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nyiitterek és hirdetések. magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi ismeretterjesztő es szépirodalmi hetilap. ‘ Általános Tudósitó« hirdetési osz
tálya Budapest.

Hirdetések jutánfosan számíttatnak. M e g je le n ik  h e te n k in t eg ysze r: v a s á rn a p . Mylm4r p„„ ..r .20 un.

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

. . , , jministerium 100 koronás jutalmát a ma- IV. és Liszják J III. oszt. tanulók Könyv-
A m u n k a  VOgon. jg^ar nyelv sikeres taniiasáérl. Kgyutlal bu- jutalmai kapod: Zrínyi Margit II. osztályú

rr , , . .  . ,. csut vett, mint utolsó községi iskolaszéki tanuló,tíz hónapi laraszto munka után va- . ... ’ . . .  .... ....., , . . elnök a tamlolesluletlöl. az intézettől; a va- Az iljusag énekkarának egy eneke utánrosunkban a tudomány csarnokai a múlt .......................... ... . . . . . .  . , . . .. . .. • •• , . . , . |, , i .  . . . . . I rosi elöljáróság es iskola>zck ueveben halas vegei ért az ünnepély s a tanulok sietvehó végén bezárulták Mint minden evhen. . .. . , , , , , , . . .  , • lllliU ll.. . . . I köszönetét mond a tanítok munkálkodása- lavozlak a szélrózsa minden nauyahan. ter-ugy az idén is a szokásos ünnepek kere- . . . . .  . . . ....................  , . .......... ,. . ,  , , . . ért, l(‘vekenysegeért. A jelenvolt közönség meszetesen, ki orom. ki banattal, a mintteben Isten segítségül In vasa mellett kezd- . ... . , , , . • . , mAam aiiA... , . , . , i- . az elnök szavait lelkesült eljenzessel lo- szorgalma es iparkodasa áltál kiérdemeltelek meg a munkai, ünnepélyes halaadassal n l  J . . . .  .f . . . . . .  . 1 3 gadta. hzutan kiosztanak a jutalmak. A
()(/< - !s az >e. j Királyi Pál-féle 2000 koronás iskolai ala- K  Q |j ö  N F É L É  K .

Mire e sorok napvilágot latnak, az Is- i pitványnak kamataiból j»» magaviselet, szór
tén házában már régen elhangzott a »Te|ga|om a inagyarnyHv elsajátilásáhan
Deu,n " istenhez szálló dallama, az iskola- jeles €.|ömcnelell lanusilotl horvál ajkú nö- Kérelem. Lapunk f. hó 0-ával a XIX
han a tanító, tanítónő utolsó intelme, a ta- Vendékck közül 10— 10 korona jutalomban évfolyam harmadik negyedébe léped: ez al- 
nulósereg, a jövő nemzedék szétrebbent az részesültek Horváth Károly és Verbánecz kálóimnál tisztelettel kérjük azon I előlize- 
iskola védő. vezető tatai közül: ill az é d e s . j  os/, jjiszlrovics Alajos és Lajtmann tőinkéi kiknek előfizetésük lejárt, azt megu- 
a boldog vakáczió! j dona II oszt Kosztel János és Szvaesina jitani. a kik pedig előfizetési dijjal hátralék-

A tanuló-iljuság boldog örömmel lért Kati III oszt. Novák Imre és Sáfránecz fián vannak, azt mielőbb beküldeni szives- 
hazá, élvezni a jól megérdemelt pihenési. Borbálya IV oszt tamilok: f> ő koronát kedjenek. nehogy a lap szétküldésében fenn- 
Mert a lefolyt 10 hónap alatt a testnek, a pedig a következők: Divják József I. oszt . ok ulás történjék. Tisztelettel
léleknek nehéz munkáját élték át úgy a Mekovecz Károly II. oszt. Horvátira József n kiadóhivatal.
gyermekek, mint a tanítók egyaránt. Meri dl őszi. és Kristofics József IV. őszi. lanu- FinléntPtP« ,\ vdiús- kö*oki»-
hár egészen más ulakon halad ugyan ma |«>k kaplak. A »Csáktujirya-Vidéki Takarék- to e p ie  • •. , . i i í . . . . '  ' , , . , . .. lasugyi in kir miniszter báró Jeszenaka gyermek, hogy eljusson a hutás forrása- pénzar« a.lon.anyanak egy reszel,o a ko- A , |)e|j , jsk rendes tanjlAll0, „
hoz ,nml a múl han, neg.s ....kor a l o - vei kezük kaplak .< « korona jula mai: J J  *  máiwdik fok0zalába líp-
rashoz vezető ul menten egymást kővető Horváth Juli I. Megla lerez II őszi la- 1
határkövekhez eljul, kiesi lelke mintha meg liu)ók Jell,,y (;,iszláv 200 koronás alapit- ..............Kérelem \ ^zépitű-Kgvesület e la-
voina terhelve gyenge lesle meg eles.gázva Vu„vának kamata,I. lo koronát, jó  maga- k „sz|(.,'ellessen kéri azon l. ház-
Ne 1 figyeliuk lehal loluk a nyári szuntlm k v,selel. szorgalom és előmenetelért Dohosy tulajdonosokat, a kiknek háza előtt fák 
ezt a kel hónapjai, mer a efolyt „lo alatt K|(,k ,v oszl lHllllM kapta. A Vasasztal- Vi,m’lak hogy azokat m09|, „ „yár folya- 
,0 ' “ ‘,old“gsa«uk inegallapilasara nagy he- ,ársasi|?. alapítványának karnalaihnl díszes mán lia,)0„kt.n| kétszer, reggel és este ön- 
gyet kellett alhagmok. nagy izeit kellett el- ,na|{yar jnmkönyvel Ihsztrovies Juli III es |öznj szíveskedjenek Kgyutal figyelmeztet. 
<,rn,ok Schneider Gábriella IV. oszláiyu tanulók i ,10J?y az Krzsébct-téren levő hársfák virágai!

KI őre  az ismeretek szerzésélxMi. ló i- kaplak. Könyvjutalmat kaptak még: Tónika |ejg nj |j|os
f e lé  a szív nemesitésében, ez volt az ö ul- Keremz és Herzer Jozscl I oszt lanulók. Iparosaink figyelmébe. A csáktor-
juk, ez volt az o czéljuk Az utazásnak j a jutalmazás ulán Pólyák Mátyás igazgató nyaj iparleslülel elöljáróságának 1902 évi 
azonban még nincs vége, messze, nagyon | a testület névében köszönetét mondva j ,mius ||(̂  ( f-éu tartott havi ülésének halá-
messze van a végezel, most csak pihenni ;|Z elöljárőssíguak. iskolaszéknek s a város lozalából kiindulva, a vasárnapi munka
iértek. hogy erőt merítsenek a további közönségének a szives támogatásért, az ün- j szünetről szóló 1891. évi Xlli I ez. érlel- 
munkához. ! nepélyt bezárta. Kgy hazafias dalnak elének- méhen ligyelmezlelnek a t. iparos urak.

Legyen velők a jó Isten áldása ! lése illán a kis elemi iskolások sietve Iá- miként azon nap reggel fi órától másnap
* voztak övéik körébe. Az állami polgári reggel fi óráig ipari munkálatokat mellöz-

A helybeli községi elemi népiskolában | fiú* leányiskolában is m hó 28 án ün- zenek meri ez érdembeni ellenőrzés el
múlt bő 28-án tartatod meg az évzáró ün- m*pélyes >Te Peum< -mal fejezteiéit be a rendelve lévén — az ezen törvényt be nem 
nepély A tanulók az intézeti lobogóval tani-Manév. Mise ulán az iljuság az intézet tor- tarlók megbírságolás véged feljelentetni fog
tóik vezetése mellett reggel 8 órakor ün- j naterméhen gyülekezeti össze, hol Pálya nak. Az elöljáróság.
népéi vés *Te l)eum«-ra vonullak a lom-1 Mihály igazgató tanár szép hazafias beszed- _  Halálozás. Feigelstock Mór szombal-
plomba Szent mise illan pedig az intézet za'la be a tanévei; lelkűkre kötve a hely. kereskedő I hó 2-án elhunyt. Benne 
udvarán a Hymnus eléneklésével kezdetéi: tanulóknak a jő magaviselelel. a szülök |)r. Viola Vilmos helybeli orvos atyját, Bach- 
vede az évzáró ünnepély, a melyen úgy a j iránti szereddel A záróbeszéd ulán követ- racli Győző a »Csáktornyái Tárházak« lárs- 
szülők mint pedig a laiiügy darálok szép I kezed a jutalmak kiosztása. A polgári fiú- tulajdonosa pedig apósát gyászolja, 
számban veitek részt Nevezetes volt az iskolában a Királyi Pál-féle alapítvány ka- Záró Ünnep. A helybeli kisdedovoda
intézel' életében a folyó tanévi záróünne- illataiból szorgalom és előmenetelért 20 - 2 0  záróünnepe m. hó 29-én délelőtt folyt le. 
péiy inért ez az utolsó közs. iskolai ünnep, korona jutalomban részesüllek: Konay J Kzen a záróünnepen városunk közönsége 
szeptember elejétől kezdve az iskola — 88 l||. B-bek K III. Kelemen Kerencz II oszt. oly nagy számban jelent meg, a mekkorái 
évi pályafutása után a magas kormány tanulók. A Csáktornyái fiatalság által alapi- még nem látlak a kisdedővó falai között 
•dvu gondoskodása alá kerül s igy évzáró toll Magyar Ösztöndíj kamatai, 10 fre ara- Pgy látszik a kedves nénikék (Martincsevics 
š egyúttal örökös búcsú ünnepély is volt nyal Bádli M III őszi tanuló kapta Könyv- Julesa és Hüli Czili) nemcsak a kisdedeket 
ez A záróünnepélyen megjelent Zakál llen- jutalomban részesüllek: Kárász O. I és vonják kettős mennyiségben az óvodába, 
rik i közs iskolaszék érdemekben dús el- llirscbler Gy II. osztályú tanulók. A polgári hanem rHermeltségükkel, meleg szerete- 
nöke is ki szép szavakban nyujtoda ál a leányiskolában a Királyi Pál-féle alapitvány lükkel és kedves élénk íemperamentomuk- 
lanitótestülel egy tevékeny és ügybuzgó tag-1 kamataiból jóviselet és szorgalomért 20 20 kai a kisdedek révén meghódítják városunk
j'unk Fiscber-Dugovicb Bedi lanitónőnek álkor jutalomban részesüllek: Feigelstock I közönségét is Hogy mindkettőnek valóban



istenadta tehetsége van e magaszlos és nagy 
türelmet igénylő pályára, mutatta az idei 
záróünnep is. A nagy közönség képezte 
gyürüzetben mindvégig fentudták tartani 
az apróság, a kis világ érdeklődését, akik 
ugyancsak gyermeki jókedvvel, tiszta, szép 
magyar nyelven verseztek, énekeltek, já t
szottak, a közönség folytonos tetszésnyilat
kozatait viva ki. Egy óra hosszat tartott a 
kicsinyek vizsgája, akik derekasan és fénye
sen megmutatták, hogy a 10 hónap alatt az 
ő második otthonukban a kisdedovodában 
kitünően képzett, hivatásukért rajongó és 
valódi költői kedélylyel megáldott »nénikék« 
vezették őket. Az ünnepélyt dr. Schwarz 
Albert elnökségi tag meleg szavakkal zárta 
be s egyúttal mindkét óvónőnek buzgal
mukért, különösen hazafias s páratlan mű
ködésükért a város közönsége nevében 
legmelegebb köszönetét és elismerését fejezte 
ki. A jelenvoltak a legnagyobb elragadtatás
sal távoztak el a kicsinyek ünnepéről.

—  Népesedési statisztika. Csáktornya 
nagyközség anyakönyvi kerületében a I év 
első felében 79 születés, 49 halálozás és 21 
házasságkötés történt. A Csáktornya-Vidéki 
anyakönyvi kerületben 110 születés. 04 ha
lálozás és 41 házasságkötés jegyeztetett be.

—  Csáktornya meteorologiai állomás 
junius havi hőmérsékletének maximuma 
3 4 2  C° 2-án; minimuma 9*8 C° 8-án. Csa
padék havi összege 113 5 mm A csapadék 
24 órai maximuma 2 5 0  mm 3-án. Csapa
dékos napok száma lti.

—  A helybeli iskolák értesítői. A Csák
tornyái községi elemi népiskola f. tanévi 
értesitőjéből. melyei Pólyák Mátyás az in
tézet igazgatója közöl, kitűnik, hogy az elemi 
népiskolában beíratott 244 fin- és 250 
leány, összesen 494 tanuló. A tanítótestület 
7 rendes, 1 kézimunka és 5 Inttanitóból | 
állott. A tanítótestület kebelében változás 
nem történt. A könyvtár a f. tanévben 113 
kötettel gyarapodott; állománya folyó évi 
junius hó 1-én 4005 kötet és füzet, 8 mű
lap. A tanszertár 2 tárgygya I, a m üzen ill
és régiség gyűjtemény pedig 9 tárgygyal 
gyarapodott. Ezen intézel, mint községi in
tézet, most adta ki utólsó, vagyis XXXIII. 
értesítőjét. Ugyanis a nagyméllóságu vall. 
és közoktatásügyi m. kir. minisztérium és 
Csáktornya város képviselőtestülete közöli
1901-ben kötött szerződés értelmében a 
községi népiskola 1902. szeptember e le jé 
vel állami kezelésbe megy ál- Ezen alka
lomból a I tanévi értesítőben az intézet 
igazgatója a város ezen iskolájának 32 éves 
múltjából és fejlődésének lörlénctéből igen 
érdekes és tanulságos adatokat közöl, me
lyek különösen a tanszemélyzel állapotára s az 
iskola tannyelvére vonatkoznak. Egyben rö
vid visszapillantást vett úgy a városi clöl- 
járóság és képviselőtestület, az iskolaszék, 
mint a tanítók azon hazafias működésére, 
melylyel ezen intézetet mindenkor a jó 
hírnévre iparkodtak emelni. Végül a taniló- 
testület nevében hálál mond az /utólsó érte
sítőben a város polgárságának, az elöljáró
ságnak és képviselőtestületnek a 32 éven 
keresztül tapasztalt jóindulatért, erkölcsi és 
anyagi támogatásért; a községi iskolaszék
nek s azok elnökeinek pedig a bizalomlel- 
jes szives támogatásért s mindenkor tapasz
talt jóakaratért. Városunk ezen intézetében 
a lefolyt 33 éven keresztül 3110 fiú és 
3099 leány, összesen 0215 tanuló járt 
Végül megjegyezzük, hogy a jövő 1902 — 
1903. iskolai évre a felvételi és jav. vizsgálatok 
augusztus hó 31-én, a beiralások pedig 
szeptember 1. 2 és 3-án fognak megtartatni.

Vidéki tanulók csak azon esetben lesznek 
felvéve, ha a helybeli tanulók felvétele után 
még elegendő hely marad azok elhelyezé
sére. Ez okból a vidéki tanulók beiratása 
szept. hó 3-án eszközöltetik. Az állami elemi 
népiskolák gondnoksága részére 1901-ben 
kiadott utasítás 20. § 5. pontjának harma
dik bekezdése értelmében minden tanuló 
után beiratási dij czimén 50 fillér szedetik.

A helybeli állami polgári fiú- és leány
iskola ez idei értesitőjéből, melyet Pálya 
Mihály igazgató szerkesztett, kitűnik, hogy 
a polg. fiúiskolába beiratkott 137., a leány
iskolába pedig 59 renees tanuló. Az igaz
gató ez értesítőben újból sajnosán konsta
tálja, hogy a leányiskolában a szülők ré
széről nincs meg az az általános lelkesedés, 
a minek lenni kellene A tanulók száma 
nem hogy emelkedne, hanem évről-évre 
fogy, miért is kérve kéri a szülőkel, hogy 
leánygyermekeiket az elemi iskola 4. osz
tályának elvégeztével ne lógják ki az isko
lából, hanem járassák leányaikat továbbra 
is az iskolába, mert ezzel úgy a család, 
mint a magyar társadalom csak nyerni feg. 
Változást idézett elő a tantestületben Haja- 
bács Ivánnak Balatonfüredre történt áthe
lyezése, az ekkép megüresedett állásra Ben- 
csák Richárd zay-ugróczi polg. iskolai tanár 
helyeztetett át. Szakonyi Géza rendes tanár 
N.-Kanizsára helyezletetl ál. helyébe Barabás 
György trencséni magán polg. isk. tanító, 
mint megbízott óraadó neveztetett ki: a le
ányiskolában is történt változás: Szakonyiné 
Kintner Róza N.-Kanizsára helyeztetett át. 
helyébe Griesbach Gabriella nagy-kanizsai 
polg leányisk. r. tanítónő jött. Jelenleg a 
tanári testület a polg. fiúiskolában 9. a le
ányiskolában fi tagból áll. Vallásiadra az 
ifjúságot 4 hitoktató tanította. A polg. fiú
iskolában az ifjúság önképzésére szolgált a 
Zrinyi-Önképzökör. mely a lefolyt iskolai 
évben 10 rendes gyűlést tartott, a melyen 
41 szavalat volt Az ifjúsági könyvtár a I. 
tanévben több művel gyarapodott, állománya 
fi42 mű. A tanári könyvtár is szaporodott 
a lefolyt tanévben, állománya 3fi í mű 
Mindkét könyvtár gyarapodását a helybeli 
három pénzintézet nemesen gondolkodó 
igazgató-tanácsa mozdítja elő, mert az állam 
— sajnos - a könyvtár gyarapítására egy 

fillért sem áldoz. A jövő 1902 903. tan
évre a beiratások szepl hó I 3-án tartat
nak meg. Mindkét intézetben a pót- és ja- 
vitóvizsgálalok szép! 1-én vannak, ezen 
vizsgálatok engedélyezéseért a folyamodvá
nyok augusztus 15-éig benyújtandók az 
igazgatósághoz.

Országos vásár. A Csáktornyán 
múlt hó 30-án megtartott Péter-Pál napi 
orsz. vásár, daczára a kedvező időjárásnak, 
igen rosszul ülőit ki. llgy a kirakó, mint 
az állalvásár silánynak mutatkozott, a mit 
részint a nagy munkaidő, részint pedig 
Muraköz nagyobb községeiben fellépett ál
latbetegség okozott. Felhaitatott körülbelül 
2500 állal, eladaloll 845.

- -  Testi sértés. Mull hó 2fi-án az 
esti órákban a helybeli Baumhack-fele ven
déglő előtt Ferenlin György helybeli kalapos 
inast Lepornik István itteni nyerges és kár
pitos inas egy késsel hátba szúrta úgy, hogy 
a beszerzett orvosi bizonyítvány szerint 
rajta 18 napig gyógyuló testi sértést ejtett 
A verekedőket illetékes helyen feljelen
tették.

Ellopott kerékpár. I)r Wolf Béla 
helybeli lakos kárára in. hó 27-én délután 
Kit) kor. értékű kerékpárját ismeretlen egyén 
lakásának kapu bejárata alul ellopta A ke

rékpár 30609 számmal és »Durkop« felirat
tal van ellátva, azonkívül a kormányzó bal
oldala csengő és korbács tartóval van el
látva. A nyomozás folyamán rnegállapilta- 
tott. hogy a lopást egy ismeretlen nevű 30 
év körüli egyén követte el, ki a fenti na
pon Varasdra menekült, hol azonban telje
sen nyoma veszett s feltalálható nem volt 

—  Kuruzsló. A muraszerdahelyi csend
őrség járőre m. hó 20-án délután Mikófa 
községben elfogta Petschunyi Ferenez stájer- 
országi illetőségű csavargót, ki nevezeti köz
ségben házról-házra menve patkányméreg
gel kuruzsolt. A kuruzsló a büntető bíró
ságnak # átadatott.

Vendéglő átvétel. Hencsey Gábor a 
»Szeiverth« szálloda sok éven át volt fő- 
pinezére f. hó 1-én megvette a Baumhaek- 
féle vendéglői, azt megfelelően átalakította 
és berendezte.

Muraköz állategészségügye m. hó
22-én a hivatalos adatok alapján lépfene 
Őrség 1 u., Tüskeszenlgyörgy 1 u , veszett
ség: Őrség 1 u.; ivarszervi hólyagos kiütés: 
Bányavár 1 u., Belicza 2 u., Bottornya 2 
u, Felsőpusztafa 2 u., Vili Ilegykerülét I 
u„ Lapány 1 u., Szentilona 1 u„ Tótfalu I 
u„ Zalaujvár 2 u, Zsedény 1 u, Muravid 
fi u.; sertésorbáncz: V. Hegykerület 1 u.; 
sertésvész: Csáktornya 2 u, Drávaszentmi- 
hály 2 u., Lapány 1 u., Őrség 7 u . Réthát 
4 u., Derzsimorecz 1 u.. Kotor 3 u., Nová- 
kovecz 3 u., Pálovecz 4 u.. VuMária 1 u.

Anyakönyvi hírek. Csáktornya nagy
község anyakönyvi kerületében I. évi junius 
havában bejegyzett születések: VVéber Jó 
zsef vasúti csoportvezető: Jenő. Herczer 
Izidor kereskedő: Andor. Gyuranics Vida 
földműves: Mari. Kolmanics FülÖp, ko
csis: Mári. Dékány Mihály, tanitóképzö- 
inlézeti tanár: Marietta. Leszkovecz Imre 
béres: Júlia. Megla Ferenez csizmadia mes
ter: Antal Beck József urod cseléd: Lajos 
Bedics Ferenez szabó mester: Anna. Horváth 
Lajos czipész mester: Mari Novak Péter, 
napszámos: János. Belső Antal csizmadia 
mester: Anna. — Halálozások: Őzv Hole- 
lics Balázsné szül Szlipán Rozi, 55 éves: 
tüdögümőkór. Szeiverl Ferenez, 8 hónapos 
tüdőlob. Varga Imréné; szül Lukács Fran- 
cziska, 37 éves: rák Gyuranics Mari, egy 
napos: veleszül. gyengeség. Pesainoska Anna,
I éves: hörghurut Tkalcsecz lst\án föld
műves. 73 éves: aggkori végkimerülés. Őzv 
Zuzel Józsefné szül Jenái Terézia, 74 éves 
aggkori végkimerülés. Budai Jánosné szül 
Petek Ilona, 68 éves: gát tályogok. Horváth 
Mária, I I napos: veleszül. gyengeség. Há
zasságot kötöttek: Dóriiig Emil lakatos mes
ter Kálozdi Annával.

A reklám. A kereslet és kínálat leg
gyorsabb legkényelmesebb és legolcsóbb köz
vetítője a hirdetés — reklám, mely előmoz
dítja a forgalmat, befolyásolja a versenyt, 
oz árak alakulását és így nagy hatással 
van az egész kereskedelemre és közgazda
ságra. Állandó, ésszerű reklamirozás minden 
gyárosnak, kereskedőnek, iparosnak, üzletnek 
a l»*lke. rugója, az éltető eleme. Hogyan, hol 
és mikor hirdethető a legsikeresebben, leg
jobban és legolcsóbban megtudható az »Ál
talános Tudósitó« hirdetési osztályánál (tu
lajdonos Leopold Gyula szerkesztő Budapest, 
\ll Erzsébel-körul 54.) ahol fölülmulhatal- 
lan pontossággal, kiváló szakértelemmel, 
odaadó lelkiismeretességgel és nagyon olcsón 
eszközük az összes hirdetéseket, reklámokat 
úgy a budapesti és vidéki, mint a külföldi 
lapokban és naptárakban Költségvetéseket, 
tervezeteket ingyen
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— Mulattató előadás. Moreli a hírneves 
bűvész-komikus 8 tagból álló művész társulatával 
ma vasárnap az » Ot t h o n «  kávéház kerthelvisé- 
géber tartja második, rendkívül érdekes előadását. 
Moreli művészen kívül a társulat legkiválóabbjai: 
Misiéi* Klinec, országos hírű gyors rníífestő, Mis 
Maquet kisasszony, a szép kigyónő, Kolkár tilinkó- 
müvész, Hildebrandl Eugénia bűvésznő, Klinec 
Sándor hasbeszélő,

Vasúti nyári menetrend. Csáktornyáról 
indul: Nagy-Kanizsa felé reggel 4 óra 39 p. gyors
vonat, délben 11 óra 2 p. személyvonat, délután 
4 óra 2 p. gyorsv., éjjel 10 óra 15 p. szeinv. reggel 5 
óra 51 p. vegyesvonat. — Prágerhof felé: reggel 
ö óra 10 p. személyvonat, délután I óra 1 p. 
gyorsvonat, délután 4 óra szeméi yvonat, éjjel t óra
9 p. gyorsvonat. Zágráb felé: reggel 4 óra 44 
p. személyvonat, délután ló ra  20 p. vegyesvonat. 
Varazsdig: reggel ti óra 15 p. vegyesvonal, este
10 óra 20 p. vegyesvonat, délben I 1 óra 44 p. 
vegyesvonat Hobára: reggel t» óra 4 p. sze
mélyvonat. — Zala-Kgerszegre délután 4 óra 28 p. 
vegyesvonat. Csáktornyára érkezik : Nagy-Ka
nizsa felöl reggel 5 óra 50 p. személyvonat, délu
tán 12 óra 58 p. gyorsvonat, délután 3 óra 40 p. 
személyvonat, este 8 óra 13 p. vegyesvonal, éjjel 
1 óra G p. gyorsvonat. Prágerhof felöl reggel 4 
óra 30 p. gyorsvonat, délben 10 óra 42 p. sze
mélyvonat, délután 3 óra 59 p. gyorsvonat, este 
9 óra 55 p. személyvonat. — Varazsdról reggel 4 óra 
18 p. vegyesvonat, reggel 5 óra 38 p. vegyesvonat^ 
délután 3 óra 50 p. vegyesvonat. - Zágrábból déle
lőtt 10 óra 47 p. vegyesvonat, este 9 óra 45 p. 
személy vonal. Zala-Kgerszegről délelőtt 8 óra 
40 p. vegyesvonat. Holtáról este ‘9 óra 50 p. ve
gyesvonat.

ÍROD a L 0 M.
Magyar Nemzet a legjobban értesült po

litikai napilap, az ország legtávolabbi részében is 
már a kora reggeli órákban olvasható.

Fő szerkesztők: dr. Jókai Mór é» Heksics 
Gusztáv, felelős szerkesztő: Adorján Sándor.

Minden héten külön közgazdasági, tanügyi és 
sport melléklettel Tárczarovatát az irói gárda 
legtehetségesebb tagjai látják el. Előfizetési ára 
egész évre 24., félévre 12.. negyedévre ti., egy 
hóra 2 korona. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Hu 
dapesl, VII. kerepesi-iit 54.

Az Egyetértés ma az egyetlen újság, a 
mely függetlenül pártoktól, érdekcsoportok lói védi 
az ország nagy igazait, jogait, alkotmányát. Ez 
őrségen nem ismer tekintetet, alkuvást, köntör
falazást. Távol minden befolyástól, pártok szűk 
szempontjaitól s minden inas egyébtől, a mi a 
szabad eszmék küzdőit eltérítheti, fegyvereit a 
magyarság szolgálatába helyezi és törekvéseit 
győzelemre vinni a legforróbb óhajtása. Ilamincz- 
öt éves múltjára büszkén hivatkozhat az Egyet
értés, inért olyan sikereket ért el, a milyeneket 
alig mulathat föl kontinentális lap

Manapság politikai legfőbb ezélja abban 
csúcsosodik ki. hogy kivívja az ország gazdasági 
önállóságát. E nagy eszme szolgálatába sorom
póba áll mindenkor és soraiba csoportosítja az 
összes intellektuális erőket, a melyek e nagy fel
adat kiküzdésére hivatva vannak. Együtt harczol 
mindazokkal, a kikkel e nagy ideálokban talál
kozik; szembeszáll mindazokkal, a kik ellene sze
gülnek.

A szerkesztőség, megerősödve az irodalom 
és zsurnalisztika legjobb munkásaival, élén Fenyő 
Sándor főszerkesztővel és Eötvös Károlyijai, 
nagynevű szépirodalmi főmunkatársával, lelkesen 
és szeretettel szolgálja e kitűzött czélokat. Arra 
törekszik az Egyetértés, hogy hírszolgálatra a leg- 
kimeritőbb legyen, gondoskodik érdekes és aktu
ális olvasmányokról bőségesen, tárczarovata vál
tozatosság dolgában kiinerithetlen.

Hírrovata a közélet minden ágára kiterjed; 
azon igyekszik, hogy bő és érdekes legyen; tan
ügyi, törvényszéki és egyházi rovatában minden 
jelentős eseményről tüzetesen beszámol, közgaz
dasági rovatának pedig oly nagy teret szentel, 
hogy az felölelhet mindent, a mi a gazdaság kö
rébe esik.

Mint a nemzeti ügyek és érdekek védője és 
harczosa, kéri az Egyetértés a nagy közönség tá
mogatását.

Eötvös Károly tovább írja feltűnést keltő 
nagy munkáját: Az e s z i  ár i  nagy per-t. Egyre 
fokozódik az Egyetértés nagynevű szépirodalmi 
főmunkatársa e müvének nagy érdekessége. Az 
eddig megjelent közleményeket az ujonan belépő 
előfizetők külön lenyomatban díjtalanul kapják 
meg.

Karácsonyra nagy meglepetésben részesíti az 
Egyetértés olvasóit. Érdekes és értékes lesz a mi
vel kedveskedni fog, olyan nagy szabású ajándék, 
a milyenhez hasonlót csak a külföldi nagy lapok 
juttatnak közönségüknek.

Az uj évnegyedben feltűnést keltő uj regény 
közlését kezdi meg: Sienkiewicz, a világhírű lengyel 
iró, egyik legragyogóbb müvét mutatja be. A 
k is e z r e d e s  ozimen. Sienkiewicz, a ki »Quo 
vadis«-ával az egész müveit világ figyelmét ma
gára vonta, ebben a regényben még csodálatosabb 
és érdekfeszilőbb mese keretében oly jellemző 
erőt fejt ki, hogy a világirodalom legkitűnőbb 
képviselői mellé sorozható. Gondolatainak mély
sége, ajkainak édessége és meséjének bonyodalma 
ebben a regényben az olvasót ellenálhalatlanul 
bilincseli le. »A kis ezredes« eziinü regény kizá
rólagos fordítási jogát sikerüli megszerezni és 
nincs kétség benne, hogy olvasóinknak különöséi- 
vezetet szerzünk vele.

Figyelmébe ajánljuk olvasóinknak, hogy a 
legszebb és legtartalmasabb magyar divatlapnak: 
a D i v a t  s a l o n  kiadóhivatalával kötött szerző
désünk értelmében előfizetőink e lapot kedvezmé
nyes áron egész évre 8 koronáért, félévre í ko
ronáért, negyedévre 2 koronáért rendelhetik meg. 
Az előfizetési dijak az Egyetértés előfizetésével 
egy utalványon beküldhetők.

Az Egyetértés előfizetési ára: egy hóra 3 k. 
öO f., negyedévre 10 k., félévre 2»* k., egész évre 

. 44» kor
Tisztviselők, lelkészek, tanítók és katonák 

: számára kedvezményes áron küldjük. Es pedig: j  
egy hóra 2 k. 44» f., negyedévre 7 kor., félévre 
14 kor., egész évre 28 kor. Mutatványszámot kí
vánatra szívesen küldünk. Az Egyetértés szerkesz
tősége és kiadóhivatala, Budapest, IV., I'apnövelde- 

jutcza 8.
Múlt idők ködéből, történet homályából 

ki ragyog egy-egy fénysugáios név. Hallatára meg
dobban a szivünk, mintha diadalmi énekel halla
nánk. Minden nagy névnek megvan a maga han
gulati kísérője. Ahitat száll meg. ha a Szent Ist
ván nevét halljuk említeni; a fiatalság tiszta va
rázsa árad az Imre herezeg alakjáról; a lovagi 

, poesist jelenti szent László; a harezos egyház 
jósé Pázmány, a vitatkozó pap; a nemzete életé
ért karddal, szóval küzdő középkori lovag ideálja j 
Zrínyi Miklós. Á kor az ő alakjaiktól nyeri nevét 
és fényét. Egy bizonyos időben ők jelentik nem
zetük vágyait és törekvéseit. A vallásos és haza
fias érzés mindkettejökben összefonódik az Isten 
hilehagy ásáért veri a nemzetet ' az ő szemük 
előtt. Istentől várják nemzetünk megmentéséi, 
minthogy más már nem is segíthet rajtunk. A | 
szószéken, irószobában, csatamezén együtt kiiz 
denek vallásuk és hazájuk ügyeiért. A vallási 
vitairatokból ép úgy a hazaszeretet sugárzik, 
mint hogy a vallásosság az ereje a honmentő 

, katonának.
E gyönyörű korról. Pázmány és Zrínyi ko

ráról szól a Nagy Képes Világtörténet most meg
jelent 1 ö3 füzete.

A 12 köteles nagy munka szerkesztője Mar- 
czali Henrik, egyetemi tanár, ki egyúttal e kötet 
írója is. Egy-egy gazdagon illusztrált kötet ára j 
díszes félbőrkötésben lö korona; füzetenként is 
kapható tíO fillérjével. Megjelen minden héten egy 

I füzet. Kapható a kiadóknál (Révai Testvérek 
Irodalmi Intézel Részvény társaság Budapest, Vili 
í llői-ut 18. sz.) s minden hazai könyvkereskedési 
utján havi részletfizetésre is.

<1 S A R N 0 K.
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Sve pošiljke se tičuč zadržaja 
novinah, naj se pošiljajaju na 
iine. Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izd ate ljs tvo :

knjižara Kischel F ilip o va. horvat,|(om i magjarskom jeziku izlazeči družtveni, znastveni i povučljivi list za puk
kam se predplate i obznane

pošljaju. Izlazi svaki tjeden jed en kra t i to: vu svaku nedelju.

Predplatna cena je:

Na celo leto . . .  H kor. 
Na pol leta . . . 4 kor. 
Na četvert leta . . 2 kor.

Pojedini hroji koštaju 2o lili

Obznane se poleg pogodbe 
i fal računaju.

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

Ne opadnimo vu sdvojnost.
Od dneva do dneva čitamo iz novinah 

hude glase, koji veliju da je  tu ili lam ve
lika tuča bila, da je viher tak silni bil kaj 
je krove trgal, te da su vode narasle i ve
like poplave pouzročile.

Ono, kaj nam je protuletno hudo vreme 
ostavilo, ono nam sada zčme od nas tuča 
viher, poplava te nas opel ostavi zdvojne, 
kak tužno gledimo vu huduče te sami od 
sebe pitamo: kak budemo živeli?

Ah kak n e b i!.............Siromak gazda,
koj mora zdržali svoju drobnu dečiču, zatem 
još kralju mora dati, kaj je kraljevo, tojest 
porciu mora plaliti, kak nebi mogel zdvajati. 
kad svaki svoje zahtéva. a luča viher i po
plava mu zeme sve, zéme mu i ono, kaj bi 
za svoju polreboču — hasnuval.

Pak ipak ne opadnimo vu sdvojnost! 
Vu sadašnjem vremenu, kada znaju pogi- 
belji najvekše biti, je jako blizu i pomoči.

Zakaj su anda assekuralna druživa! 
Ali naši gazdi si nemisliju tak. sve osla vi ju 
na Božju volju, ali pozabiju kaj veli pri
redje:

— Pomaži si sam, pomore li i Bog!
Im oni mali penezi, koje bi plalili 

nutri za assekuraeiju, oni se mli nepoznaju, 
a kaj pako ako dojde jedna luča le nam 
na nikaj dene šetvu, kuliko je onda kvara! 
Čovek navék prije mora se nad jati pak za
tem oseguriti, a né več onda. da mu za 
golér ide.

Z A B A V A

Poštenje-vitežtvo.
Ako se je  o poštenju i vitežtvu govo

rilo, u koga se ima svaki kakli u zrcalo 
ogledati; tak se je samo o kapitanu Koloma- 
nu Bezeredy-u govorili moglo. IJ eieloj regi
menti nije bilo obljubljenijega olflcira kak je 
on bil. Soldati su ga obožavali a kameradi 
offieiri su ga visoko štovali. Odkad je  slal u 
regimentu, nikada s nikim nije imal m k a - 
kovu zadevicu nili prepirku. Kroz godinu je 
bilo više razmiricah i viležkih riešenja islih, 
ali njega nije polag bilo, Bezeredj nije nikada 
bil svadljivec.

Da pak je njegovo ponašanje uviek slro- 
go kavalirsko bilo, došlo je od tuda, jer je 
bil iz stare plemenilaške obilelji te je njegovo 
rodbinstvo i u najvišje krukove dopiralo. U 
ostalom je on bil svakomu uviek na službu 
pripravan, a osobito, ako mu je koj kame
rád pri regimentu u škripac zagazil. Sve ovo. 
sa njegovom mu prirodjenom ljubezmvoslju 
učinilo je, da su ga svi kameradi visoko ci- 
enili i on je kod svili njihovih viležkih raz- 
glabanjih kakli posriedujuči sudár uredoval

Ali ako smo več to zamudili, naj nez- 
dvojimo zato, jer se veli: »Kčsna luga, 
pésja misel* — Ne ljubimo volju na delo, 
jer Bog nam je dal dve ruke i sa ovimi 
si svigdar moremo priskrbili svagdašnji kruh.

Sdružimo se! Kaj uemore jeden sam, 
to skupno moremo zvršiti mi. Vnoge i| 
vnoge občine hvaliju Boga. kaj su družtvene, J 
kasse napravili, ili pak družtvene žitnice, j 
kak je dobro lo njim sada, ako njih sila 
pristisne.

Ali čim je znamenitega stvar domača 
meštrija! Gledimo, samo, kak dobro bi bilo 
to. da bili se sa kakvom liasnovitom meš-j 

j trijom baralali vu zimi i sada prodali, ku
liko bi nam lo doneslo

Samo zdvajali nesmemo. Im nam je 
zalo Bog dal pamet, da ako smo po jednom 
meslo kvarni, na drugim si lo znamo na
domestiti.

Pak onda ne budimo stranjski od na- 
vukov onoga, koj je spametneši odnas. Ako 
nam gdo kaj spamelnoga veli, naj se neo- 
brnemo od njega, da tobož njegve reči nesu 
potrebne, im su naši predji ne lak delali

Je. je né su lak delali, ali nesmemo 
pozabiti da je pod zadnje vréme svél jako 

| na pré došel vu razumu. Mi sa ovim mo
ramo slupati, ako hočemo, da se nepreko- 
picnemo iz njegovih kolab Jer gdo ne stupa 
sa svetom, loješt gdo se netrsi spoznati one 
navuke, koje sadašnji svél napre daje, on 
zaostane i zgubljen je.

Zadnjiči sam od svilogojstva pisal. Vi

te se je njegovomu pravoreku svaki drago- 
voljno pokoraval Pak niti se nitko nije lak 
razmet u le vitežke paragrafe, kak Bezeredy 
a ktomu se iti je i sam najslože držal i 
zahtieval, da hude svaki lakov kakov je on 
sam.

Pod takovimi okolnostmi se razmeva, da 
je Bezeredy liepoštovanje u regimentu i u 
družlvenotn životu užival, pak je onda iz 

i loga izišlo to, da se je  svaki za njegovim 
prijatelstvom jagmil i bil jalen ouomu, koj 

i je dubljc kod njega n prijateljstvu sedel. 
Jednom riečju: S Bezeredy- em bili inliman. 
služilo je na časi.

Medju njegovu najbližje i najintimnim 
prijatelje se je brojil mladi lieuleiianl Bela 
Zemplenyi. To je bil veselak sa još dielijim 
ličem, kojega su u officirskoj menagi svi 
rado videli Njegova nevgraničena veselost, 
sigurnost u raznih poduzeljih, nestrašlivosl 
le njegova olvorenost je sve kamerade mu 
predobiln.

Najviše pak mu je bil naklon Bezeredy. 
koj je pod krinkom prijateljstva na Zernjile 
nyi-a i pazil, jiošlo je taj mladič bil dosla 
zletika gospodinčič. kojemu je baš pazilelj 

Í bil treba.

dite, kak lépő dene sada jednomu siromaku 
koj rečimo najmenje ií)  korun dobi za ga- 
lete. Im ga je listje nikaj ne koštalo, deca 
koja su ga brala ovak i onak jesti Irebaju, 
pak ako za drugo delo nesu prilična, to 
moreju zvršavali jedino kaj jesti košta pak 
onda foringe, da galete prodati pelaju

Još jedenkrat velim, ne zdvajajmo! 
Bog je dober, samo mi budimo dobra deea 
njegova. On nas hude pomogel.

ITfajmo se vu Boga L. R. J.

Kaj je novoga?
X eum aan  S a lam o n  sin  S te lekov .

Se je preselil vu Matyaševu hižu na 
starom gruntu Tam hude magazine nadalje 
držal i svakovrstne kože: marosee, teleei 
koznie. ovčje, zajčeve lisičje, tvorce, zalim 
kosti, canjke, vrjska, i liirse kupuval.

Nem e s tv a r i  / p otres .
Od one neizgovorne velike nesreče 

koja se sad ni davna vu Mártink ve pripe
tila, sloprav sad pišeju, kaj su bili opazili 
s prigodom onoga hipa. Veli ju, da eelog o 
loka sve stvari več naprvo su počutile bile 
strahovite poslednice. Bogata marha su tak 
nemirna bila. da su spotrgala one vojke > 
kojimi su prevezana bila. Psi pako su po 
čeli tulili i s celim telom drlitali od straha 
Kače koje su se bile navadne na vrhunca 
bregov zdržavali, (»ovrgle su tule svoje mesta 
Ptice jievačice su prestale pevati, i dalek<> 
su se odstranile od brežnih krajevah. 1 sva

Kak več više krat, tak je i sada, neko  ̂
jutra Zemj>lenyie k Bezerediju ves smučen 
nahrupil* Kálmán, ti mi moraš odmah dali 
pet sto forinti,* bilo je prvo, kaj mu je  pu- 
slie onag na hitrom izrečenog pozdrava rekel 

Bezeredy ga ozbiljno |»ogleda. »Čuješ, 
li si se opel kaital?« — zapila ga zreznn. 
a Bela (»olvrdi pitanje zdvojnim kimanjem 
glavom. *Je, ja sam se kartal a nesreča 
im* je proganjala kak još nikada Karle su 
mi dobadjale, kak da su [»roklete. Ali kaj 
basni sad lo jadikovanje! Ja sam Sternis- 
burgn ostal pel sto forinti dužan a lo je 
dug poštenja, koj mora bili plačen, to li 
dragi Kalman znaš lak kak i ja. Anda po- 
sudi mi novce, za osam dni ču ti ja na moje 
offieirsko poštenje povrnuti.*

Bezeredy je tu jeremijadu mirno slušal 
a onda smieseči se rekel: »No, ako je lak. 
onda mi nepreostaje drugo, nego mojemu 
bratu zletika. novce posudili. ali bez obveze 
na offieirsko poštenje Ti češ mi dug 
plalili, kada češ moči*

Zemplénji je bil izvan sebe od veselja,da 
mu je Bezeredy hotel odmah novce jiosu- 
d̂ ili. jer mu je još o«l prije bil nekaj dužan 
Pak sluga je onda u prevelikom veselju



razumieti. Ti si proli mojoj volji meni svoju 
officirsku poštenu rieč zadal, i ja moram 
sada pri tom ostali, da ju izpuniš!*

»Ako pak meni do sutra nikako nebi 
bilo inoguče lili prnjavih pet sto forintih 
skupa spravili, kaj onda?* - zapita lieu- I tenant.

»Onda češ morati posliedice nosili» 
odgovori mu tíezeredy — »jer sa olficirs- 

I kum poštenimi riečju se nije za igrali, Iko 
ju zada. on ju mora i držati.*

»Ti anda zahlievaš odlučno da platini?* 
- zapita sada nesigurmm glasom Zemplenyi

»Ja samo na lom moram čvrsto stati, 
da li svoju zadanu officirsku rieč o držiš!» 
— odgovori zrezno kapitan.

Zemlényi pograbi svoju kapu i odkropi 
iz sobe. On je dobro poznal Hezeredya. da 
se nikad ne šali. Pod bikovimi okolnoslmi 
onda zbogom liepa husarska uniforma, sbo- 
gom soldački život' Nazlpji • srditost je 
obuzela mladoga olTicera na prama Ib zere- 
dyu kod te misli, koj mu se je kakti pri
jatelj kazal, a sada elo. gorje kako v užuraš 
na plaležu drma

Je, bilo kak je bilo! — Dugoga pre-



»To je najmenje!« svi oficiri iz jed- 
nim glasom veliju.

Pred šestom vurom s petimi minutami 
postavi se ova gladna kompanija.

Ošteriaška prime nje.
— Cotov je  vre obed V
— Na službu, samo nek dojdn i ova 

druga gospoda takaj.
— »Na jedenput donesem!«
— »Samo donesite ! Više njih nebude«.
»Prosim moja gospoda vas samo se

dem ima ovde, još četirinajst faliju«
»Ni jedna duša nefali ovde«. — veli 

laitinant, koj je obeda bil zapovedal. Mi svi 
skupa mesto triuh budemo jeli Zato smo 
zapovedali za d vadeset i jednu peršonu o- 
beda, kajti ako bi bili rekli, da nas samo 
sedem bude, segurno nebi dosta hrane bili 
imali«. —

I potrošili su sve, do zadnje drobtine.

Otrovljena farni Ha.

Iz Dečuha nam od strahovitoga pri pe
čenja glasa javi ju. Vu Somogy varmegjiji lak 
zvanom mestu Darány jedna céla familija 
poradi otrovnih gobav postala je nesrečna. 
Tak se pripetilo, da Palkó István poljodela- 
vec svojum iz jedenajst peršon familium 
prošastnu sredu je gobe večerjal. Včera su 
sve mamične bili našli. Danas do julro pa- 
ko osem peršon je bilo vumrlo. tri mozbit 
budu mogli doktori vendar od smili os- 
loboditi. —

Oselska klup.

Sad ove dane \u jednoj selskoj školi 
obdržavali su izpita. Naravski, vu takovi pri
liki se više ljudih za volju svojih decah 
skup zide. Iz nenada malo kasnije početka 
izpita stupiju vu školu gospoda, navučilelj 
za nje slolce nije imal. pak reče: — »Janči 
donesi simo onu oselsku klup. da si gospo
da vu nju sedneju «

Lneehen i je  ponorel.

Iz Genla nam javiju. da naše nedužne 
Erzsébet kraljice nečemurni krvoločnik Lu-

Ceni vu Evekhi reštu je ponorel. Lučeni 
vre od toga više danov se nemirno opona
šal i s kajkakvimi bedastimi pitanji je rešta 
pazitelje mučil. Prekovčera na zadnje su 
izpazili. da ga bila preobladala ponorosl. Po 
one hižice vratah, gde je bil zaprt je preko- 
redno počel ružiti, kad je stražar k njemu 
bil stupil. potrebuval je da nek mu donese 
štrožoka vu ujegovu celicu, kojega su na
vadni svaki dan vari odnesti, da se proz- 
reči. Slražan mu je rekel, da kasnije vre 
donese nutri, na koje reči Lučeni strahovito 
počne ručati. stražana pograbi, draplje, grize 
njegov obraz i na zadnje ga počne guliti. 
Stražan za pomoč kriči, kam su laki ostali 
stražan, dobežali, njego prijeli i zvezanoga 
vu jednu sobicu zaprli.

/ '« / « ' sata,

Vru Vatikanu vnogo se smejeju XIII 
Leonu od njegove jedne šalne znamenitosti. 
Znano je, da posije pape smrti vre najprvo 
boriju se tri znameniti kandidata na svetoga 
Petra tronuša. Najme jeden po imenu Ore- 
glia di San Štefano, koj ne ljubi jako Iri- 
najstoga Leona. Papa dobro zna to. 1 lo 
takodjer zna, ako vumrc, Oreglia bude vči- 
nil onaj navadni posel, da mrlvoga papu 
po glavi s jednim srebrnim hamričom po- 
kleple i opita: — »Pecci! tak izbilja mrtvec 
jesi?* Ove dane vu spomenek je bilodošla 
ova navadna znamenitost i tu vu pape na- 
uazočnosti, sveti oteč se k Greglu obrne i 
na sledeči način se izrazi: \o od loga se 
nebojim da bi ti mene jako poklonkal po glavi. 
Kajti i onda se buš se od toga bojal. da 
se još prebudil hudem*

Poskočila  preti srebernhn
postavanju .

Da zaručnica poskoči pred gostuvanjem 
kajti m* ljubi mladoženja to se več višekrat 
pripetilo vu življenju. Nego da žena pred 
srebrnim gostuvanjem bi bila skočila, od 
svojega muža s kojim je več dvadesel i pet 
let skupa živela, tojt* ipák malo čudnovito. 
Vu Bein še dogodilo. Leeb Jozelina DS leto1

okamenil, jer od tog debelog kamerada se 
je najmanje pomoči nadjal Ohodva slupe 
u pobočnu sobu i tam nadporočnik nabroji 
kameradu novce.

Komaj da je Zernlénji imal slolinjarke 
u rukuh, ide odmah u veliku sobu. stupi 
k Bezeredyu i riečmi:* Anda ja moju offi- 
cirsku poštenu rieč razriešavam!» -  hiti 
mu skup zmotane stotinarke u obraz. Be- 
zeredy, blied kak stiena skoči gore. a ka- 
meradi slupe med nje. Debeli nadporučnik I 
je Zemplényiu hotel nekaj doviknuti, ali 
mu Bezeredy namegne, da neka bude liho.

Bog zna kaj mu je hotel povedati! 
čuti čemo kasnije.

Ohodva officira budu po kamcradih iz 
šale sprovedeni. Odmah zalim su došla dva 
officira k Zemlényiu. koji su ga u ime Beze- 
redyevo na dvoboj (duel) pozvali, a svedoki 
su k lomu ustanovili najtežje pogodbe. Dvo
boj pako se je  imal izvojšlili pištolami u 
jahalnici kasarne. I tako su prije 21 sala 
bivši najbolje si prijatelji, sada kakti glavni 
nepriatelji, jedan proti drugomu stali sa na
bitim orožjem u rukah Strast ih je dope- 
lala simo.

Na kommandó: jedan. dva-tri, puknu 
— istodobno obod ve pištole, a kad se je 
dim razišel videli secundanh Bezeredya na 
llu u piesku ležati. Zemplenyieva krugla mu 
je  celo prevrtala, a kad je liečnik prislupil. 
bil je  kapetan več mrtav

Zemlényi sa svojimi sviedoki olide iz 
jahalne le komajda je domov došel,stupi debeli 
nadporučnik k njemu u sobu Kaj si Bela 
napravil?* vikne poročniku — Ti si jed- 
noga izmed najpleinenilijih ljudi uhil!»

»Droli meni se nije plemenilo izkazal » 
odgovori Zemplényi.

Nadporučnik se strastveno nasnuje:* 
Proli tebi nije bil plemenit?* krikne sad 
divlje - - »Ti to misliš sam ». Pak kaj mis
liš. čije su bile one slolinjarke, koje si mu 
u obraz hilil? Te su bile od njega moj dragi 
Zemplényi. za da budeš mogel svoju rieč 
održali i nečeš morali oliieirsku čast »pu
li rali »

Vres shrvan sruši se poročnik na stolac 
te ga suze obliju. kad je začul, da je Beze
redy nadporučnikii tajno novce predal, za 
da je njemu. Zempléniju lobož |)osudi. ali 
o lom u i kom u uikaj uepovieda. Sada |>ako. 
kad je mrlav, drži si nadporučnik za duz- 
nost plemenitost Bezeredyevo odkriti.

Drugog dana je Zemplenyia nestalo, tej 
je bil kakti deserlirec kurentiran. Došel nije 
nikada više natrag. Kaj se je šnjim dogodilo, 
nitko nežna. Samo jedan kral je bivši jedan 
kamerad, koj |#»šreču iskal n Ameriki, pri- 
poviedal, da je tam jednoga posve propaloga 
čovieka jednoč srel. i on hi se vadlal. da 
je laj isti |>o svoj |»riIi< i bil Zemplényi

Km. Kolin v.

stara listoncšca žena, koja bi bila imala 
dojduči mesecu svojim tuvarušom srebrnu 
gosluvanje služiti po skočila je nekam i Ri- 
tirz Anton cipelarom, koj je petnajst let 
mlajši od nje. Dri času tak je mislila vu 
sebi da više hude vredna njoj zabava s 
jednim trideset i tri let starim človekom 
neg srebrno gosluvanje s pedeset let starim

T o lv a ja  je  p r i je l  vice Špan.

Redarstvo je okolo poldneva Laszter 
Leih Ivachim četerdeset let slaroga jiotepuha 
iz Stanislaua prijelo. Laszteri Maar Gyula 
vicešpan ga prijel ravno vu onom hipu, 
kad je iz žnjegovoga žepa nakanil iz 2000 
korunami napunjenoga bugjelariša vukrasti 
Naravski redarstvo je vu onim hipu tata 
prijelo i višešemu poglavarstu predalo.

X n v o M  se ž iv e li.

Vu nedelju vu Budapešti v jednoj oš
tariji nastanil se jeden oberlaitinand. samo 
uemškoga jezika je znal govoriti, i samo 
luliko je bil rekel, da je sad iz Drage došel 
i da je jako truden i zalo neg ga samo 
večer naj zbudiju. Kad je kelnar od njega 
zahteval, nek se zapiše vu njegovu knjigu. 
laj odgovor mu dade, da nije potrebno, nego 
inedju tim mu ipak preda svoju vizit karlu 
na kojoj je  bilo napisano: Emerich Killer. 
Na večer kak je bilo povedano kelnem, 
hotel je izbuditi oberleitinanda, opazi, da 
jako spi, nego kad ga bolje pogleda, vidi, 
da mu je obraz izvanreda bledi. Vu onim 
hipu doktora pozove, koj je posvedočil, da 
je oberlaidinand čemer pil. Na jedenkrat 
su javili soldačkomu poglavarstu, koje je 
n|ega vu soldački Spital pospravilo. Killer 
je več drugi dan k sebi došel. na luliko. 
da su se moguči bili žnjim spominati nego 
vendar je još jako slab. Radi česa je  hotel 
samouhojnik postati, od toga nikaj nije ho
tel povedali, samo neprestanoma glasi, da 
jak ) žaluje, zakaj ni više gifla popiI Njegov 
regiment, pri kojim služi, vu Draga varašu 
leži. kojemu su od nakanjenoga samouboj- 
slva laki telegrafirali.

A 'a volil se živeti jeden pim naxialev.

Vu Szabadki Rónay György Vl-ga gim
náziuma učenik. Rónai Šandora kod željez- 
nice činovnika sin junia 24-ga nuler vu 
škoh se bil vu zube strehi z vadi prevelike 
žalosti, ako prem iz svili predmelah je jaki) 
dobru svedočbu imal, samo iz jedne je bil 
prepái. Na sreču, rana mu baš nije velikoga 
kvara zrokuvala, doktori imaju ufanje, da 
ga zvračiju.

K rof Tisza I  št v a na nesreča

I isza Ištvan Grof. kak nam iz Nagy 
varada pišeju. 21-ga vu Geslu, kad je  svo
jim jahačom šelnju načinil. konj se popiknc 
i grofa hiti pod se i zvan toga s kopitom 
svojom nekuliko vudarcov |>oda. Grof Tisza 
Istvana je po zubi i glavi nespodobno izrital. 
koga je zalim zavdaniini ranami s krvom 
glavom pelal vu svoj kaštelj Dolj(*g mnenja 
doktorov više tjednov bude trpelo, dok mu 
rane posve zacelile budu.

Prosimo naše poštuvane pred- 
pia trnke, naj nam vu novim fertaljii 
predpia t ne zaostat k e čim predi poš/eju 
i pred/date ponovijo.

Odgovorni urednik 
M A R G I T A I  J Ó Z S E F .
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G a b o n a  á r a k .  — C ie n a  Ž itk a .

t m.-mázsa. 1 m.-cent. kor. érték

Búza Pšenica lí-0 0 —
Zal> Zob 1100 —
Bozs HrZ 11.00 —
Kukoricza uj Kuruza nova |10.8f)

* »  6 » stara 0 1 .0 0 -
Árpa Ječmen 11 00 —
Fehér bab uj Urah beli 12.00 —
Sárga » » » Zuti 09.00 —
Vegyes » * * zméSan 09.00 —
Lenmag Len 20.00 —
Bükköny Grahorka 11.00

Hirdetések
32!>3 tkv. 902.

erdő 3 hold 1112 koronára értékelt ingat
lanra az árverést elrendelte és hogy a len
tebb megjelölt ingatlan

1902. évi julius hé 26-án délelőtt 10 órakor
IV. hegykerület községházánál megtartandó 
nyivános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alul eladatni nem fog.

Az árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10% át készpénzben vagy 
az 1881 : LX. t.-cz. 42. §-ban jelölt árfolyam
mal számított és az 1881 évi nov. hó 1-én 
8838. sz. a. kelt igazságügyminiszteri ren
delet 8. §-ban kijelölt ovadékképes papírban 
a kiküldött kezéhez letenni, vagy az 1881: 
L X. t.-cz. 70. §-a értelmében ;i bánatpénznek 
a bíróságnál előlegeselhelyezéséről kiállítóit 
szabályszerű elismervény! beszolgáltatni.

A kir. jáiróság mint tkvi hatóság.
Csáktornyán, 1902. évi junius lió 12.

735

Vegytisztitása festése
továbbá női egész aljak, Háló
köntösök s egyéb dolgok

plissirozása f t  gőzVasalisa
ezek felvétele és kiadását eszközölni.

Bővebbet Mayer Károly vegyé
szeti gyára Nagy-Kanizsán. m

Visszárverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 

kvi hatóság közhírré teszi, hogy a csák- 
ornyavidéki takarékpénztár végrehajtatnak 
Sostárics Istvánné született Scsavnicsár 
Dorotya végrehajtást szenvedő elleni 2980 
k. — f. tőke követelés és jár. iránti végre
hajtási ügyében a nagy-kanizsai kir. tör
vényszék és a Csáktornyái kir járásbíróság 
területén levő V. hegykerületi 101 tkvi 134 
h. sz. ingatlan 44 népsor sz. házzal Scsav
nicsár Francziskát illető >/4 része 490 k 
öO f. u. ó. 114 Ikv. 141 hsz. ingatlan a 
rajta levő présház és 2 n sor sz. ház adóst 
illető felerésze 1484 k. u. o 117 Ikv. 143 
hsz. ingatlan egészben 272 k. u. o. 120 
Ikv 142 hsz. ingatlan egészben 324 k. u 
o, 648 tkv 145/6/2 hsz. 336 k. ugyanezen 
Ikv-ben 145/6/4 k sz. adóst illető felerésze 
432 k u o 604 Ikv. 145/6/1 a hsz. egész
ben 365 k u. o. 906 tkv legelő 206 k 
becsértékben az árverést ezennel megálla
pított kikiáltási árban elrendelte és. hogy a 
fentebb megjelölt ingatlanokra 
1902. évi július hó 21-én délelőtti 10 órakor az V hegykeruleti 
községházánál megtartandó nyilvános árve
résen a megállapított kikiáltási áron alul is 
eladalni fog.

Az árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10% készpénzben, vagy i 
az 1881. LX. t.-cz. 42 §-ban jelelt árfolyam
mal számított és az 1881 évi november 
l én 1303 sz. a. kelt igazságügyminiszteri 
rendelet 8. $-ban kijelölt óvadékképes pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni vagy az 
1881. LX. t.-cz. 70. érielmében a bánat
pénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről I 
kiállítóit szabályszerű elismervény! beszol
gáltatni.

Kir. jbiróság, mint tkvi hatóság
Csáktornya^ 1902 máj. hó 13 739

3736 tk 902

Árverési hirdetmény kivonat.
A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 

tkvi hatóság közhírré teszi, hogy Zakál 
Henrik ügyvéd által képviselt Premus Ist
ván végrehajtatnak Magdalenils István és 
neje végrehajtást szenvedő elleni 600 k — f. 
tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtás 
ügyében a nagykanizsai kir. törvényszék és 
a Csáktornyái kir jbiróság területén levő a 
IV. hegykerületi 759 tkv-ben 415/a/2 hsz

G y ü m ö lc s - és s z ö llö b o r kész ítés i gépek.

GySwílcs- és szőUíjajtíK,
folytonosan ható kettős emeltyű szerkezettel, és nyomerő szabályzóval.

A munkaképesség 20 „-ai nagyobb mint bármely más sajtónak

Hydraulikus sajtók,
Szilit- ii gyiímStcszfizöK

és b o g yó m o rzso ló k .
Teljesen felszerelt szüretelő készülékek.

S z fiiio -  é s  u y ih n ö h  s ö r lö k . A s z a ló  Aó s z ü lő k eA gyümölcs és főzelék aszalásra 
f /y r im ö /c s - \á f /ó  és h á m o z ó  f/ó p v k .  legújabb szerkezetű szabadalm önműködő 
. .S y p h o n ia "  gyümölcs- és s zö U ö v v s szó  p v rm v z te z ftk  gyárlalnak és szállillatnak

jótállás melleit a legjobb kivileiben

Ma y f a r t h  Ph. és Tá r s a
g a z d a s á g i  g é p g y á r a k ,  v a s ö n t ö d e  e s  g ö z h á m o r .

BECS, ii. faborstrasse 71.
=  K itü n te tv e  4 9 0  a ra n y , ezüs t és b ro n z  é re m m e l. =

Árjegyzékek ingyen es bermentve.
1; ti> K épviselők es v iszo n taru s itó k  fe lv e te tn e k .

Ajánlja dúsan 1'elsznrelt raktárát. mindennemű 
arany, ezüst ős nickel háztartási- és ékszer czik- 
kekben. valódi svájezi fali- és zsebórákban, vala
mint látszerészeti árukban.



Ha lá tlak  oh Zacherlin, a szivem is dobban, 
/le  nem fogad lak el. lm kínálnak tokban. 
Tokban a mi van, haszontalan dib. dáb; 
Attól ugyan nem döglik, se féreg, se a sváb.

Zacherlin üvegben! Ez az igazi sz er! 
begyen áldott a ki készít, szászar és ezerszer 
•V valahol függ a Zacherlin p lakát  
tltt kapható Zacherlin egész éven át.

Nyomatott Kischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán
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