboz ara 4,1 kr
1653/b. hrsz. ingatlanok együttesen 63 kor.; M in d en k o r  k a p h a tó k :
u. o. tjkvben foglalt 1134/1235/b. hrsz. ing. l í p i l l r i í * l l  ( ‘Z P ° ‘l l p l  C s i í k t o T l l V í í l l
45 k.; a murscsáki 1381. sztjkvben foglalt J X t 5 t I I I U . I l  1 / í i  ^ I H l  U M I K  M II <U 1.
1261. hrsz. ing. 206 kor ! a murscsáki 1381.

s : r . t t / T ^ bv .c 'w .“  # # # # # # # # # # # # # # # # # #
1274/3/b. hrsz. ingallan 201 kor. kikiáltási
árban mint becsárban Domásinecz község- ^|H8r5clwcf Alajos Varazsdf
közbejöttével megtartandó árverésen eladat- ^  a  „Vadem ber** s z á l ló v a l  sz e m b e n . ^

hogy az árverés megkezdése előtt a fenti #S lsö  bécsi férfi-, női- és gyermcH-rnltaraKtár. ̂  |
kikiáltási ár 10%-át bánatpénz fejében le- =  ..................  .. : -----
tenni, s a vevő a vételárt 3 egyenlő rész-j
Jeten lefizetni kötelez éz v ^ re »* árverési 4 *  B á to r k o d o m  a  n . é .  k ö z ö n s é g  b . tu d o m á s á r a  h o z n i .  M k
feltételek a hivatalos orak alatt aluhrt tlkvi 3 ?
hatóságnál és Domásinecz község elöljáró- v » h o g v  a b e k ö v e t k e z ő  ő s z i  é s  t é l i  i d é n y r e  t ö r t é n ő  m é r t é k -  i á é t
ságinál megtekinthetők. 547 w  . . ,  . V v

a  kir. jbiróság mint tikví hatóság. s z e r i n t i  f é r f i r u h a  m e g r e n d e l é s e k h e z  a l e g f i n o m a b b
Perlakon, 1901. junius 27-én. :HT , „ . . , .

w t a n ^ ° '  s z ö v e t e i m e t  m e g k a p t a m . dggb

■ f  ■  j a  |  M  j a  n  &  M in d e n n e m ű  ig é n y e k  k i e l é g í t é s é r e  ti l e g j o b b  b é c s i  ^

8 *  ®  m u n k a e r ő k e t  a lk a lm a z o m . ^

e g y é v e s  ö n k é n t e s  W  ír á s b e l i  f e l s z ó l í t á s r a  k é s z  v a g y o k  d ú s  v á la s z t é k ú  m in t a -  ^LENNI?  2 . k é s z l e t e m e t  b e m u t a t n i .  w

Mindazon ifjak, kik az előirt iskolákat nem végezték, S  ^  lö g íz léS Ö S ö b b  k i á l l í t á s r ó l  eS il l 0 J £ p 0 1 l t0 S a ) > l >  k j s Z O l -  W
VI előkészQlttégükre és foglalkozásukra való tekintet nél- M K  .  .  .  . é J M

kfll megszerezhetik az cgyévca önkéntes! Jogot. Aki S X T  g a lU -S T O l O l Z tO S l tV i l  k é r C I l l  I ) .  l l i e i i  l ) ÍZ ílS lt  Í |< <11 ®
már sor alatt állott, elkésett. Ssületéai év k&ilendA. ^ Ib e írn i1 1 \« |L .

Prospektust ingyen és bérmentve küld: W C
L 1 C H T B L A U  A L B E R T  X  K iv á ló  t i s z t e l e t t e l  W

a katonai elókéezitő tanf. igazgatója, Debreczenben. W C  AAI 1 a i a «  i S R
T an b lao tta ig : eddei ORAUGENTZ JÍNOS m. kir TT AUl jlRllCr AlfllOS
konrédezredee ny. és MAVER ADOLF cs. és kir. V |» » f  f t l H ^ V / e

őrnagy ny. 1»  536 2—3 IW k

# # # # # # # #  #  #  # # # # # # # #
Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán.
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