X IX . évfolyam.

Csáktornya, 1902. május 11-én.

19. szám.

A lap szellem i részére vonatkozó

ElMntétl Irak:

minden közlem ény

Egész é r r e ........................... 8 kor.
Fél é v r e ......................................4 kor.
Negyed é v r e .......................... 2 kor.
Egyes szám ára 20 fii.

MURAKÖZ

H a r g i t a i J ó z s e f szerkesztő
nevére küldendő

K i a d ó h iv a t a l :
Kischel KUlöp könyvkereskedése.
Ide küldendők az előfizetési dijak
nyiltterek és hirdetések.

magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap.

Hirdetések jutányosán számíttatnak.

M e g je le n ik h e te n k in t e g y s z e r : v a s á r n a p .

A »Csáktornyái Takarékpénztár«,

Hirdetések elfogadtatnak:
Budapesten: üoldberger A. V. és
Eckstein B. hird. írod. Bécsben,
S rh alek H., Dukes M., O ppelik A.
•Általános Tudósitó« hirdetési osz
tálya Budapest.
Nyllttér petltsora 20 HU.

»Muraközi Takarékpénztár«, a »Csáktornya Vidéki Takarékpénztár« s a t. hivatalos közlönye

Vidéki központok.

Felkérem, hogy a magyar nyelvben
jeleskedő muraközi és vendvidéki tanítók és
tanulók 1900/1901 tanévi, most már tizen
hatodik m egjut aJm azásúról szóló elszá
molásomat becses lapjában közzétenni szíves
kedjék.
Ezen tizenhatodik megjutalmazásra a
következő, társadalmi utón begyült, összegek
állottak rendelkezésemre:
1) Zalavármegye törvényhatóságának
adománya
000 kor.
2) Zalavármegye nemesi pénztárának
választmánya
______ 240 »

T Á R C Z A.
Az én afféréin.
Legjobban szeretem a kávéházat hajnali
négy óra tájban. Ilyenkor a tágas, fényes leremekben
mély csend uralkodik, a rendes kávéházi lumpok
már, és a hihetetlenül korán kelő stréberek még,
nincsenek ott, szóval nem zavar bennünket semmi
és senki. A nagy bőrfotelben kényelmesen elnyujtózkodva isteni élvezel iyenkor reggelizni és új
ságot olvani. Ehhez járul még az, hogy mire a
lapokat végigolvassuk, addigra már a kapu is
nyitva van és igy megtakarítjuk a kapupénzt vagy
magyarül a sperrgeldet. A hajnali kávéházbajárás
tehát évi 30 frt 50 kr. vagyonmegtakarilással van
egybekötve, a mi ezer év alatt — az ember nem
is hinné! — kerek 35600 forintot tesz ki.
Már ezért magáért is érdemes hajnali négyórakor kávéházba járni, hát még ha tekintetbe
vesszük a többi csábitó mellékkörülményt.
Lássuk csak. Ez az óra a napnak egyetlen
időszaka, melyben nem kell valami kellemetlen
hitelezői látogatástól tartanunk; ilyenkor nem kell
másfél óráig várakoznunk mig megkapjuk a kéri
újságokat; ilyenkor, ha akadjuk, nem adunk bóravalót, sőt nem is fizetünk, mert a félig alvó pin
cérekkel a legnagyobb lelkinyugalommal elhitet
hetjük, kogy már fizettünk; ilyenkor . . . De minek
is folytassam tovább? hiszen már ezekből is nyil

Francziaország közéletének egy sajátsá
gos. de nagy kihatású jelensége található
meg nálunk Magyarországon. A mi a francziának Paris, ugyanez nekünk Budapest, de
összesen: 600 kornem az a mi Olaszországnak Róma, Auszt
A 2) alattiból megjutalmaztattak:
riának Récs és Németországnak Berlin. Róma,
tíenkovics Ernő deklezsini rk. taniló 60 kor. j tíécs és Berlin mellett hatalmas góczpontok
Rózsa Károly II hegyker. áll. isk. »
60 » j vannak az ország különböző részein, másod
Krampatilsné Kosich Ilona stridói áll
rendű fővárosok, szellemi, kereskedelmi, ipari
iskolai tanítónő
60 » és polilikai központjai az ország egyes vi
Tihanyi Lajos ráczkanizsai áll. isk. tan. 60 » dékeinek. E vidéki góczpontokban a vidék
összesen: 240 kor. nagyságával és forgalmával arányban csak
Vagyis ezen tizenhatodik megjutalmazás úgy lüktet az élet, mint az ország főváro
alkalmából kiosztatolt összesen nyolezsznz |saiban. S belőlük meriti a provincia mindazt
a fölhasználható kidolgozott erőt, melynek
negyven korona.
Végül megemlítem, hogy a »Muraköz« nyers anyagát ő maga szolgáltatta. Nagy
1886. évi 43, 1888. évi 8. 1889. évi 7. 1890. hasznára válik ez a lakóságnak minden te
évi 4 és f>. 1891. évi 7 és 8. 1892. évi 7. kintetben, mert igy közvetlen érintkezésben
1893. évi 7 és 40, 189;'». évi 4. 1896. évi van mindazzal, a mi szükséglet csak a vá
7, 1897 évi 6. 1898. évi 7. 1899 évi 12 rosból szerezhető és mert igy a gazdag,
és 13, 1900. évi 20. 1901. évi 19 számai hatalmas vidéki központokat létesít.
Egészen másképpen van Francziaországban, végül pedig a jelen alkalomból közzé
tett elszámolásom értelmében, tehát össze ban. Paris íelszivja a vidék összes nyers
sen tizenhat alkalomból, társadalmi utón erejét s igy a vidék csakis Páriában’ sze
egybegyiilladományokból kiosztatott Í7Ö4.1 rezheti meg azt, a mii Német- vagy Olasz
korona 40 fillér, azaz tizenhétezer öt országban a vidék góczpouljaihan is me-gszáznegyvenhárom korona és negyven szerezhet. Francziaországban az .anyagi é-.
szellemi életnek egyaránt kizárólagos kö/
fillér.
A vonatkozó okmányokul csatolva vagyok pontja, a mely miatt a vidék városai nagyol
alkotni, boldogulni nem tudnak, — Páris.
Zalaegerszeg. 1902. május 9
igy van az Magyarországon is. A vidék
hazafiul üdvözlettel
termelésének egyedüli raktára, összes forgal
Dr. Ruzsicska Kálmán munk levezető csatornája, társadalmi és sz* I
kir. tanácsos. tanfelügyelő.
lemi életünk velélytárs nélkül álló intézője
vánvaló, hogy hasonló isteni élvezet kevés van a
földön. Mivel pedig közludomás szerint lelkes hive
vagyok az isteni élvezeteknek, nagyon természetes,
hogy idők óta a világért sőt a túlvilágért sem
mulaoztnám el a hajnali reggelizést.
Egy ilyen reggeli alkalmával rnéh megdöbbe
néssel tapasztaltam, hogy kívülem még három
vendég ül a kávéházban és rendkívül megelégedet
ten élvezik mindazt a jól. a miben eddig csakis
egyedül volt részem

Azért nem is vesztegettem tovább az időmet és a
másik vendég felé közeledtem.
Ez a második roppant különös egyénnek lát
szott. Nem volt ugyan komisz bakaruhában, de
azért göndör haja mégis rövidre és simára volt
levágva, az arcza ellenben szintén egészen csupasz
volt. Az orra után Ítélve, anyja valószínűleg liba
árus lehetett; ’az apja foglalkozását azonban nem
bírtam arról leolvasni. Elhatároztam, hogy ezt is
megkérdezem tőle.

En: Hogy van a kedves papája?
Hogy kerülnek ezek ide, mit akarnak ezek
itt? kérdeztem magamtól, de nem kaptam választ
ö : Talán ism erte?
Megkérdeztem magamtól még egyszer, még tízszer,
En Azt hiszem. Ugyebár nem sarkutazó?
de mind hiába. Ez a hiábavaló kérdezösküdés fel
f> Nem !
bőszített és dühömben nagyot csapva az asztalra,
En; Helyes, akkor ismerem. Hál hogy van,
felorditottam magamban; Micsoda? Hát ilyen eg}ügyíiek vagyunk mi emberek, mi a teremtés ko jól megy neki ?
Ö Köszönöm elég jól, mert már meghalt.
ronája ? Hát minek kérdezzük magunkat, mikor
jól tudjuk, hogy senki sem fog felelni No hiszen
En; (részvéttel) Mindjárt gondoltam. Mi baja
sok idő fog eltelni, mig még egyszer kérdezni fo volt szegénynek?
gok magamtól valamit.
ö : Atyám ellentengernagy volt a »Lulus«
A hozzám legközelebb ülő, olajbarna bőrű, nevű korvetten és ezelőtt két évvel, egy zivataros,
érdekes arczu úriember koromfekete körszakállal borzalmas éjszakán leütötte a hajókötél.
és hófehér gallérral. Az asztalához érve negédesen
Részvéttel szorítottam meg kezét és szemem
meghajoltam, mire barátságos mosolylyal fordult ben egy mégha tót tságtól remegő könnyet morzsol
felém és igy szólt;
tam szél.
— Dzsinn dáró, ben májó, kop, kop, köp.
Uj barátom erre mélyen elmerült a fájó viszRögtön tisztában voltam, hogy valami exoti- szaemlékezésck feneketlen tengerébe és mivel nem
kus idegennel állok szemben, kinek az egész be akartam, Imgy ebben a tengerben elvesszen, erős
szédjéből csak a barátságos mosolyt érleltem meg. kézzel ragadtam fülön és visszaadtam őt az életnek.

Budapest. Nem nagy pesszimizmus kell hozzá,
hogy azt állítsuk, hogy Budapest a fejlődő,
virágzó Magyarország, meri a vidéken alig
észlelünk valamit a virágzásból. A főváros
ban duzzad minden erő, mely munkát pro
dukál, de a vidéki városok vérszegények,
tespedők, lankadtak. Az ország nyers erejét
csakis Budapesten dolgozzák fel s a vidéki
városok a legjobb esetben közvetítői annak
a forgalomnak, melylyel a falvak Budapes
tet és Budapest a falvakat táplálja.
Ez a főoka annak, hogy szegények a
vidéki városok, a megyék székhelyei. Folyton
panaszkodnak, folyton szegényednek és ügygyel-bajjal tudnak csak megfelelni a közigaz
gatás követelményeinek, melyeket a törvény
rájuk ró. Folyton emelik a községi adókat,
mert a kiadások emelkedőben vannak, de
sem az adó fizetők nem szaporodnak, sem
az adó alapok nem növekednek. Keserves
gond a vidéki városnak az iskola, a kórház,
a szegények és minden kulturális és nem
kulturális kiadás, mely anyagi megtérítés
nélkül való.
Ritka volt eddig is, de most mindinkább
ritkábbá válik, hogy gyárak, vállalkozások
alakuljanak a vidéken. A tőke csakis a fő
város felé gravitál Vasutaink mostohán bán
nak a városokkal, góczpontjuk Budapest és
alig van az országban egy két jelentéke
nyebb vasúti központ. Még az iskolák dol
gában áll a legjobban a vidék, de ezek ter
mészetesen csak uj befektetéseket igényelnek,
anélkül, hogy jövedelmeznének
Nem igy volt ez azelőtt, mikor Buda
pest kisebb és jelentéktelenebb volt ugyan,
de gazdag öntudatos polgárság által lakott
városok voltak a vidéken, nagy területek
igazi központjai. De mióta Budapest csodás
arányokban fejlődni kezdett, gazdagság és
jelentőség dolgában szemlátomást hanyatlanak a vidéki városok Nemcsak anyagilag,
erkölcsileg is. LTgy a politika, mint a társa
dalmi élet és a cultura dolgában nem ők a
vezérei a környékie k, a vezérszerepel el
vesztették, egyedül a főváros vezet
Nemcsak a vidéki városok nagy kára
ez, hanem a vidéké, sőt még a fővárosé is,
ahol már minden irányban nyomasztóan
nagy a tulprodukcziö.
Az ország intézőinek nem lehet jobb
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sok palronusának, Szt. Flóriánnak névün a budapesti közönség, a minőt Mauthner lett a gyermek testén erős égési sebek van
nepe, melyet szokásos kegyelettel és szer varázsolt oda. Kiállított többi között viruló nak Dicséretre méltó példát tanúsított Glatartással ültek meg Csáktornyán. Ezen nap 1000 Crimson Rambler rózsát, 3000 nagy- vina végrehajtó urnák jószívű neje is, ki a
egyúttal a város fogadalmi napja is, a pol virágú Cineráriáí, több min 4000 babérfát, nagy sirás hallatára sietett egy sajtár vízzel
gárság is ünnepelt. Reggel tt órakor a város melyek a kiállítás után eladásra kerülnek. a gyermek égő ruhácskájának oltására.
utczáit körmenet járta be, melyen a tanuló 800 szegfűt 175 változatban stb. st. Még
— Kotorban április hó 27-én reggel
ifjúság is részt vett. 11 órakor pedig fényes a szakemberek is oda nyilatkoztak: »tudjuk, tűz ütött ki, azonban csak egy istálló égett
istenitisztelet tartatott, melyen úgy a helybeli hogy Mauthner nagy, de hogy ilyet is tud le, a mi az előtte való éjjeli esőnek s a szél
önk. tüzoltó-egyesület, mint pedig sok ájla- nyújtani, az már igazán páratlan!« A zsűri irányának köszönhető. Keletkezésének oka
tos hivő vett részt. A tűzoltók Masztnák egész zavarban volt, hogy mivel fejezze ki ismeretlen.
József mászó-szakasz parancsnok vezetése elismeréséi és megbízta az elnökséget, hogy
— Értesítés. Az országgyűlési képvialatt teljes díszben zászlóval és zeneszó magasztaló hangú levélben mondjon köszö selőválasztóknak jövő 1903. évre összeállí
mellett vonultak a templomba, hol a tűzoltó- netét Mauthnernak, a miért a kiállítást oly tott ideiglenes névjegyzéke Csáktornya nagy
községre vonatkozólag Csáktornya nagyköz
zenekar szent mise alatt egyházi énekeket magas színvonalra emelte
játszott.
— Tolvaj jegyző-segéd.
Klobucsárics ség tanácstermében f. hó 5-től 25-ig köz
— Állategészségügyi kimutatás Mura Iván és neje szül Golub Rozália tulajdonai szemlére helyeztetett. Ezen ideiglenes név
köz területén a hivatalos adatok alapján: képező ez utóbbi szoknyája zsebjéből F.-Mi- jegyzék ellen saját személyét illetőleg bárki
lépfene: Alsö-Hráscsán 1 u., ivarszervi hólya hályfalván a Videcz-félo vendéglőben m. hói felszóllalhat, ezen kívül mindenkinek jogában
gos kiütés: Bányavár 1 u., Belicza 2 u., Vili. 27-én borozás közben ellopott pénzes bőr- áll azon választókerületben, melyhez tartozó
Hegykerület 1 u., Lapány 1 u.. Tótfalu 1 u., tárcza 150 kor. készpénztartalmu lopása valamely község névjegyzékébe felvétetett,
Zsedény 1 u., Mura-Vid 2 u.; sertésvész: ügyében a stridöi csendórség a nyomozást bármely jogtalan (elvétel, vagy kihagyás mi
Belicza 1 m., Lapány 1 m., Alsó-Pusztáko- a m. hét folyamán megejtvén, több tanú alt a névjegyzék ellen felszóllalni. A felszólvecz 1 u., Kotor 3 u.
jelenlétében megállapittatott, hogy m. hó 27- lalási kérvények I év május hó 5-től 15-ig
— Telekkönyv helyesbítése Mura-Király én este ‘/810 óra körül Klobucsaricsné, mi és azokra az észrevételek ugyancsak f hó
községben a telekkönyvi helyesbítő bíróság dőn a Videcz-féle vendéglőből borozás köz lö-tól 25-ig nyújtandók bt* írásban a község
két havi megfeszített munka után, m. hó ben az udvarra kiment, Svagel Ödön f.-mi- elöljáróságánál.
Miként gondoskodjunk leányaink jövő
30-án fejezte be működését, mely minden hályfalvi jegyző-segéd, ki ezen nő mellett
mozzanatában a tapintatosság és lelkiisme ült a korcsmában, ismerve a szoknyáján a jéről? Legújabban a közoktatási kormány
retesség jogát viselte magán. A mull hó zsebjét. a folyosón elejbe ment és átölelve igen sokat tett az oktatás terén, hogy a nő
30-án eszközölt hitelesítés alkalmával a la észrevétlenül pénzes tárczájál ellopta a pénz ket a kenyérkeresetre minél alkalmasabbá
kosság hálája és köszöneté hangos szavak zel együtt, min* Klobucsárné észrevette ezt, tegye, még az egyetemi kiképzést is megadta
ban nyert kifejezést, mikor is a község bí már arra a tettes ö drb 10 frtos bankje j nekik, úgy, hogy ma már sokféle uton-mórája, egyszerű polgárember létére, bár kere gyet a tárczából kilopott, de mert tettes!jdon boldogulhatnak leányaink. De éppen
setlen szavakkal, de elég csinos és szabatos nyomban motozás alá került, a tárczal a lal azért beállott a szüksége annak is, hogy a
beszédben fejezte ki Horváth Csongor János mellé helyezett ülő padra, a korcsma szo szülök tájékozást kapjanak, vájjon melyek
kir. jbiró és Horváth Pál kir. telekkönyv bába dobta; 4 drb tízest az ivó szobában is azok a pályák, a melyek leányaiknak leg
vezető előtt a község köszönetét és háláját, Ielhelyezett ágyon lekvő Poszedi Katalin szol inkább nyújtanak módot a megélhetésre''
melyet a nevezeti két tisztviselő minden te gálónak dugta, I drb. tízest a korom a szo Ilyen lájékozóra akarjuk felhívni a szülők
kintetben meg is érdemelt.
bába, 1 drb. tízest pedig a folyosón eldobott. figyelmét Ilyen tájékoztatót adtak ki a szü
— Elgázolt gyermek. Czvetko István ; Ez utóbbi kél drb. tizes a káros nő által, a lök számára Bőd Péter és Székely István
folyó évi január hő 22-én Jurcsevecz köz pénztárcza pedig Videcz József által elöta- »Női életpályák« czimü könyvükkel Megbe
ségijén áthajtva, nem maga elé nézeti, ha láltatott. A cselédnőnek adott 4 drb tizes nem csülhetetlen útmutató e könyv mindazon
nem egy éppen akkor megtartott árverés került elő. mert az illető 40 41 kor. értékű szülőknek, kikel a Gondviáelés leánygyer
által okozott mozgalom kötötte le figyelmét ruhaneműt vásárolt Slmecz Antal I miliály- mekekkel megáldott Negyvennégy olyan é
és igy megtörtént, hogy daczára a lassú falvi lakos üzletében A ruhanemű a neve leipálya Aan e könyvben felsorolva, a mely
hajtásnak elgázolta a kél éves Vuraics Máriát, zett cselédnél megla láltalotl. I drb tizesl re a leányok bátran léphetnek, a melyen
ki ezen sérülések folytán i<> napig volt be Videcz Teréziának adott, melyet férje Valdacz szorgalom és kilartássrl jövőjüket biztosi!
teg. A nagykanizsai kir. törvényszék m hó Gyula már elköltött. Svágel Ödön jegyző- hatják. A »Női életpályák« megrendelhetők
29-én tartotta meg ezen ügyben a főtárgya- segéd. írnok cselekményét igen sok terhelő a Franklm-Társulat könyvkiadóhivatalában
lást és Czvetkót gondatlanságból okozott bizonyíték illán ismerte be. mert igen ügye Budapesten (IV. Egyetem-utcza 4. sz.| Ar.i
súlyos testi sértésért 20 kor. fő és 10 kor. sen tudta magát védeni, mint afféle rabviselt keménykötésben 1 korona 00 fillér.
Nevető örökösök. Nem rég halt meg I'.
mellékbüntetésre ítélte, melyet azonban a egyén és tekintettel arra. hogy az ottani
iii«tv. tisztviselő, ki az ulőhhi években un módon
vádlott három napi fogházzal megváltott. Az körjegyző szóbeli nyilatkozatára, hogy bizal élt és ez az életmód mindenki előtt rejtély maradt
Ítéletben a kir ügyész is megnyugodván, az mát nála elvesztette, elbocsájtja, elfogatott annál is inkáid*, mert a csekély nyugdíjból nem
elitéit nyomban meg is kezdte büntetését.
és a helybeli kir lárásbiróságnak átadatott. juthatott a költséges élvezetekre. Az örökösük kí
— A budapesti kertészeti kiállítás, Svágel bűntársai
kik szabadlábon hagyat váncsian lesték a végrendelet tartalmát. De ebben
1csalódtak. Nem maradt se pénz. se értékpapír
mint tudósítónk értesít, nemcsak a nagy- tak — egyidejűleg feljelentettek.
Didiben csahamar rábukkantak a jövedelmi for
közönség, hanem a legelső szaktekintélyek
— Óriási azok száma, kik anyagi boldogulásukat a rásra. mely az elhunytat éveken át ellátta pénzzel
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köszönhetik.
véleményei szerint minden eddigit fölülmúl
Őszintén örvendünk, liog\ koz ülök igen sokan B IIIA B I KOK Kis jegyzőkönyvének egy pár oldalán a Török A.
és vetekedik bármely világkiállítással. Ezen főclárusilónak (Budapest, IV Városliáz-nlrza 14. i köszönhetik és T á r s a név volt feljegyezve és a jegyzetek
szerencséjükéi,
érdekelni fogja az olvasót, hogy hol nyerték 1magyarázó része bebizonyította, hogy B. rövid egy
siker oroszlánrésze Mandiner Ödön cs. és
azokat a nyereményeket, melyeket a nevezett föelárusitn
kir. udvari magkereskedőé, akinek kiállítása fizetett ki íme itt következik: Az első sorsjátékban a fiUO.UUU pár év alatt sok kisebb nyereményen kivül négy
szer tekintélyes összeget, köztük két főnyereményt,
oly szép és fenséges, hogy e czég tulajdo koronás jutaloindij '/»-át Maros Vásárhelyen, * „ ál Medgyesen, nyert Tőrük A. és Társa czégnél, kinek Teréz-kürut
'/„-át Újpesten, '/„-át Budapesten. A hatodik sorsjátékban
nosa nem győzi fogadni az elismerő nyilat nyert GŰU.UUO koronás jutaloindij »/.-ét Usikiuegvehen, '/„-ét 44*., Váczi-körut 4.. Muzeum-körut lt., Eresébetkozatokat, melyek valóságos ováció számba Bácsmegyében, '/„-él (tüinörmegyében A tiOOUtJU koronás körnt 54. és Kerepesi-úl 32. sz. alatt vannak a
főnyeremény '„ -á t Pozsonyban, */*-át Veszprém megyében,
mennek A megnyitás napján József főher- '/„-ot Kolozsvárott, '/„-ál Czinkolán, '/„-át Also-Kejérmegyé- bankiizlelei. A további kutatások alkalmával egy
czeg személyesen gratulált Mauthner Ödön ben és */»-ál Budapesten. A többi főnyeremény szintén az lexikonban egy sorsjegyei találtak az örökösök A
ország különböző helyén jutott kifizetésre. Felhívjuk a t. ol véletlen úgy hozta magával, hogy ez a sorsjegy is
nek és bemutatta Klolild föherczegnőiiek vasó* figyelmét Bihari Ede szerencsés főéi árusító mai hirde nagy összeget nyert Török bankházában. Elképzel
tekintettel a nagy kerületre
Kedden ü Felsége is meglátogatta a kiállí tésére, kihez megrendelések
hető. hogy az eddig szomorú örökösök arcza mint
- mielőbb inlézemlők A húzás f. hó 22-én kezdődik. '/,
tást és minden egyes csoportnál dicséretét sorsjegy l.óU korona, '/„
M kor., '/,
6 kor.. '/,
12 derült ki a nem várt nagy örökség felfedezése folytán.
Rendőri állásra hirdet pályázatot
fejezte ki Mauthnernak. E világhírű czég, korona.
— Nem kell gyufával játszani. Folyó Csáktornya nagyközség elöljárósága. A kér
mely eddig 22 külföldi kiállításon az első
dijakat vitte el, ezúttal versenyen kívül jelent hó 4-én délelőtt 1 1 óra tájban Csáktornyán vények f. óv június hó 19-ig nyújtandók be.
meg, hogy mellette főkép a vidéki czégek is a Zalaujvári-iilczálmn egy 4 — 5 éves kis Javadalom: 000 kor fizetés és természetben
érvényesülhessenek, sőt ő maga is 3 tiszte- lányka, úgy beszélik, hogy szitás gyermeke, ruha. A félfogadás f. év junius hó 19-én
____
|
tetdijat ajánlott fel a kiállítás ügye érdeké az utczán gyufái gyujlogalotl. melynek láng ej lelik meg.
ben Mauthner csoportjai 15 főhelyet foglal jától kis ruhácskája lüzel fogolt és égéit.
Felelős szerkesztő :
nak el az iparcsarnokban és az előtte levő Rosenherg kereskedő cselédjének köszönhető,
H A R G I T A I
J ÓZ SEF .
Kiailó és laptulajdonos:
területen. Olyan gazdag babér erdőt, pálma hogy nagyobb szerencsétlenség nem történtFISCHEL FÜL0P (STRAUSZ SÁNDOR).
ligetet és szindús virágokat még nem látott ő vette észre legelőször a haji. Mindamel

Broj. 19.
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Predplatna cena je :

Sve pošiljke se tiőuó zadržaja
novinah, naj se pošiljajaju na
ime, Margitai Jožefa urednika

MEDJIMURJE

vu Čakovec.
Izd a te ljs tv o :

knjižara Fischel Filipova.
' kam se predplale i obznane
pošljaju.

na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeči družtveni. znaetveni i povučljivi list za puk
Izlazi sv a k i tje d e n je d e n k r a t i t o : vu s v a k u n e d e lju .

Na selo leto . . .
H kor.
Na pol leta . . . i kor.
Na őelvert leta . . 2 kor.
Pojedini broji koštaj u 20 fill.
Obznane se poleg pogodbe
i fal računaju.

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

Posli okolo trsja.
O d p i r a n je se onda čni, kad je več
zemlja odpustila i luliko se posušila, da je
né blatna. Jako rano odpiranje je né dobro,
jer vnogoput je još i vu marciušu jaka zi
ma, i od ove more trpeti trs, a kesno pak
je zato né dobro, jer se oka (bubki) lehko
zgnjiliju.
Najbolje je da je vedreno, suko. velreno vréme, odpréti. da se mokra zemlja more
posušiti, tak onda, ako bi i v noči zmrzavica bila ove nebi škodila trsju.
Zemlju né samo iz glave trsa, ali iz šinjaka na tuliko potegnemo, da rosna korene ostranimo, jer ako ove neodstranimo. se jako
objačiju, kaj je na kvar glavnomu korenju
i zbog hudog hranenja onda trsje na hitrorn
doli dojde.
R e z a n je . Rezanje moramo tak nap
raviti, da akoprem broj 8 i dužina ostavIjenih klučekov od toga stoji, kak nju ho
čemo gojiti, ipak na slabešim trsu menjše
i menje klučekov ostavimo.
Ža sad samo na dobro ojačenih trsah
režimo.
Pred rezanjem sve šinjačne i druge
zorži odrežimo doli
Prilikom rezanje odstranimo suhe i žrt
ve dele, koji delo lehko priprečiju, trsa sudiju priprečiju gojenje zdravih délov vnogim
betegom moreju biti gnjézda i zrok.
Pri obrezanje ober onoga oka. kője ostaviti hočemo, dugša stran ostavimo
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,Ali živeli smo!*
Ovo su rieči onoga. koj prije dobro
stoječi ili dapače bogat, je svoje zlehka zatrajal — profučkal. Ako mu onda to netko
pod nos vtekne ; zmeten, neznajuči kak bi
svoju potrošlivu bedastoču ili bedastu potrošlivost opravdal, veli tobož slavodobitno :
»Ali živeli smo!«
Tko bi Gjureku Mossodyu negda bil
rekel, da je ono, kaj je izbilja bil, najine
bezposleni danguba, no, taj bi liepo nadošel
Gospon Mossody je bil stalno osviedočen, da
je težko i poštovanja vriedno pitanje života
riešil. Jasno i podpuno! Njegova zadača ži
vota bila je izpunjena, on, pravo rekuč, na
ovom svietu nije iinal nikakovog posla, pak
zato niti nije nikaj delal. Anda jeli to nije
philosophia?
A kaj moremo od jednoga siromaškoga
zemeljskoga črva drugo zahtievati. nego li, da
svoje življenje proživi, da je do dna izrabi
i u velikih dušakih izkapi? Em i onak je
sve skupa smiešno kratko.

Jako debele šibe, koju stebla imaju, te
se težko zoriju, kesno obreza varno, da po
jakšim suzenju se od nepotrebnog soka osiobodiju. a slabe stareše stebla pak rano
obrezavamo.
Pri obrezavanju izključivo, dobre oštre
škarje hasnujmo, i ako je samo moguče.
kllučekov zgornje oke naj vun stojiju.

cm. duge. Prilikom cvetenja je prebirati né
slobodno.
O k a p a n j e. Okapati je tulikoput treba,
kulikoput je to samo potrebno, dakle, da se
trsje odrači ili pak se zemlja otvrdi. Na sloge
kopati je né smeti.
Redovito triput kopamo, prvič, gda smo
več obrezali i okolih; drugoč po cvetenju,
K o lje . Okrljeno trsje, jer se k kolicu tretič pred dozrelenjem. Prvo okopanje mora
privezane plodne kite nemreju doli olrči, više jako gliboko bili. ali drugo i tretje more
plodi. S količi trsje tak sebe. kak čahulje plitveše biti.
P o k r i v a n j e . Sa zemljom pokrivaupi
nemre sčnčiti. zbog toga bolše vino da.
je táj hasén, da stebla sve one strani, koje
Dužina kuličov naj bude po priliki najbudu za drugu Ijetu ključeke dali, od zimske
menje 170 cmtrov. Suhi količ duže drži, kak
Iriško rezani i ne zavine se. Dobro je ko- zmrzavice. osobito pak od snežnog deždja
obrani.
liče sa katranom ili pak sa galicom impreNa vnogih mestah nepokrivleju, ali pri
gnérati.
Količiti onda treba, dok su bubki još cepljenim trsju se to svikak mora včiniti.
Rano pokriti je pogibeljno, počekajmo
né napeti, drugač bi lehko kvar si napra
vili. Na vnogih méstah količe na zimu vun dok listje čisla doli scuri i samo onda pok
pobereju, to je né dobro, jer se vnogo spo- rivamo (pograbamo.)
G o je n je . Gnojiti je najbolje na jesen
tere a drugač pak je vnogo dela na protuili pak vu zimi.
lelje opet nje nazad deti, kaj dosta košta.
Najbolši gnoj je za trsje, štalski gnoj.
V e z a n j e. Zelene kite nigdar nesmemo k količu stisnuti osobito prvo vezanje Na pesku svako tretje leto gnojimo i onda
ako moramo svršit. Za vezanje lakov ma na svaku kat. rnekotu 1Ő0— 180 metercenterial hasnujimo, koj je najfaleši i sa kojim tov gnoja damo. Na vezani zemlji samo
svako H Ijeto gnojimo, ali onda 300 meterje najménje dela (slama rogoza i l. d.)
centov gnoja moramo dati.
P r e b i r a n j e . Prilikom prebiranja od
Naj bolše je gnoja odzgor posipali i onda
stranimo sve one mladike, na koje nam letos
podkopati na lő cm. dubljine.
ili pak k leto ne bude potreboča.
Ostavimo sve one kite, koje su plodile.
- F. Prebiranje je onda, kad šu kitiče 8 0 — 40
On je do osviedočenja došel računom,
kojega svaki a b c šicar razme, da čoviek,
koj se uredno u večer na počinek legne, sa
mo se na pol svog življenja veseli naproti
onomu pametnomu čovieku, koj i noči skoznujuči uživa. Pak ako onda smrt makar i
četrdeset godinah staromu pokuči. — kaj
zato? Ali živeli jesmo! Čoviek nesme one
godine računati, koje je umierenim korakom
propuloval, nego mora u račun uzdi samo
vesele ure življenja, onda mu izide pravi
račun. Svakomu je dužnost, da si toliko užilka nabavi, koliko samo doseči može.
To su bila argumenta Gjurekova. Izvedenje pak tih argumcntah nije mu bilo
težko. Mossody Gjurek bil je najme več od
poroda bogat. Drugomu, koj mora dan na
dan delati, je to naravski dečinska igrača;
ali Gjurek |e bil hereditarno dvimi kučami
i nekoliko stotinami zemljišta obterečen, i
onda pod takovimi prilikami čoviek več mo
ra malo više glavu zdiči, ako hoče svojega
imetka, bez da bi novce u dravu ili muru
hital, onak pošteno — na to rekuč redovito
zalrajati — profučkati Medjutim se je on
za taj posel skomponuval sigurnoga plana,
kojim bude k cilju došel, i to tak sigurnoga.

da su si nekoji njegovi prijatelji držali za
dužnost opaznim ga učiniti na hitrinu ko
rakali, kojimi svomu promišljenomu cilju
svojoj propasti brli
Govorili su mu : »Gjurek, Gjurek, i največi kotel se jedan krat izgrable! Em je to
liepo i dobro ako si čoviek negda nekaj privušči, ali kak si ti te tvoje kotače zavrtel,
to ti je več nemorutno. Neka to još par go
dinah traje i ti budeš mogel vesel biti, ako
češ toliko imati. koliko danas povoljarah
(trinkgeld) daješ.
»Moguče« — znal je Gjurek odgovorili
— »ali do sad još nemoram pred klošlopskom portom žlicu juhe prosili. Kčemu vra
gu onda čoviek ima toliko drohiša, nego da
ga med ljude pusti leteli? Em i drugi ljudi
hoču živeti, zar ne?«
»Tebe moj Gjurek, budem ja videl još
prosjačiti « Rekel mu je jeden.
»Hvala liepa na prijateljstvu« — odgo
voril mu je Gjurek, — »ali ia sam več punolielan. No, pak ako bi baš i do toga došlo
kak veliš, prosim te imali, kaj finešega. nego
ako čoviek more osebi reči: ali živeli smo
ipak!«
Rez da je svoje

duševno

ravnovažje
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Kaj je novoga?
B é g a -S m e n t-G y ö rg y vu ognju.

cov dani nebudu pogibeljni i samo majuša ljili na njega. Ali zato je birov ipak mogel
14-ga, ako bude malo mrzleše vréme. Od dimo iti i doktora si je dal zvali. Ali drugi
Orbana se lakaj nemoremo bojati.
dén je vumrl On je rekel, d aje krivce poz
nal, ali njim je imena né hotel povedati.
L u k , p o d u f/ša n jo ž iv lje n ju .
Rekel je da ozdravi, bude račun imel SnjiIz Felső Visó občine pišeju, da je tam mi, ali je prije vumrl. Iztraga je pogignjena.
jeden Fogel Joel zvani težak vumrl, koj je
S m rt vu k u p e ll,
več 115 Ijet bil star. Starec, je vu célim ži
votu svojim zdrav bil i do zadnjega dneva
Fetenecz János petdeset i četiri let 'star
si je svojom rukom kruha služil. Vnogo lu inalar se otišel vu tak zvane Császár kupeli
ka služil. Vnogo luka je jel i veliju, da sa kopat. Na kopališča odredjeni sluga, kojemu
mo ovomu more zahvaliti tak dugi život.
se dve i pol vure za dugo vreme videlo,

Iz Nagybecskereka nam javiju, da vu
Béga-Szent-György ov m. 6-ga prije poldana ob
desetoj vuri je ogenj nastal. Ognju je zrok
bil, da iz Nagybecskereka vu Žombolju iduči
željeznica je tak na blizo selah napravljena
da iz lokomotiva leteče iskre na hiže kapleju. Iz Bečkereka, koj za pol vure daleko
leži od Béga-Szent-Gyürgya, jeden ekstra cug
je dopeljal vatrogašce, kojim je poslužila sre
D e la v c i fo llš n lh penemov,
ča, vu velikim vetru ipak na hitroma ognja
pogasiti. Više ljudih su ranjeni postali. NaZsebray Ágoston veezelski nótárius je
činjenoga kvara do dvesto jezer korun sudiju več zdavnja imel sumnju, da vu njegovoj
občini folišne peneze délaju, pak je zato to
N a mmrt o d a u d jc n ! u b o ja v
javil sudcu i žandarom, ali iztraga je nikaj
Takučeg Ijeta januara 26-ga tako zvani ne mogla odkriti. Vezda majuša 1-ga su ipak
Boboril János težak vumoril je vu Beču prijeli krivce, vu osobah Tanász Mihálya ko
Keszler Izrael tergovca. Ubojca po dugim is vača, Vojna Fala i Merina Juona, koje su
kanju komaj su bili zazvedili za njega vu žandari taki odegnali. Mašine, kője su ovi
Českoj zemlji tako zvanom Mara selu. kam nucali, su lakaj našli. Vu céloj stvari je vno
se za dugše vréme bil potegnul. Boril je da go drugih bogatih gazdov zmešano, koje su
na« bil pozvani na sud. Kad je bil posluh- lakaj prijeli žandari.
njen. za krivca se spoznaval, nego da bi on
d e d e n u illlln r d m in u ta h .
bil Keszlera vumoril, to je jako tajil. Kra
ljevski sud ga vendar za krivca spoznal, i
Od Krisluševog narodjenja se je jedan
na galge odsudil.
milliárd minutah spunilo aprila 80-ga pred
poldan ob deseti vuri.
N e s r e č a , n a m o r ju ,
Ako to hočemo zračunati moramo pozor
Jedna iz med najlepših ladjah je bila ni biti na preslupna Ijeta. Znamo da né svako
»Buda« zvana magjarska paroladja Sada, Ijetoje prestopno, koje moremo s 4-emi de
kak iz Fiume javiju prošlog meseca 28-ga liti bez ostanjka One Ijeta na kojih kraju su
kad je iz tretjega svojega puta išla iz Afri dve nulle su samo one preslupne, koje je s
ke blizu Malage se je skup tresnula sa »Ari- 400-imi moči deliti Főleg toga si sada svaki
adne« zvanom hollandskom paroladjom Te zna zračunati kuliko je bilo prestopnih Ijetah
je tak bilo moguče, da vu juternoj megli i lak zračunati i to da je zaislo milliárd mi
jedna drugu nije spazila, pak je »Ariadne« nutah bilo aprila 80-ga ob 10 vuri, kak se
sa brzinom došla proti njoj i oluknjila nju je zveljičitelj rodil.
Ako pak bi hoteli znati, gda bode mil
je. te seje »Buda« za mali čas vtunula. Na
sreču, kaj je vu bližini bila »Murillo« zvana liárd vur se spunilo, kak se je Kristuš naenglezka paroladja, koja je putnike sve os- rodil, to ravno tak moremo zračunati Zračunano je da bude selo spunilo 114.080-ga
lobodila Ladja je assekulerana bila.
Ijeta juniuša l(j-ga po poldan ob i vuri.
N e b u d e z m r z a v lv a .
Ali gde bodemo več mi onda.
Szegedski Meteor, koj je bil prošle mrzle
dneve naprč povedal, sada to da na glas,
da se više Ijetos naj nebojimo od zmrzavice, jer akoprem budeju nekoji dnevi mrzlih
zato nesreče, ipak nebude. Niti mrzlih svetzgubil, ipak je mogel hip za hipom opazivati, da se lomu cilju kak na krelutih pri
bližava. Anda kad je več lomu tak. neka ga
harem ljudi kakti umietnika, koj zna živiti
— i ter kak — upoznaju Mossody Gjurek
nepropada tak lahko, kak drugi misle.
On anda odluči nekaj kupiti i nečesa
se prijeti. Tituluš »posebnik« ilili privatier
več mu se dugo nije dopadal, to posvud
nekak zvoni kak čoviek bes posla, koj i u
gradjanskem stališu neuživa ono poštovanje,
koje uživa on, koj se nečem havi, jer dielo
je kinč gradjana, samo mora čoviek pamet
no delati. On si anda uredi kavanu. Fod takovom okolnostju čoviek postaje obrtnik, jer
krčmari i kavanari su obrtniki, a polag toga
se čoviek sve jedno more ráznom užitku
života povdati, dapače kakti kavanaru bude
obrlnička dužnost dan i noč se zabavljati,
kartati se i druga nočna allotrija tierati, pak
onda čovieku nije treba iz doma za takovimi zabavami odhadjati jer doma sve
najde, pošto kartaši i igrači još k njemu
dojdu i dok sc drugi izvan doma, pri njem
zabavljaju, on se uviek samo pri sebi do
ma zabavlja. Vrlo dobro je zkomponuval.
Veselešega kavanara od Mossody üyu-

odpre od kupele vrata. Fetenecz je tam mr
tev bil ležal, na zemlji. Doktori su ga bili
previziterali, tak sudiju, da ga bil srčni krč
vumoril, ali pak da je samoubojac postal iz
otrovljenjem. Mrtvo njegovo télo su odpeljali
vu špital, gde ga budu parali.
Po lu ftb a Io n u Im P r a g e vu V a ra ž d in ,

Zagrebačke Narodne novine poljeg Va
raždina ležeče občine tak zvane Vidovec, vu
broju 22. aprila sledeča nam stavljaju do
znanja. Fred včera vu jutro ob 7 vuri i 15
minulih seli su si gori Lipot Salvator nadhercega na Meteor zvani Luft Balon, gospodin Grof Thun Leo i György od pionerov
laidinanti, Kvočka oberleitinand, koj za jedno i balona je bil vodil, i Krupp mašinista
Ob 10 vuri i 15 minuti bili su oper Ebenfussa 800 metrov visoko Ob 11 vuri 8 mi
nutah ober Sshwarzenberga 180 metrov vi
soko. Ob 2 vurah 20 minutah ober Mure
su putuvah 2000 metrov višine Okolo 8 vu
re ober Nemškoga Serdišča 1000 metrov
visoko. Ober Vidovec zganoga mesta ob 8
vuri 80 minutah bili su 100 metrov visoko
Flivali su dalje vu zraku od 8 do 10 ki
lometrov brzmi svake vure’ Kad su »Tužno
cerje« zvanoga kolodvora opazili, Luft ba
lona su tak na niško izpustili, da na polju
poslujuči delavci su moguči bili poprijeti doli
izpuščene vuže, s kojimi vužami pomočjom
doveli su pulmke do kolodvora, gde su oni
po lojtri doli bili došli. Ove poljodelavce, koji
su njim pomoč izkazati pripravni bili, su
putniki bogato nadarili, dapače decu njihovu
S t r e l j e n / b i r o v.
su takodjer vu Balonu gori spustili, naravski
Laza Cyürgya *z Görbéd biliara su prošlu samo tak visoko, kak su vuže bile dosigale
jednu noč streljili Tri s sajami namazani Vidovac imanja Vlastelica poimenu Jordiš
ljudi su na njega navaljili i petput su slre- Natalia baronesa svojom čerkom je takodjer

reka pod ovim suncem po danu a pod mi- sarno da nam kavanu na višini uzdržim?
esecom po noči nije bilo, te se je kod nje Fak to je sada hvala, da sam si tim skozga poslie policajne ure pri zalvoreni vrati, nuvanjem i pilom teha, kave, ruma, likerah
do jutra pilo i kartalo. Gostovi su puno to i raznih žganicah, pribavil pokvareno" žega popili i potrošili, ali se je redovito sve j ludca, s koji m bi moral iti u Karlsbad a ne
kavanarovemi novci plalilo. Taj prokleti sku u reši Medjutim to če se sve popraviti, sa
pi »FSrbl» ga je konačno nagnal, da se je mo pazi dobro, to je samo neka vrst pre
oženil. Za godinu dana je i miraz ženinim laza, koj u naravi uviek glavnu rolu igra.
Foslie deždja dojde sunce a poslie kride,
sretno odplaval za njegovim.
1 sad je došla nemogučnost za dugove imetak«
»Ja morem sad kakti žena arestanta
plačati, nestalo je kredita a nastala tak nazvana »Krida* le je naš Gjurek došel radi opel se k mojim roditeljem povrnuti. No,
lahkoumne kride pred sud. Fak kad je iz laj špot!« — bil je na njegovo mudrovasudnice kakti krivec, koj je svojom lahko- nje odgovor plačuče mu žene.
»No je,« — odgovoril joj je opet on
umnošču dospel do krive, izišel, le dobil na
»no je, za sad nemre drugač biti, kad
stanovitu vrieme odgodu nastupa kaštige u
reštu sudbenog slola, onda je on mislil, da j»* več lak došlo. ali ti se zato moreš liepo
ga bude sada svaki, anajmre pako njegova hatriveti, ako si samo malo promisliš: da
smo ali ipak živeli!«
žena milovala.
Kaj ne samo da ga žena radi to nadošle nesreče
nije milovala niti ga batrivela, več mu je
dapače njegovu nevaljanost predbacivala i
spočitavala, onda on loga nije mogel prerazmeti, zakaj i kak to. pak je na spočilavanja si ženi odgovoril: »Kaj seti tak zinenom sporni naš? Jeli sam te u čemu prikral
til V Jeli nišam ciele noči zkoznuval i preču-

*

*

*

Sušica, koja mu je jedina ostala za
spomenek na njegova vesela vriemena, činila je, da se je Mossody Gjurek pričel več
za rana starati Zubi su ga pričeli ostavljati
a vlasi, koji ga nisu ustavili, i na glavi miesečinu okružili, pričeli su bieli postajati. Nit-

S a m o u b o jlc a g o s p o d ič n a ,
bila gori sela. Ovi od balona pulniki su još
on dan na večer vu Golubovacu na željezVu cvetučoj mladosti okolo dvadeset i
nicu seli, skojum su prek Čakovca vu Praga dve Ijet stara gospodičina uništi svojega ži
varaS dimo udputuvali.
vota. Sidarovsky Ilona koja je, kod svojih
roditeljov bila stanuvala se bila zvala. MiD e fla n d a d ja ,
nučega tjedna vu subotu s otvorom se bila
Bečensko redarstvo je telegrafiralo bu- otvorila, akoprem doktori su sva moguča
dapeštanskomu redarstvo, da primeju tak vučinili, da njoj život oslobodiju, nego sve
zvanoga Pescha Ottokár knjigovoditelja, koj za badava bilo, kroz céli jeden tjeden slraje više jezer korunami svojega gospodara hovitoj muki bila podržena i tak poradi nutkvarnoga vučinil i s kojimi penezi je vu rašnje velike boli vu subotu morala je bila
Budapest bil skočil. Kad su telegrama vu ruke dušu izpustili. Da zaradi česa je ovo vučibili prijeli, vu onim hipu pošlje od redarstva nila, roditelji niti pojma nemaju. Samoubokapitan tajne redare na kolodvor, koji su jice mrtvo telo su jučer pravdenoga stola
njega poljeg izpisa okolo 10 vure iz Beča vu doktorske vučenosti mestu bili odpelali.
dojdučem cugu i prijeli bili. Ovaj Pescha
h o j k r a l j a zove z a kunta.
Ottokár je više Ijetah kod Bode Mikše pečutrgovca ne samo knjigovoditelj, dapače i
Bogoly Ferencz iz Ramocsaháza drugač
blagajnik je bil. Za jako poštovanoga i u- siromaškog človeka hižnoga stališa iz obilnim
rednoga činovnika su ga bili držali, na tu- blagoslovom nadaril je gospodin Bog. Ro 18
liko, da njegov gospodar célú zaulanost je živučih decab je opet štrk sel bil na r.jebil vu njem imal. Nego pred nekulikimi Ijed govu hižu i narodilo se je devetnajsto. Od
ni se bil Pescha iz sebe spozabil, pak peč velikoga veselja, ali budi od velike žalosti
ne izvanreda trošiti, gostione i kaj kakove pisal je lista kralju, vu kojem predpostavi
druga zabavna mesta pohadjati, tak su anda familie svoje okolnosti, pak oprosi lépő nje
bili došli na to. da radi toga tuliko penez
govo Veličanstvo, da bi milostiven kum biti
je bilo talilo vu blagajni trgovca. Kod vizi- njegovomu devetnajstemu detetu, koj je još
teranja kasse opazili jezu. do sada. da do
ktomu i mužkoga spola déte. — Na lépu
osem jezer korun tali
njegovu molbenicu sad ove dane je došel
S a m o a b o fa c na ž e le z n ic i.
od kabinet kancellarije odgovor iz priklop
Na poldanašnjem iz Merana dojdučem ljenimi 100 korun penezi. koje je kralj bil
vlaku vu prvoga razreda vagona prošli tje- poslal Bagoly Ferenczu.
den samoubojstvo se pripetilo Sinyei Merse
László iz Sáros varmegjie zemeljski gospon
koj je vre od više vremena beležljivi bil,
strelil se je. Stari Sinyei Merse poradi ve
like bolesti si je vu Meranu poleščicu bil
iskal. Več dugog vremena lamo slanujuči ni
mu hasnilo mkaj. jučer si bil sedel na vlak
i odpravi se prama domu. Kakli velikoga
betežnika na mestih su na prvog razreda.
Nego ovaj zemeljski gospodi n kad je več
blizo do Budapešte bil došel. proli sebi obr
ne nečemurno oružje. da konec včini svojoj
dugoj trpečoj nevolji. Vlak je okolo devete
vure doružil vu hudimski kolodvor, odkud
je redarstvo mrtvo niegovo télo prekzelo.
ko ga nije hotel poznati, niti žena mu, niti
njegovi »dobri pajdaši«, tko goder se je gde
šnjim na ulici ili drugde sastal, pak mu se
je Gjurek kakti stari žnanec i prijatelj pred
stavil, nitko se nije mogel na to pajdaštvo
domisliti, gde i kada bi to moglo biti. a
jer je svaki imal silnoga posla te se moral
žurili, to ga je svaki i na miestu oslavil bez
da je bilo riešeno to pitanji? prijateljstva i
pajdaštva
Kakti gladujuči hezposlica se u svietu
proturava, te je još i sad, baš tak kak je i
negda bil. pun zažainog prezira nad onemi,
koji si kruha trudom skrbe i nepoznaju dru
go, nego žuhke dane. za kojimi onda nikakovi veseli nedojdu. Jeli to u obče život?
Ako mu netko u krčmi od svojeg vina
natoči čašu, jer ga kakti unesrečenog sirotu
iniluje, onda on odklanja — ne natočeni!
čašu, več svako pomiluvanje od sebe. pak veli:
»Kak bi se vi sirote u obče mogli s
menőm uzporediti? Vi bogci! — Jeli vi u
obče znate, skim imate posla0 Ja sam u
jednom tjednu više novac na cigare samo
potrošil, nego vi fertal godi ne morete zas
lužiti, vi sirotčeki. Tko ste vi? Ja sam dvie
zidane kuče i do tri stotine mekot zemlje
profučkal, jeli ste me razumieli? Za pešice
hodili mi je stal nos previsoko, jelo se je
samo sreberninom a oni modri i zeleni papiri su samo leteli «

•le d n e te š a č k e p u c e p rip e č e n je .
Iz Apatina od strahovite nesreč^ nam
javiju glasa. Vu tamošnjoj pivarnici od četirmajst do dvadeset Ijet stare težačke puce
pretačeju iz pivinskih lagvov vu glaže. Te
žačke ove puce su jučer tulikajše vu delo
bile stupile. nego komaj su bile počele svo
je delo zvršavati. Bekker Jerezin 19 let staru pucu od mašine remen pograbi njezinu
opravil .i tak vu stenu hiti. da siromaška
puca vu onim hipu je dušu spustila. Siro
maška vdovica njezina majka za svoju jedinu čerku, koja je i niu bila zdržavala. plače
i tuguje sada.
»Rak sad ipak nisi nikaj drugo, nego
vinska mušica« — veli mu jedan izmed
njih. —
»Takovi ljudi to nerazmu, koji su cielo
svoje življenje samo nabitoga sira. tak nazvanog »mohula«, pak filarskoga kruha jeli«
— odgovori on skrenuvši spleči. — »Mi mo
remo gizdavo na prošlost se ogleda vati, jer
mi smo bili u njoj dečko, pak smo se svega
uživali česa samo ima ov sviet. Rak makar
se je sada i taj thealer dokončal, a li ž iv e li
smo i p a k — Zalim digne desnu ruku u
vis te načini u zraku pruženim kaziprstom
stanovilu figuru kakti tobož podkripljenje
govora: »Moji dragi, dvie zidane kuče i do
tri sto mekot medjimurskih zemalj di! —
Rak još ne posvc u pet godi na h !
To je
numerus! . . . H a! ! . . .
Ja ovo nišam za to napisal, da Mossodya — kojernu je u istinu drugo prezime
- tim za njegovo lahkoumje kaštigujem,
jer to je sada več suvišvo, več zato. da one
koji bi svojim imetkom — dakako herbanim.
jer priskrbleni se tak lahko nepotepe — na
istem putu bili, po inogučnosti odvrnem, za
da na zadnje nebudu od zdvojnosti tobož
triumphirali: Ali živeli smo!« Več da budu
mogli mirne duše reči: »Liepo, lagano živemo!
Onak je. kak je na zadnje.
E m , K o lin i.

A l se t r e b a š ib ic a m i I g r a t i,
Tekučega meseca 4-ga dneva okolo 11
vure prije poldana, jedna mala, do 5 lét
stara pucica, tak veliju, da je rešetarova bila
vu Čakovcu Zalaujvar-vulici je šibice bila
vužgala, od kojih šibic plamen poprime se
njéne opravice i na njoj počne iz pianinom
goreti. Rozenberg tergovca služkinji, koje je
najprije bila opazila, ima se zahvaliti, da se
vekša nesreča šnjom ni pripetilo, nego zato
vendar kak po rukah, tak i nogah žgeče
rane ima, ar njoj dolnja stran opravice pov
sem izgorela bila.
Hvale vrednu peldu izkazala je onda
i gospodina Glavina ekžekuloia plemenitoga
srdca gospoja takodjer, koja na žuliko plakanja dieteta, vu lastovitih svojih rukah iz
jednim punim škafa vodum za pogašenje
opravice priteči je pripravna bila.
P o r c ije p la t j a n j a n o v a m oda.
Jeden stranjski človek s torbom i vu
čuhu oblečeni stupi ove dane vu poreznim
uredu sobu peneznika. Rolagano se došklja
do stoia, i jednu dobro maslnu Stibrenu knjižicu položi pred peneznika.
— Kaj željite? — Rita peneznik.
— Molim pokorno znaju dvanajst ko
run porcije potrebuju od mene.
— Daklje platiti željite starac?
— Nišam mogučen prosim, ravno zato
sam sim došel Veliki siromak jeseni
— Jednu korunu ste ipak moguči
platiti ?
— Molim nit tuliko nišam moguči.
Reneznik prek previzilera svoje knjige.
— Oho pak vre licitacia je prezvana.
— Je odredjena, dakako odgovori starac
— Daklje ako nemrete platiti, tak ka|
hočete anda?
Starac se svojim tjelom zamaži tak. da
mu túrba na prvo skoči.
Znaju molim pokorno, samo sam zalo
došel. da vu rešlu odslužim dvanajst korun.
Kruha sam si lakaj donesel sobu ni. da od
glada nebi moral poginuti.
Od držane blagajne direkcia težko se
hude odločila nato, da bi dopustila iz lakvim načinom odslužiti doli njegovu porciu
Z g o r e t a o b č in a .
Aprila 21 i 25-ga je veliki ogenj bil vu
Gvergyo Alfalu občini, koj je 10Ő0 zidov na
pepel spravil i 350 gazdih je napravil bogce
Ogenj se je vu stali Kabdebo Géza mesara
počel, ali ravno vu onim hipu se je vidlo
da selo na pel šest meslah gori, zbog toga
se je velika zmešarija napravila, a ogenj
pa« se je vu velikim vetru či se bolje širil
— Nešče nas vužiže.
Mikes grof plébános je vtišil ljudi, ali
drugi den se je opet zažgala jedna hiža. Nekoji su i pisma dobili, da hude célo selo
vužgano. Zbog toga je strašno bil čemeren
puk. Rak kada se je 25-ga aprila Roth Mi
hály trgovca magazin vužgal, su ljudi kakti
nori na Rólh Mihalya navalili veleč, da je
on podežigal selo Hoteli su ga zaklati, ali
na sreču su došli žandari. koji su ga oslobodili

Odgovorni urednik
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Búza
Pšenica
10.00 —
Zab
Zob
j|12 00 —
Hozs
Hrž
j 12.00 —
Kukoricza uj ' Kuruza nova 10.50 —
» » ó l
»
stara 00.00 —
Árpa
Ječmen
12 00 —
Fehér bab uj Grah beli
12.00 —
Sárga * »
» Zuti
08.50 —
Vegyes » »
» zméáan 08.50 —
Lenmag
! Len
j22.00 —
Bükköny
\ Grahorka
11.0 0 —
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Az állat-praeparatumok teljesen molymentesek.
Budapest, 1900.: Állam i érem.

MI1I0H minden fajainak kitSmfcfre VálUtKnziK

KatonaMihály

nyilv. állatpraeparáló és tanszerkészitö intézete
B U D A P E S T , József körút 13.
Em lősök és m adarak term észethüen a leg
újabb módszerrel (modellirozással) készíttetnek,
szebben, jobban, olcsóbban, m int bármely
hasonló intézetben.

A z állatok kitömese nagyság szerint kerül:
EMLŐSÖK:
MADARAK:
Kgérnagységu (ISO t frt. PintynagyságuOSO I frt
Menyét *
2 * Galamb »
2 *
Nyesi
»
5 » Erdei bagoly
3 *
Róka
»
9 » Nagy suhuly (Uhu)
0 *
Vaddisznófej 15 20 » Sas (nagy)
12 »
Szarvaslej
35- 40 » Keselyű
12 »
Siketfajdkakasdiirdó helyzetben ágon faldiszül 10 »
Nyir
»
*
»
erdó részletet
utánzó állványon
7 »
Siketfnjd fej és farok faragott tablettán
5 »
Nyir *
*
*
»
»
4 » 1
Az intézetben készülnek mindenféle vadászati
tropheak. kisebb, nagyobb biológiai csoportok, függő
vadak, emlős fejek; művészileg faragott tablettákon,
mint szobadíszek, madarak, mint faldiszek, emlősbőrök tepieheknek természethüen utánzott fejek
kel őz, szarvas, agancsok mondirozása tablettákra, j
levetett agancsok koponyaulánzatokra helyezése
és minden egyéb praeparatori munkák művészi és
gondos kivitele jutányosán számittntik.
094 :t 10

Az intézet kitömési czélra frissen lőtt ritkább
altatókat minden időben vásárol; sas-fajokul, fajdkakasokat, uhu és tuzokat, medvét és medve-hocsot,
hiuzt, vadmacskát, vidrát, farkast. E fajok élve is
szállíthatók, a legmagasabb árakkal lesznek fizetve

A közelgő bérmálás alkal
mára ajánljuk dúsan felszerelt
raktárunkat

féké 0 Világostel«#«
méterenkint 36 fillértől feljebb.

Mintilftal fözsíggel szolgálnál;.
Schiitz Sándor és fia
692 l —l

divatáruháza

Zala-Egerszeg.

Árlejtés.

A perlaki kir. járásbíróság és járásbirósági fogház tűzifa szükségletének
és pedig 1903. 1904 és 1905 években évenként 91.2 m3 keményla szállításának biztosí
tása czéljából az árlejtést a járásbíróság I. számú jegyzői irodájában 1 0 0 2 . é v m á ju s
h ó 2 0 -i k n a p já n d é l e l ő t t 1 1 ó r a k o r fogom megtartani.
A szállítási feltételek az 1 számú jegyzői irodában a hivatalos órák alatt bár
mikor megtekinthetők.
Az árlejtésnél résztvenni szándékozók közül a szállítást elvállaló egyén 40 ko
rona készpénz! vagy óvadékképes papirt tartozik biziositéknl letenni.
A zárt ajánlatok szabályszerű bélyeggel ellátva lepecsélelten az I. számú
jegyzői irodába a lennt kitett napig elfogadtatnak.
P e r l a k o n , 1902 évi május hó 5-én

H o rv á th C s o n g o r, kir. járásbiró.

1627. tkvi 902

K e il-la k k

Árverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái kir. jbiróság. mint tkvi
hatóság közhírré teszi, hogy Feriin Mátyásné
szül Premus Mária végrehajtatónak, — Kiss
Gáspár végrehajtást szenvedő elleni 58 kor
töke követelés és járulékai iránti végre
hajtási ügyében a nagy-kanizsai kir. tör
vényszék és a Csáktornyái kir. járásbíróság
területén levő V. hegykerületi 560 tkk
837/6/1 hrsz. a. ingatlan 993 korona az
árverést ezennel megállapított kikiáltási árban
elrendelte és hogy a fennebb megjelölt in
gatlan az

legkitűn őb b m á zo ló -s ze r p u h a padló s zá m á ra.
1 nagy palaczk ára fit 1.35 kr.

l kis palaczk ára 68 kr.

S z s g tá lá n

padló-Viasz „0íria” ||| Aratty-ffiiy«iz
legjobb és legegyszerűbb beeresztő szer kemény padló számára.

m

G77 0

HEINRICH MIKSA czégnél Csáktornyán.________

Kir. jbiróság mint tkvi hatóság
699

17 10 tkv. 902.

Árverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái kir. járásbiróság mint
tkvi hatóság közhírré teszi, hogy Novák Mi
hály és neje Habianits Mária végrehajtat
nak, Habianits Mihály és Britits Teréz
végrehajtást szenvedők elleni 129 kor 32 fitt
töke követelés és jár iránti végrehajtási ügyé
ben a nagy-kanizsai kir törvényszék és a
Csáktornyái kir járásbiróság területén levő I
hegykerületi 223 tk 330 hrsz 1 h 1557
□ ö l területű ingatlanok udvar, belsőség, gyü
mölcsös, szőlő, szántó gyepűnek a fele 771
kor.-ban az árverést ezennel megállapított ki
kiáltási árban elrendelte és hogy a fennebb
megjelölt ingatlan az
1902. Évi Május

hó26-án dálilöttl

10 ónkor

az l. hegykerületi községházánál megtartandó
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási
áron alul is eladatni fog.
Az árverezni szándékozók tartoznak az
ingatlan becsárának 1 0 % készpénzben, vagy
az 1881. LX. t.-cz. 42 §-ban jelelt árfolyam
mal számított és az 1881 évi november
1-én 3333 sz. a kelt igazságügyminiszteri
rendelet 8. §-ban kijelölt óvadékképes pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni vagy az
1881. LX. t.-cz. 70. §. érleimében a bánat
pénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről
kiállított szabályszerű elismervényt beszol
gáltatni.
Kir. jbiróság. mint tkvi hatóság
Csáktornya. 1902 máj. hó 16

gO fcr .

Legjobb szer mosdó-asztalok, ajtók, ablakdoszkák stb ujonnani befestésere
1 doboz ára 45 kr.
8
-------- M i n d e n k o r k a p h a t ó k : --------

Az árverezni szándékozók tartoznak az
ingatlan becsárának 10 % á t készpénzben vagy
az 1881 : LX. t.-cz. 4-2. §-ban jelölt árfolyam
mal számított és az 1881. évi nov hó 1-én
3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri ren
delet 8. §-ban kijelölt ovadékképes papírban
a kiküldött kezéhez letenni, vagy az 1881:
LX. t.-cz. 70. §-a értelmében a bánatpénznek
a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított
szabályszerű elismervényt beszolgáltatni
Csáktornyán. 1902. inárcz. 11.
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1902. évt nijus hó 20-lk mpjan d. i. 10 órakor
az V. hegykerületi község-házánál megtartandó
nyilvános árverésen a megállapított kikiállási
áron alul is eladatni fog
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