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

Állatdijazás.
A Csáktornyái járási mezőgazdasági bi

zottság az állattenyésztés fejlesztése érdeké
ben folyó évi szeptember hó 28-án állatdi- 
jazást rendez, mely díjazáson kizárólag a 
Csáktornyái járásban lakó kisgazdák vehet
nek részt sajátnevelésü állatjaikkal.

A kiosztandó dijik a nagyméltóságu 
dr. Darányi Ignácz földmivelésügyi m. kir. 
miniszter ur állal, a zalavármegyei gazda
sági egyesület utján rendelkezésre bocsájtotl 
450 korona összegből, valamint az alábbi 
tervezetben felsorolt adományokból fedez
tetnek.

Dijaztatni fognak nyugoti fajú szarvas- 
marhák és angolíaju sertések.

A díjazás rendje:
A.) Borjas tehenek.

I. Gróf Festeticli Jenő dija: 100 k.
II. Államdij: 60 k.^
Ili. Államdij -40 k.
IV. Muraközi lakp dija 25 k.
V. Csáktornyái takp. dija 25 k.

B.) Üszők 1—3 éves korig.
I. Államdij 60 k.
11 Államdij 40 k.
III. Csáktornya vidéki takarékpénztár 

dija 40 k.
IV. Balhauser Ottó áll felügyelő dija 

30 kor.
V. A járási mezőgazdasági bizottság 

dija 20 k.

C.) Választott üsző-borjuk.
I. Államdij 60 k.
II Államdij 40 k.
III. Balhauser Olló áll. felügyelő dija 

30 kor.

U.) Malaczos göbék.
I. Gróf Festetich Jenő dija 100 k.
II. Államdij 25 k.
Hl. Államdij 15 k.

E.) Koczák 1— 2 éves korig.

I. Államdij 40 k
II. Csáktornyái takarékpénztár dija 25 

korona.
III. Államdij 20 k
IV. A járási mezőgazdasági bizottság 

dija 20 k

F.) Választolt malaczok.

I. Államdij 30 k
II. Muraközi takarékpénztár dija 25 

korona.
III. Államdij 20 k

Bejelentési határidő f. évi szeptember 
hó 15-e, minden községre nézve az illeté
kes jegyzőnél.

A díjazás helye a Csáktornya nagy-1 
községi vásártér, bármely esetleges állate
gészségügyi zárlat esetén a szentilonai vá
sártér; — kezdete d. e. 9 órakor

Csáktornyán, 1902. aug. hó 10-én.

A járási mezögazd. bizottság.

A közigazgatási bizottsági ülésről.
A közigazgatási bizottság augusztus havi 

ülését dr. Jankovich László gróf löispáu el
nöklésével f. hó 12-én tartotta.

Az alispán*, ÍÖorvosi és állatorvosi havi 
jelentések felolvastatván, a bizottság azokat 
tudomásul vette.

A szakelőadók féléves jelentéseiket be
adták s azok alapján egybeállitolt jelentés 
terjesztetik fel a miniszterelnökhöz.

Szily Dezső bizottsági tag indítványára 
a közigazgatási bizottság a szolga bíróságok 
utján felhívja a községek elöljáróságait, 
hogy mindazon esetekben, amidőn a köz
ségnek, mint erkölcsi testületnek, nevén 
álló, de az úrbéresek tulajdonát képező in
gatlanok telekkönyvi kiigazilása tárgyában 
a törvényes eljárás megindittalik, fordulja
nak az alispáni hivatalhoz, hogy ez érde
keik képviseletével a vármegyei t. főügyészt 
megbízhassa.

A zalaszentgróti úti bizottságban meg
üresedett tagsági helyre a bizottság Botfy 
Péter megyei törvényhatósági bizottsági tagot 
megválasztotta.

Sümegen a főszolgabíró jelentése sze
rint a létesítendő leletonhoz 15 előfizető je 
lentkezvén, a bizottság erről a kereskede
lemügyi miniszterhez jelentést lesz, kérve 
ott a telelőn létesitését.

A bizottság tudomásul vette a keres
kedelemügyi miniszter leiratát, mely szerint 
Tapolczán a telefon fölállítását az J 903. évi 
munkaprogrammjába felvette.

Kir. tanfelügyelő — jelentése szerint
— ezen időszakban meglátogatta az alsó- 
domborui kisdedovodát és Muraviden az olt 
megnyitandó kisdedovoda jellege és dologi 
viszonyai érdekeiben az elöljárósággal tár- 
gyall. A Podbreszten és Orehoviczán meg
nyitandó állami elemi iskolák elhelyezése 
ügyében a járási főszolgabíróval a helyszí
nen intézkedtek s az illető bérhelyiségek 
szerződéseit a miniszterhez felterjesztették.
— A turcsiscsei községi iskola helyébe ál
lítandó állami iskolához megajánlott ingat
lanokat átvette s a szervezéssel összefüggő 
egyéb mozzanatokat a járási főszolgabíró
val, iskolaszékkel és elöljárósággal lebonyo
lította.

Czehenter Ilona és Bugala Matild mu- 
racsányi közs. kisdedóvdknak megválasztását 
a bizottság megerősitette.

A légrádi iskola átalakítás ügye, az is
kola jellegére való figyelemmel teendő in
tézkedésekre — a kir. építészeti hivatalnak 
kiadatik.

A dabronczi róni. kath. iskola építke
zéséről szóló jelentés tudomásul vételéit.

A köveskállai önálló gazdasági ismétlő 
iskola ügyében érkezett miniszteri rendelet 
a kir. tanfelügyelőnek kiadatik, hogy a gaz
dasági egyesület elnökével érintkezésbe 
lépve, a további teendőket megállapítsák.

Kir. tanfelügyelü úgy saját megfigyelé
sei, valamint az ifjúsági egyesületek szerve
zése körül az országban egyes fontosabb 
vidékeken történt intézkedések figyelembe
vételével előterjesztést telt az ifjúsági egye
sületek szervezése körül követendő eljárás
ról. A közigazgatási bizottság az ifjúsági 
egyesületek szervezésének nemzeti és társa
dalmi nagy fontosságát méltató felhívást 
intéz a közvetlen felügyelete alatt álló is
kolák gondnokságaihoz és iskolaszékeihez; 
egyben felhívja az összes főszolgabírókat, 
hogy az iskolai hatóságokat ezen fontos 
nemzeti ügyben hazafias buzgalmuk teljes 
odaadásával támogassák.

A vármegye összes szolgabiróil fölhívja 
a bizoltság, hogy járásuk összes községi 
elöljáróságait a szorgalmi idő egységes be
tartása, a tényleg iskolázók és az összeírt 
tankötelesek különbségeinek ellenőrzése, az 
iskola mulasztók kellő megtorlása és ezen 
megtorlásoknak összpontosított kezelése, vé
gül némely iskolánál még hiányzó ismétlő- 
iskolák — törvényben gyökerező szervezése 
czéljából mull évben augusztus hóban kia
dott közigazgatási bizottsági végzés rendel
kezéseit a legszigorúbb felelősség mellett 
végrehajtsák.

Kir. tanfelügyelő figyelemmel az 1902. 
évi 30 332. számú miniszteri körrendeletre, 
előterjesztést telt a nemzetiségi vidékek tul- 
lömött iskoláiról, amelyeknél részint uj ál
lások szervezendők, részint az iskolailag 
csatlakozó községek közül földrajzilag leg
alkalmasabbakban uj iskolák állitandók. 
Az első csoporlba tartozók közül felhivat
nak Alsódomboru, Belicza, Dekanovecz, Do- 
masinecz, Felsőmihályfa, Muracsány, Mura
siklós, Muravid, Nagypalina és Szelencze 
községek iskoláinak fentartói, hogy a tan
kötelesek létszámának megfelelő uj tanítói 
állások szervezése. Draskovecz (Oporoyecz, 
Csukovecz, Hemusovecz), Strelecz (Palovecz, 
Derzsimorecz), Tüskeszentgyörgy (Alsópuaz- 
lafa, Csehovecz, Palinovecz), Szentmária 
(Alsómihályfalva) községek pedig a csatla
kozó községek egyikében felállítandó önálló 
iskola iránti intézkedéseket haladéktalanul 
megindítsák és eljárásuk eredményéről még 
f. évi szeptemberben a közigazgatási bizott
sághoz jelentést legyenek.



Iskolai értesítés.
A Csáktornyái m. kir. áll. polg. fiú- és le

ányiskolában az 1902— 1903. iskolaévre a 
beiratkozások szeptember hó 1— 3 tartatnak 
és pedig d. c. 8 — 12 óráig úgy a fiú, mint 
a leányiskolában. Szeptember hó 1-én dél
után vannak a pótt- és javitóvizsgálatok 
mindkét intézetben.

Szeptember 4-én Veni-Sancte és a tan
év megnyitása. Beiratásra a tanulók kötele
sek szüleik, vagy ezek helyettesei kíséreté
ben megjelenni, és a múlt évi iskolai bizo
nyítványukat, keresztlevelüket, illetőleg szü
letési bizonyítványukat, valamint ujrabeol- 
tási bizonyítványukat, ha még 12-ik életé
vüket be nem töltötték, az igazgatónak be
mutatni.

A polg. fiúiskola I. osztályába kilencze- 
dik, a leányiskola 1. osztályába pedig csak 
tizedik évüket oetöltött tanulók vehetők 
fel, ha az elemi iskola IV. osztályát lega
lább is elégséges eredménynyel elvégezték 
és ezt iskolai bizonyitványnyal igazolják, 
vagy ennek hiányában a felvételi vizsgála
tot sikeresen kiállják.

A polg. iskolába lépő tanuló, bármely 
nemzetiséghez tartozzék, köteles a magyar 
nyelvből annyit tudni, hogy a magyarnyelvi 
oktatásban fennakadás nélkül részt ve
hessen.

Minden tanuló a beiratás alkalmával 
köteles 8 kor. tandíjon felül 2 kor. beira- 
tási dijat és »hozzájárulás« czimén 30 fill. 
az orsz. tanítói nyugdíjalapra fizetni, ezen
kívül 1 koronát nyomtatványok és az érte
sítőért

A tandíjfizetés alól való felmentés a 
magas kormányt illeti, azért a felmentés 
iránti folyamodványok, szegénységi bizo
nyitványnyal felszerelve, ehhez czimezve az 
igazgatónál beiratás alkalmával nyújtandók 
be, később benyújtott folyamodványok nem 
vétetnek figyelembe, valamint azon tanulóké 
sem, kiknek bizonyítványában háromnál 
több elégséges van; a tandíj másik fele 
januárban okvetlen kifizetendő.

A vizsgálati és beiratási napok pontos 
betartását a t  ez szülőknek annyival is in
kább figyelmébe ajánlom, mert a később 
jelentkezők csakis a késedelem okát hitele
sen igazoló bizonyítvány alapján, tanfelügye
lői engedély mellett vehetők fel.

Csáktornya, 1902. aug. 20-án.

Az igazgató.

Meghívó.
Zalavármegye törvényhatósága szepl. hó 

1-én a vármegyeházán az országos gazda
sági munkás és cselédsegélypénztár szerve
zetéről ismertető előadást fog tartani, mely
re a Gazdasági Egyesület L tagjait is meg
hívta.

Egyesületünk áthatva azon magasztos 
czéltól, melyet ezen intézmény maga elé 
tűzött kívánatosnak tartaná, hogy ezen in
tézmény Zalavármegye munkásnépe által 
minél inkább felkaroltassék s igy különös 
súlyt helyez arra, hogy ezen értekezleten a 
gazdaközönség minél nagyobb számban je
lenjék meg.

Ez utón kéri tehát fel az egyesület 
igen tisztelt tagjait az értekezleten való 
megjelenésre.

Felhívás.
A zalavármegyei gazdasági egyesület 

Nagykanizsán állami támogatás mellett egy 
len beváltó és feldolgozó gyárat óhajt léte
síteni, mely által a gazdaközönségnek egy 
újabb oly jövedelmi forrást kíván nyújtani, 
mely hivatva lenne a gazdaságok jövedel
mezőségét kiválóan fokozni, tisztelettel kéri 
tehát a gazdaközönség azon részét, kik len 
termeléssel foglalkozni kívánnak, hogy eb
beli szándékukat a holdszám megjelölésével 
az egyesület titkári hivatalával vagy Jerfy 
Adolf bizottsági elnök úrral Nagy-Récse és 
Elek Ernő földbirtokos úrral Ujnép u. p. 
Nagykanizsa mielőbb közölni szíveskedjenek.

K Ü L ÖNF É L É K.

—  Ö Felsége a király születésnapja.
Múlt hétfőn, aug. hó 18-án édes magyar 
hazánk minden községében hirdették a 
nemzeti lobogók, hogy ünnep van. E napon 
érte meg a koronás király friss erőben és 
egészségben 73-ik esztendejét. A nagy öröm
ünnepet Muraköz metropolisa, Csáktornya 
is hazafias lelkesedéssel tartotta meg. A ne
vezett napon már kora reggel a középüle
teken nemzeti trikolort lengetett a hajnali 
szellő; reggel 9 órakor pedig a róm. kath. 
templomban Horváth Lajos zárdalőnök fé
nyes papi segédlet mellett istentiszteletet 
tartott, a melyen a polgári hatóság képvi
selői s nagyszámú ünneplöközönség vett 
részt. —  Ő Felsége, a király születésnapján 
a Csáktornyái izraelita templomban ünnepi 
istentisztelet volt, melynek keretében Schwarz
J. rabbi velős magyar beszédben méltatta 
királyunk kiváló fejedelmi erényeit; rendít
hetetlen kötelességérzetét, alkotmányosságát, 
népei boldogitására irányzott atyai gondos
kodását. — Katz Lipót kántor a Király- 
Zsoltár-t adta elő, az istentisztelet végén 
pedig a kar a Hymnus-t énekelte,

—  Nemzeti ünnep. A magyar nemzet 
ünnepélyes kegyelettel s hazafias lelkesedés
sel emlékezeti meg e hó 20-án első szent 
királyáról, szent Istvánról. Kárpátoktól — 
Adriáig viszhangzott szerte a hazában e 
nemzeti ünnepen a költő ama nagy szava, 
hogy: Él magyar, áll Buda m ég! Nagy 
Magyarország minden városában az isten
tiszteletek, az ország fővárosában a szent 
jobb körülhordozása, a lengő lobogók, a 
Mindenhatóhoz küldött fohászok, imák fé
nyes bizonyságai annak, hogy a magyar 
n*p hite, hazájához s szent királyához való 
ragaszkodása — daczára ama rengeteg idő
nek, mely elválasztja e kort, s népet a 
nagy királytól — még mindig szilárd és 
állandó. Legyen is e nagynap örökké tartó- 
kapocs, mert csak addig boldog e hon min
den népe, mig a haza szeretetében, nagy 
fiainak megbecsülésében egyetért. A nagy 
nemzeti ünnepnapon Csáktornya hazafias 
közönsége is kivette a maga részét A köz
épületeken nemzeti zászlók lenglek már 
kora reggel, d. e. 11 órakor pedig a róm. 
kath. templomban ünnepélyes istentisztelet 
volt, a melyen Varga Wolfgang hittanár ha
zafias szellemtől áthatott szent beszédet 
mondott Szent Istvánról, magyar hazánk 
első apostoli királyáról. A nagy nemzeti ün
nepen az ájlatos hívek zsúfolásig megtöm
ték a templomot, hol hálaimákkal fordullak 
a királyok királyához, kérve áldást az első 
szent királyra, az ezeréves magyar hazára.

—  Áthelyezés. A vallás- és közokta

tásügyi miniszter Hajnal K. János mura- 
szent-kereszti áll. népiskolai tanítót a pod- 
breszti áll. népiskolához helyezte át.

— Eljegyzések. Wittrnann L. Vilmos f. 
hó 17-én eljegyezte Deutsch Frida kisasz- 
szonyt Jalzsabetről (Horvátország). — Hen- 
csey Gábor helybeli vendéglős f. hó 17-én 
eljegyezte Szeiverth Irma kisasszonyt, Szei- 
verth Anal takarékpénztári igazgató leányát.

— Esküvő. Reichard Sándor ungvári 
vasúti hivatalnok f. hó 20-án vezette oltár
hoz a helybeli izr. imaházban Rosenherg 
Elvira kisasszonyt, Rosenberg Rezső keres
kedő kedves leányát. —  Krasovetz József 
a helybeli Tódor-czég üzletvezetője f. hó 
20-án esküdött örök hűséget Tódor Linka 
kisasszonynak.

—  Kinevezés. A vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter Nagy Paula oki. tanítónőt a 
turcsiscsei áll. elemi népiskolához rendes 
tanítónővé nevezte ki.

—  Az ipartestület köréből. A7. ipartes
tület elöljárósága augusztus hó 21-én tar
tott ülésében elhatározta, hogy ezentúl a 
törvény és alapszabályaiból kifolyólag havi 
rendes üléseit minden hó 1-ét követő ked
den d. u. 6 órakor, uj hivatalos helyiségé
ben, — Tűzoltó Egyesület épülete — fogja 
megtartani.

—  Megerősítés. Zalavármegye közi
gazgatási bizottsága f. hó 12-én tartott ülé
sében Czehenter Ilona és Bugala Maliid 
muracsányi közs. kisdedóvónők megválasz
tását megerősítette.

—  A tűzoltóság köréből A helybeli 
önk. tüzoltóegylet parancsnoksága f. hó 18- 
án Nuzsy Mátyás egyesületi elnök elnöklete 
alatt ülést tartott, a melyen a következő 
ügyek tárgyaltattak: 1. Polesinszky Emil 
helybeli áll. népiskolai tanító, kedvezőtlen 
egészségi állapotára való tekintettel, alpa- 
rancsnoki tisztségéről lemond. — A pa
rancsnokság sajnálattal veszi tudomásul a 
lemondást, érdemeit, munkásságát jegyző
könyvbe igtatja s erről őt átiratilag értesí
teni határozta. 2. A helybeli ált. ipartestület 
elnökségének átirata az ujonan felépített 
tűzoltói szertár- és laktanya helyiségében 
levő, s az iparleslület által bérbe veendő 
irodahelyiségének lakbér ügye. — A parancs
nokság az átiratot tudomásul véve, határo- 
zatilag kimondja, s erről az iparleslület el
nökségét értesíti, hogy a nevezett irodahe
lyiséget az ipartestület számára fűtés, vilá
gítás, tisztogatás és szolgatartás szolgalma- 
nyokkal havi 30 korona bérösszegért haj
landó átengedni. 3. Olvastatik a szentgoi 
hárdi önk. tűzoltó-egyletnek meghívója, mely 
szerint f. évi azept. hó 14-én ünnepli meg 
fennállásának harmmczadik s zászlóavatá
sának huszadik évfordulóját, s erre a Csák
tornyái őnk. tűzoltó-egyletet, mint társegyle
tet is meghívja. — A parancsnokság a 
meghívást örvendetes tudomásul veszi, te
kintettel azonban szűk anyagi viszonyaira, 
az ünnepélyen nem képviseltetheti magát
4. Végül Masztnák József szakaszparancs
nok indítványára a parancsnokság kimondja, 
hogy jövőben semmiféle néven nevezendő 
egyesületnek a közgyűlések megtartására a 
tanácstermet ingyen át nem engedi.

— Arvaházba való fölvitel. A vallás 
és közoktalásügyi miniszter néhai Kovácse- 
vics István, volt tüskeszeri tanító Arnold 
nevű fiának a debreczeni orsz. tanítói árva
házba való felvételét elrendelte.

—  Uj anyakSnyvvezetfi helyettes A
m. kir. belügyminiszter Czeczey Hubert se- 
gédjegyzőt a tüske-szent-györgyi anyakönyvi



kerületbe anyakönyvvezető helyettessé ne
vezte ki

—  Gróf Fe«tetÍC8 Jenő ur Ő Méltósága 
tegnap délután a Pragerhof felől jövő 
gyorsvonattal hosszabb tartózkodásra Csák
tornyára érkezett.

— Jegyzők közgyölése. Zala vármegye köz
ségi és körjegyzők egylete által az alapszabályok 13. 
§-a alapján 1902 évi augusztus 27- ik napján d. 
e. 10 órakor Sümegen a városház közgyűlése ter
mében évi rendes közgyűlést s ezt megelőzőleg 
augusztus 26-án délután 5 órakor ugyanott vá
lasztmányi ülést tart. A közgyűlés tárgyai: 1. El
nöki évi jelentés. 2. Múlt közgyűlésről felvett 
jegyzőkönyv bemutatása. 3. 1901. évi egyleti szá
madás felülvizsgálása. 4. 1901. évi költségvetés 
megállapítása. 5. A magyarországi községi és kör
jegyzők országos központi egyletének járó tagsági 
dijak utalványozása. 6. »Törvényhatósági segéd- 
és kezelő-tisztviselők, azok özvegyei és árvái ön
segélyező egylete, mint szövetkezet« végrehajtó 
bizottságának megkeresése belépés és részjegyek 
jegyzése iránt. 7. Néhai Fránd Róbert volt tót- 
szentmártoni jegyző özvegyének segélyezés iránti 
kérvénye. 8. Vutskits Ignácz volt ságodi jegyző 
segélyezés iránti kérvénye. .9. Netán beérkező in
dítványok tárgyalása. 10. Tisztujitás megejtése. 
11. A jegyzői nyugdijválaszlmányba három év 
tartamára 3 tag választása. 12. Az országos jegy
zői közgyűlés képviselőinek megválasztása. 13. 
Jövő közgyűlés helyének meghatározása. Mely évi 
rendes közgyűlésre az egylet rendes, pártoló és 
tiszteletbeli tagjai meghivatnak azon kérelemmel, 
hogy ne tekintsék a közgyűlés helyének távolsá
gát, se a közlekedés nehézségeit, hanem — ügyünk 
érdekében — mennél számosabban megjelenni 
szíveskedjenek; mert a tömörülésre jelen időszak
ban van legnagyobb szükségünk. A választmányi 
tag urak felkéretnek, hogy figyelemmel az alap
szabályok 17. §-ának a) pontjára, a fent megha
tározott időben és helyen tartandó választmányi 
ülésen megjelenni s a járásuk területén tényleg 
alkalmazásban levő k«\rtársak névjegyzékét, az 
alapszabályok 19. §-a alapján vezetendő nyilván
tartásba vétel végett a gyűlést megelőzőleg az 
egyleti főjegyzőhöz Galambokra megküldeni szí
veskedjenek. Légrád, 1902. július hó 28. Star- 
zsinszky György egy leli főjegyző, Kováts Gyula 
egyleti elnök. Tájékozásul. Akik éjjeli szállást 
szándékoznak igénybe venni, azok augusztus hó
21- ig Malomsoky János sümegi jegyző urat erről, 
valamint a társasebéden való résztvételről is ( á 
3 kor.) értesítsék.

— Hirdetmény. A keresk. m. kir. miniszté
riumnak f. é. julius hó 26-án kelt 42395. sz. ren
deleté értelmében f. hó 24-től kezdve vasárnapo
kon és köznapokon a hivatalos órák úgy a pos
tára, mint a távírdára és távbeszélőre egyönte
tűen délelőtt 8 órától ll-ig fognak tartatni. Köz
napokon úgy a délelőtti, mint a délutáni, vasár- 
és ünnepnapokon pedig a délutáni hivatalos órák 
változatlanul maradnak.

—  Szeptember havi orsz vásárok Mu
raközben. A jövő szeptember havában Mu
raköz területén a következő helyeken tar
tatnak orsz. vásárok: 1-én (hétfő) Drávavá- 
sárhelyen, 15-én (hétfő) Szent-Kereszten,
22- én (héífó) Szentilonán és 30-án (kedd) 
Perlakon.

—  Elgázolás. Antolek György perlaki 
lakos f. hó 5-én délután lovaival Sztanko 
András helybeli lakosnak 2 éves fiát legá
zolta, a fiú kisebb sérüléseket szenvedett. 
A tettes a helybeli kir járásbíróságnál fel
jelentetett.

—  Elfogott szökevény. A stridói csend
őrség a lutlenbergi cs. kir. kerületi járásbí
róságnak megkeresés folytán f. hó 9-én el
fogta Stridón Szagáj Fridrich stájerországi 
villitschámi születésű szökevényt, ki több- 
rendbeli csalással van terhelve és a vizs
gálati fogságból megszökött Nevezettet a 
csendőrség a megkereső bíróságnak leendő 
átadása végeit f. hó 10-én a Csáktornyái kir. 
jbiróságnak átadta.

—  Meglopott csendörség. A Mura- 
Szerdahely községben állomásozó csendőr
ség legénysége közgazdálkodása kárára f.

hó 9-én éjjel ismeretlen tettesek a lakta
nyán levő éléskamara kertfelőli redőjét véső 
segítségével ki feszi tették, azon át a kama
rába bemásztak és az ott elhelyezve volt 
egy drb. bádog vindelyt tele sertészsírral, 4 
kilogram ezukrot, összesen 77 68 kor. ér
tékben nagy merészséggel elloptak. A 
csendőrség járőre a nyomozást minden 
irányban megejtette, de fájdalom, a tettesek 
még eddig nem kerültek meg.

—  A tÜ7 Oka. F. hó 1-én Bogdán 
Márton györgyhegyi lakosnak zsúppal fedett 
háztetője kigyulladt s ettől a pajta is földig 
leégett. A kár mintegy 200 kor. Úgy az el
égett, valamint a megmaradt épületek — a 
károsult szerencséjére — 800 kor. összegig 
biztosítva voltak. A tüzet, mint azt a vizs
gálat kiderítette, a káros nejének gondatlan
sága okozta; ugyanis az asszony kenyér
sütés alkalmával a konyhába épített ke- 
mencze fölé, sövényből font és besározott 
boltozat alakú falra szárítás végett felhal
mozott kender és ruhanemű meggyulladt 
s ettől rövid idő alatt a lakóház teteje is 
tüzet fogott. A gondatlansággal terhelt ká
rosok mulasztásaikért a helybeli kir. jbiró- 
ságnál feljelentettek.

— A mura-szerdahelyi balparti orsz 
vásár állandó elhelyezése tárgyában a ke
reskedelemügyi miniszterhez beadott kér
vény véleményezés végett megküldetvén a 
soproni kereskedelmi- és iparkamarához a 
kamara legutóbbi közgyűlésén hozott ha
tározattal pártolólag terjeszti fel azt a ké
relmet, hogy az alsólendvai hitbizományi 
urodalom területén eddig évente május hó 
1-én tartatni szokott úgynevezett murabal- 
parti orsz. vásár ezentúl állandóan junius 
hó 1-én tartassák meg: mert ezzel vége vet
tetik az örökös súrlódásokra okot szolgál
tató azon állapotnak, hogy egy és ugyana
zon a napon a Mura jobbparlján Muraszer- 
dahely községe, vele szemközt pedig a Mu
ra balpartján a herczeg Esterházy-féle hitbi- 
zomány tart orsz. vásárt

— Kérelem vásárengedélyezés tárgyá
ban. Muracsány muraközi község a keres
kedelemügyi minisztertől vásár engedélye
zését kérte. Tekintve azt, hogy Muracsány 
községtől számított 30 kim. körterületen be
lül 25 magyar és horvátországi vásárjogo
sult városok és községekben már ezidő sze
rint évenkint 92 országos és hetenkint 12 
hetivásár tartatik s igy ezen vidék közfor
galmi és kereskedelmi igényeiről elegendő
képen gondoskodva van; a soproni keres
kedelmi és iparkamara véleményes jelentés- 
tételre a minisztériumtól felszóllittatván, leg
utóbbi közgyűléséből a kérelem teljesitését 
nem javasolja.

—  Ki akar egy éves önkéntes lenni ?
Bizonyára van olvasóink közt akárhány 
fiatal ember, ki annak idején tanulmányait 
abbanhagyta s igy a 3 éves terhes kato
nai szolgálatnak néz elébe Debreczenben 
már évek óta sikeresen működik az or
szágszerte kitűnő hírnévnek örvendő Licht- 
blau Albert-féle miniszterileg engedélyezett 
katonai előkészítő tanfolyam, (tanbizottság: 
eddei Draugentz János nyug. ezredes, né- 
metujfalui Simonffy Gyula nyugalmazott 
huszár alezredes és Járossy Lajos nyugal
mazott százados,) melyben azon ifjak, kik 
még sor alatt nem állottak, foglalkozásukra 
és előkészültségükre való tekintet nélkül 
rövidesen megszerezhetik az egyéves önkén- 
tesi jogot. Felvilágosítást és prospektust 
készséggel küld Lichtblau Albert igazgató 
Debreczen.

N y i l t  l é v é  1.*)

V a jd a  (E is ler) B é la  jo g h a llg a tó  u rn á k  

M u ra v id o n .

A »Magyarország« napilap f. év augusztus 
2-iki számának nyilttér rovatában megjelent köz
leményére válaszom:

A sajtó utján tárgyilag burkoltan feltett kér
désben ön tudvalevőleg csak Strohmann. önt egy 
harmadik személy epeömléseinek levezetésére 
használja, a ki besugásával nagyrafujt, szerinte 
egy reprodukálhatlan sértést, alkalmat keresvén 
ez által személyeskedhetéseit fokozatosan érvény re 
juttatni, a sorra ejtett többek közt kiszemelvén 
engem is, létjogom össze ti prására.

Hatás kedvéért elsőben egy készülődő pár
bajról lantolgatott, aztán mint tényező felhívott 
segédeim megnevezésére.

Kénytelen voltam védelmi állást foglalni s 
felhívására értesítettem, hogy, ha a vélt sértést 
hivatott erkölcsbirók csakis vérrel moshatónak 
minősítik és a szülői hatalom alatt álló kiskorú 
ellenfelem, korlátolt cselekvési képességgel ily 
esetben kiindulhat, s főkép, ha az összeférhetet
lenség elveiben fenálló bizonyos vonatkozások a 
tényre tiltó befolyással nincsenek, — de elte
kintve mindezektől, mert ezen feltételek félrema
gyarázásától tartottam, s nehogy a rettenetes 
mozgató erő előtt gyávának tűnjek fel: ünnepé
lyesen kijelentettem, hogy kiállók.

Gyanúm, hogy ama bizonyos vonatkozások 
felfedezése, kenyeres oldalát nyilalhatta sorsom 
intézőjének, mert, csudálatos, vérszomja csillapult, 
de megfordult epéje s csakhamar szerepet cserélt; 
ugyanis ő, a ki besúgó, terjesztő, közbejáró, ki
hívó, intéző, stb. volt mindegyszemélyben, helyén
valónak találta ismét, mindenható saját egysze
mélyiben az erkölcsbirói magaslatra kúszni, hon- 
nét a lovagias elégtételadhatás szigorú feltételeit 
mérlegelvén, befolyásolhatlan hivatása tudatában 
engem arra nem kvalifikált és pálezát tört fö
löttem.

Hogy ezen újabb agyficzamát helyre üsse, hibbant 
gondolatjárásával kieszelte a nyilvánosság terét, 
hol azután a türelmes olvasó jó érzését kímélendő, 
magyar virtusom rovására burkoltan hurczolta ar. 
agyonütött sérelmet, csupán azért, hogy a vele 
születeti ártani akarás vastag mankóján Ont, 
tisztelt kiskorú, Eszék felé sántikáltassa.

Legyen nyugodt 1 A sípolás itt is siket fü
lekre talált, s bárhogy üti a nyakába akasztott 
dobot, hangulatot olt sem fog kelteni Informált 
illetékes figyelők ismerik a leleplezett ostoros vi
téz tajték hullató kirohanásait, kinek sorsa, előbb 
utóbb, saját elemében, feltűnés nélkül elmerülni.

Bárkinek rendelkezésére bocsátom az Ide 
vonatkozó adatokat az összefüggéssel levezethető 
előzményekről is meggyőzni az érdeklődőt ezen 
állításaim igazságáról, leleplezvén a háttérben, 
szilaj vérben forgó szemekkel nagyképüsködő czi- 
meres . . . »Jóakarót«.

Nyugtassa meg t. nyiltterező ur válaszom 
késése fölött a kimerülésig türelmetlenkedő epés 
gyámolóját azon megokolásom által, hogy közle
ményét tartalmazó lapot megjelenésekor nem kap
tam kézhez küldve, s csak hírből értesültem; 
helyben azt a lapot más sem járatja, tehát időbe 
s utánjárásba került mig megszereztem, s világo
sítsa fel főleg a késedelmet okozta azon körül
ményről, hogy a »Magyarország« kiadóhivatala 
előlirt válaszomért &U korona közlési dijat köve
telt, tehát mérlegelnem kellett valaki értékét is.

Jóleső meggyőződésem, hogy ezek után a 
konsekvencziák levonása által kiskorúsága felis
merésében Ön is enyhülést talál.

Kelt Muravidon, 1902. évi aug. 12-én.

H o rv á th  M ih á ly
m. á. v. tanító, Eszéken.
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Predplatna cena je:

Na celo leto . . .  8  kor.
Na pol leta . . .  4 kor. 
Na četveri leta . . 2 kor.

Pojedini broji koštaju 20 fill.

Obznane se poleg pogodbe 
i fal računaju.

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

P a ra g ra f i o d te ž a č k e  p o m o č n e k a s s e . 

iu.
Jeli te more svaki zapisati med člane7

Najte misliti, da ovoj kassi more biti 
svaki član, bil on pošten ili nevaljaš, dober 
ili hudi človek. Zakon ne prime med 
članov sve one, koji su zbog koje krivnje 
bili odsudjeni. Tat, razbojnik, ubojnik ne- 
more biti član. I onoga vun zapre, koj od 
kasse —  sa lažmi — nepravično zeme po
moč, ili ako koj član iz orsaga se vun od- 
selji, te tu ostavi svoj dom.

Takove zakon ne samo da vun zapre, 
nego njim i več nutri plačene svoj ne- 
plati nazaj.

Je  i takova példa, da takov član, koj 
je krivnju napravil, se potlam pobolša, ili 
pak takov, koj se je vun izseljil, nazad 
dojde i opet bi rad bil član. Zbog toga se 
mora obrnuti k kassi, jer ako voditelji kasse 
to najdeju, da je dotični vreden na gori 
primljenje, takov stari član se opet more 
dati zapisati med člane.

Culi ste, dragi čitatelju, koje sam vam tu 
po redu povedal i razmeti ste iz toga, da 
za onih malih fillerov, koje kassu pomalem 
dajete, gda gud bude vam potreboča, ili 
vam, ili pak vašoj familii, navek pomoč 
dobite. Potlam budem vam povedal, da gda 
i kuliko pomoči dobi negdo, ali prije budem 
vam od drugoga govoril.

Jeli i gazdi plačaju vu ovu kassu?

Ne samo vi morate plačati vu ovu 
kassu, nego i za vas, za vašu dobru i gazdi 
moraju plačati, jeden tak kak i drugi. Svaki 
gazda za svoje zvunašnje družinče je du- 
žen vu kassu svako Ijeto od jednoga dru- 
žinčeta 1 korunu 20 fillerov platiti. To 
nesmeju gazdi iz vaše plače vtegnuti si, 
nego oni moraju poseb plaliti. One plače, 
koje gazda mora platiti za družinčetom, se 
tak pobiraju nutri po občinskih poglavarih, 
kak porcia.

Gdo i kada dobi pomoč?

On redoviti član, koj na leto 10 korun 
20 fillerov plati, ima juš na pomoč vu sle
dečih slučajah:

a) ako se mu nesreča pripeli: se za- 
badav vrači, ako je  zbog nesreče duže kak 
jeden tjeden nemoguči delati, tak dugo 
dok ne ozdravi do 60 dni svaki dan 1 kor. 
60 fillerov dobi, a čez 60 dni pak na me
sec 10 korún pomoči dobi; ako je zbog 
nesreče vumrl, njegova familia najedenkrat 
i zanavek dobi 400 korun pomoči, ili ako 
familiu neima, na sprevod mu 100 korun 
daje kassa,

b) ako po 10 Ijetnim članstvu je pos
tal nemogučen delali kak se napre vidi za 
navek, tak da je zbog nemogučnosli na 
leto niti na pol luliko si nemre zaslu
žiti, koliku jeden domači (žena, muž) gos-

podarslveni službenik, dok živi, ili dok 
delati more na mesec 10 korun pomoč dobi, 
i ako je takovu pomoč još ne dobil, tak da 
je 65 Ijet star, zanavek dobi 100 korún, 
kaj neizključi to, da ako po 65 Ijetmi pos
tane nemogučen delati, potlam 10 korún 
mesečnu pomoč nebi dobil, tojest ako se 
mu nesreča pripeti, kak sam vam pri nes
rečah rekel, one pomoči nebi dobil.

c) ako vumerje član i smrt mu je  né 
nesreča zročila, onda familii:

ako je najmenje 5 let bil član 2()0 
korún,

ako je najmenje 10 let bil član 250 
korún,

ako je najmenje 15 Ijet bil član 270 
korun pomoči, ili ako familia ne ostane na 
pokop mu 100 körűn da kassa.

Onaj koj 5 kor. 72 filléré plati na Ijeto, 
na pomoč ravno vu onih slučajah ima juš, 
kak prvoga reda redovih član, sa tom raz- 
likom, da ako je ne od nesreče i zbog ne
sreče od nemogučnosli dela reč, onda prije 
rečenim penezom samo polovicu dobi.

Zvunredni član prilikom nesreče, i zbog 
nesreče vu nemogučnosli dela ili prilikom 
nesrečne smrti ravno takvu pomoč dobi, 
kak redoviti član.

Prilikom nesreče ravno takvu pomoč 
dobiju ona zvunašnja družina, koja su ne 
člani kasse, ah za koji gazda — poleg za
kona na Ijeto 1 korunu 20 fillerov plati 
vu kassu.

Z A B A V A

Dorica
Dolnja-Dubravska pripovedka.

Spisal: Ligeti R. J.

L
Vu ono nemirno vréme, gda se je za 

slobodu harcuval magjar, gda je moral ob
raniti svaki sléd svoje zemlje, da je  mo- 
guči bil protistati divjoj sili haharov, vu 
ono vréme peljam nazad moje drage čita- 
telje. Kak malo prijateljov je imel vu ono 
vréme magjar! Dosada sa njim vu prija
teljstvu živuči puki su bili nabrščeni od 
onih, koji su slobodu naše domovine sa 
hudim okOm gledali, oružje su prijeli proti 
nam i naše domovine sini su jednog dneva 

. žalostno vidli, da kakti med ogenj shščeni 
su okolo zeti sa nepriatelji. Vu Erdélju i 
Banatu su nemilostivne rumunjske i srbske 
čorde pustošile, od zapada su došle vojske 
haharov, iz Hrvatske su nutri vdrli Jela- 
sitsovi na pol divji serežani — i . . .  oh 
da vnogo nebi rekel pravi sini domovine 
su jeden proti drugomu zdignuli oružje. 
Krv je  močila öve lépe domovine zemlju 
i čude je  delal vu ovo vréme magjar!

*

Ceterdeset osmoga se je dogodilo . . .
Lépi topli jesenski dan je. Vu okolici 

Dolnje-Dubrave smo. Né dalko od sela vu 
pésnatoj grabi teče Drava. Sém od Drave 
su šume, a prek pak se zdigavaju hrvatski 
bregi. Okolice najvekša stran je oranica, ali 
zvun toga ima dosta velikih senokošah i 
pašah . . . .

Polje, gde stojimo, je najviše strnišče, 
samo tu tam stoji gori od latih oslobod- 
jeno kuruzinje. Zmed ovih se zdigne gda- 
gda jedna-jedna devojka, koja marljivo dela 
i strnišče ostavlja za sobom. Ne dalko od 
nas lakaj jedna takva devojka déla, med 
vremenom sém tam gledi i milo popévá. 
Glas njoj je žalostni, negda čista vtiline . . . 
Zakaj se zgledava, za koga se žalosti, za 
kim njoj hlepi srdce. Oh, vu takvim vre
menu, za koga drugoga, kak za od srdca 
njoj zebranoga, koj je  domovinu išel branit 
i ako je treba vumreli za nju Zdehne si: 
»Oh da bi došel nazad!* ali zato se ipak 
veseli, da ona tak vitežkoga dragoga ima.

Ali kaj da znamenje on oblak praha 
tam vu dalječini? Naša devojka lakaj vidi, 
ali se nestara sa njim. Srdce se njoj jedino 
sa onim boravi, kojega tak ljubi i koj, Bog 
zna ravno sada deli smrt na nepriatelje. 
Mislila si je, kak bude njoj dobio, kada on

nazad dojde. Tak rekuč več senjati je  po
čela, iz koje nju je samo glas jedne puce 
zbudil:

»Dojdeju serežani!»

11.

Vu občini Dolnje-Dubiave je veliki strah 
Koji su dimo došli pod jednim vičeju: 
»Dojdeju serežani!* Zmešarija pod jedinim 
drži. Siromaške žene, kojih muže je  odzvala 
domovina, plačuč bežiju za svojom decom.

Na proti stanje si nigdo nemisli, ali 
na povdanje takaj né. Jedino samo »Bežimo« 
reč se čuje iz sveh stramh.

Vu lém času je  došla dimo lepota sela, 
Dorica. Ona — jer ona bila ta, koju smo 
prije na polju videli delati — kak su od- 
glasile reči, da dojdeju serežani, taki je  pri
jela srpa i dimo se je trsila. Ali Dorica niše 
je prestrašila. — Vu srdcu njoj je  na hit* 
roma opiamnila ona čut, koja nas sve 
k ovoj dragoj zemlji veže, gde smo se ro
dili —- domoljubnost. Ona je friško misleče 
pameti i vu vnogim mužke čudorednosti 
bila Na hitroma si je plan zmislila, kojega 
zvršenje ravno nije bilo nemoguče. Odlučila 
je, da bude proti stala horvatom ! . . .

Bilo je vu Dolnjoj-Dubravi vu tém vre
menu nekoliko Perczelovih huszarov, med



147
Vu kakvim slučaju neplati kassa pomoč?

Znate svi, da se med najlepšoj pše
nici najde kukolj. I najizravnešeg mišlenjeg 
čoveka preobrne jeden hudi. Rad bi jedan 
ili drugi član, da bi k pomoči čim prije 
došel i hotomice bedasto delo včini sa so- 
bom samo zato, da nebi znal delati i da 
bi se javil za pomoč.

Ali previdiju čez sito. Takov človek 
nedobi nikaj, jer je ne ravne duše i nije 
vreden nikakve pomoči.

Ili pak rečimo, da nekoj človek se 
prepije i posvadi se sa drugim i polereju 
mu nogu ili ruku. Najte misliti, da bi takše 
pijano živinče pomogel orsag. Ako je zapil 
svoju pamet, naj si pomore kak si zna. 
Vun zapreju takvoga človeka iz reda dru
gih i neplatiju mu niti jeden fillér, jer je 
ne vreden.

Niti onda neda pomoč kassa, ako njoj 
je kojega člana ne tu vu našoj lepoj do
movini postigla nesreča, nego vuni, ili ako 
je i doma, ali ne vu gospodarstvenica poslu 
je postal nesrečen, nego vu rudi ili vu fa- 
briki, ili pri takvim zidanju ili pri soldačiji. 
Vu takvim slučaju nepomaže kassa, jer 
ako je gdo težak ili služinče, naj se nes- 
teple on okolo fabrikah ili rudah, nego naj 
ostane pri svojem delu.

Prilikom nesreče kakvu pomoč daje kassa?

Vezda vam po redu povem, da gdo 
kakvu pomoč dobi ako bude mu potrebno.

Rečimo, da ti Minaj Štef, koj si več 
dugo moj sluga, si se zapisal za člana, si 
dobil knigu i svako Ijeto v redu plačaš 10 
korun 40 fillerov. Najedenkral — od česa 
te Bog oslobodi — se nekakova nesreča 
pripeti sa tobom. Samo na peldu rečem 
se ti sklehne noga ili li bik oko spehne 
Več nemreš meni delati, vu postelju se mo
raš legnuti, jer si betežen. Kak ti pomore 
ka3sa?

Taki pošljem po doktora, koj se k tebi 
dopelja i zabadav te vrači. Niti na apoteku 
niti na doktora tője ne treba dati, niti pol 
fillera. Zvun toga doktor prijavi centralnom 
ravnateljstvu, da si ti nesrečen postal.

Ako sada bi za jeden tjeden ne mogel 
delati, ili pak ako bi se i samo tak povla- 
čil, kassa ti vu takvim slučaju čez dva 
mesece 1 kor. pomoči pošlje, bez toga, kaj 
bi ti to poseb moral prositi.

Drugiput dalje.
L R  J .

K a j j e  n o v o g a ?

Prem eštJenI senJem.

Vu Legradu navadno augustuša 24-ga 
obdržavajučega orsačkoga sejma minister 
trgovine je dopustil, da bude s augustuša
30-ga obdržaval.

R u sk ih  d ijako v  sioboščina.

Vu Moskavi još februara meseca bilo 
se pobunilo više do slo ruskih dijakov, koje 
onda redarstvo polovilo i minister školah 
pako vu smolensku kaznionicu iliti rešt za
preti odredil. Sad car — kak iz Peterva- 
radina javiju, — njim se je  smiluval i 
šenkal kaštige. Inšpektor ovim dijakom je 
maloga govora držal i nje iz rešta pustil 
tim naputkom, da od sada marljivi i mirni 
naj budeju.

P ato van /e vu vreči zašito .

Adrijansko družtvo na tak zvanim 
»Szapary» parobrodu, koj se o. d. genul iz 
Napolya vu Marseillu, medju ostalemi gori 
dati pakleci jednoga izvan rednoga su bili 
našli. Medju ovimi pakleci bilo jedno vre
če lakaj, koje je bilo vu Marseille poljeg 
naslova poslano. Na jedenput paribroda 
službenikov na veliko čudo paklec počel se 
gibati. Kad su onda živo vreče bili popetali, 
tihi detinji glas počuli jesu. Nahitroma su 
razvezali skup zašito vreče, i na veliku čudo 
jednu malu pucicu vu njem spazili jesu. 
Na pitanja je povedala, da je ona blizu 
Napolya iz jednoga sela pokehdob njezini 
roditelji nisu imali za kartu tuliko penez, 
da bi se mogla parobrodu voziti, pak na 
takov način hoteli su nju poslati vu Mar
seille k svojemu stricu.

ovimi dva su trombitaši bili. Ovi husari su 
bili straža okolo Velike-Kaniže stoječeg lo
gora. I ovi su spazili hrvate, ali ti glasoviti 
vitezi su se ne vnogo starali sa celom Je- 
lašičovom bandom. Dobro su poznali ovi 
serežanov vitežtvo, znali su, da se imaju 
vremena još malo zabavljati i onda kak 
strela vudriti na hrvate.

Dorica je najprije na husare mislila. 
Ona je sa svojom neprevidljivom pametjorn 
pred se postavila céli harc, iz kojeg bude 
ona stupila kakti obladavec, i iz česa bude 
glasovilim husarom takaj dosta veliki del 
došel

Ove si je  Dorica več po putu premis
lila. .Kad je anda vu selo došla, prvo delo 
njoj je bilo iskati husare. Ona se ni|e sra- 
mila. za sve je  prije čutila, da je kči do
movine magjarske. Kad je vu ošteriu došla, 
gde su husari stanuvali, ove je več gotove 
našla, nekoju reč je rekla kaplaru, koj njoj 
je sa kratkim, ali vnogo rečnim klimanjem 
odgovoril.

Vu drugoj minuti Doricu več med pu- 
kom moremo videti. Ona nije prodekator, 
ali spametnö zna pokazati, na ono pustoše
nje, koje bi hrvati včinili, ako bi selčani 
bez obrambe ostavili dom. Povedala je puku,

da budu i vitežki husari takaj na pomoč, od 
kojih pak moreju znati, da jeden husar je 
više vreden, kak dvadeset Jelasičovih sere
žanov, koji niti v redu oružje nemaju. Pro
sila je puka, naj se stane kre nje, naj si 
svaki zeme vu ruku nekaj kaj zna, ona 
bude njim povedala, da kaj naj delaju.

To je jako malo vreme trajalo. Vu 
sledečim času su vitezi postali iz prije prepla- 
šenog puka. Več je tam vidimo na zapad- 
nim putu, pred njimi Dorica i husari. Vreme 
je več, da pred horvate idu, jer ovi su več 
blizu sela.

Dorica je svojega puka na dva šerege 
razdeljila. Jednoga je dala kaplaru i neko
liko husarom, a drugoga je sa nekoliko 
husari ona vodila. Glavni šereg, kojega je 
kaplar vodil, je vu jednoj vulici zapad- 
noga glavnoga puta stal, tak da su je hor
váti ne zeli vpamet. Dorica pak njeni šereg 
su takaj se vu jednoj maloj vulički, koja 
na polje vodi, se potegnuli. Ove vulice su 
ne dalko bile jedna od druge, tak da su se 
dva Seregi mogli dokončavati za posel. — 
Pri svakim šeregu je bil jeden trombitaš. 
Sa davanjem znamenja je  bilo kaplarovomu 
trombitašu rečeno. — Na to znamenje su 
čekali sa rasuhami i kosami oboruženi dečki 
i muži, puce i žene,

Po balonu  im B éé a  vu C ongrad.
Vu prošnju nedelj u popoldan, kak pišeju 

iz Čongrada, Petróczy István stotnik Lépes 
oberlailinand i Sarlay laitinand na balonu 
su se spustili vu Čongradu. Iz Beča vu 
jutro ob osmi vuri su se genuli, i po pol
dan ob peti vuri vu Congrad jesu došli, 
gde pri Szőke Pavla stola bili su dragovolj- 
no prijeti. Ovi balončani još on dan na 
večer su nazad odputovali vu Beč.

Ž etva .
Poljeg ministerialskoga javljenja je  več 

skazani ovoga leta žetveni prirod, kojega su 
najmre po probi mlati zeznali. Ako prem 
po vnogih mestah našega orsaga letos je 
stranom tuča, stranom viher i povodja gos- 
podarom njihova polja uništila, pak ipak 
se imamo raduvati božjemu blagoslovu, ar 
več davna nije bilo tak obilne žetve svake 
vrsti silja, kak létos. Ovdi se samo iz pšeni
ce kakti najplemenitešega silja budemo spo- 
menuli, koje létos do 45 milliun meter cen
tov je prižaslo, pišejo dakle, da 11 milliun 
meter centov je više zraslo kak lani. Gos- 
podarom se doznanja stavlja, da naj se ne- 
ravnaju poljeg vezdašnje slabe céne, nego 
zasegurno naj držiju, da za nekuliko me- 
secov cena pšenici bude gori išla, ar po 
drugih orsagih jako slabu žetvu imali jesu.

V ab il s i Je s ina .

Bez da bi nakanenje imal, postane 
vmoritelj sina svojega Doboš Martin, kojega 
drugač svaki za poštenoga težačkoga človeka 
je držal vu Solnoku. Imal je jednoga, po 
imenu Ištvan zvanoga sina. koj na večer 
s punom glavom od nekud došel, pak s 
jednim nožom se grozil. Na to veliku larmu 
i susedi su se skup zestali, nagovarjali su 
sina, da naj na stran dene noža i spat si 
legne. Nego lepa reč je nihasnila nikaj 
Prevzetni sinek je  tim bolje bliže k otcu 
išel, koj je jednu ručicu prijel vu ruku i 
žnjim njemu po glavi jeden vudarec dade 
Od jednoga vudarca se ni prestrašil, nego 
tim bolje je proti otcu vojuval. Oteč ga još 
jeden put po glavi vudri. Ov drugi vuda- 
rec mu je smrt bil zavdal. Nož, kojega je

111.

Ostavimo v̂  našega šerega i pregled- 
nimo malu nepriateljsku vojsku. Koji su to 
i kaj je njihov cilj?

To je Jelašičevog šerega jeden potepeni 
čopor bez svakog straha i oružja. Najglav- 
neše svojstvo mu je Ičnost, s kojim se pari 
nebatrivost. Iz lénosti sledi onda, da neimaju 
jesti, a sada jer delati nečeju, počeju krasti. 
Jelašiču, koj je potlam tolikokrat po hrbtu 
dobil, niti nebi bilo potrebno prilikom po
zivanja na rat vu svakom selu galge pos
taviti, jer ov nevaljani puk, koj je  rauberi- 
ju za ondašnju meštriju držal, bi i bez toga 
posluhnul. Batrivo moremo rečti, da na onoga 
nevaljanoga puka su ne vodje reči dirnule, 
rauberija mu je bila cilj, né su vitezi hoteli 
biti nego rauberi. Ako su gde logora imali, 
ondašnji puk nje je komaj zadovoljil i tu
liko su bili poždrljivi, da medjimurci i dan 
danas se spominjaju od toga.

Ili morti drugi kakov cilj ima ovaj 
podrapani čopor, koj nam je  tu pred očmi. 
Komaj bi veruvali, jer iz njihovih rečih 
drugo moremo razmeti. Iz glasnog govora 
njim razumimo nekoje izreke, kak n. pr.
»Niti jedna duša se nekaže; magjaroni*) su'"
—

*) Horvati medjimurce za madjarone zoveju.



proti svojemu otcu podigel, mu je iz ruk 
opal, i on se na zemlju izrušil. Starec ovo 
videči se jako prestrašil i po doktora otišel. 
Nego je več kesno bilo, zloše9ti sin je  smr- 
tjum bil po kaštigani zato, kajti je ruku 
podigel proti svojemu otcu.

Jedne lepe  puce p rlp e č e n je .
Iz Debrecina javiju, da Mézes Mariska 

kassirica jako lepa do 21 leto stara puca 
ove dane vu jutro svoje rukavice si je  čistila 
s benzinom. koje k goručoj sveči za posu
šiti metnula. Benzin se je vužgal i nesrečna 
puca se na tuliko zežgala, da medju stra
hovitimi mukami vre taki on dan popoldan 
je  vumrla.

A *  a m rt\p o g a že n o  déle.

Od strahovitoga pripečenja nam javiju 
iz Beregsasa. Márton Mozeš iz Beregvarme- 
djije Stanovnik od mlatečje mašine svoje 
konje si je  odpregel i k zdencu na vodu 
gnal. Hame i ižice je na konjih ostavil, pri 
svakim koraku ižice su vudirale od konjov 
noge, od česa su se prestrašili i silnim be- 
žanjem po vulici simo tamo drkali. Kasz 
Mozeš ondašnjega Stanovnika četiri let star 
roga sineka, koj je  ravno vu tak zvanu 
dadelišče školu idei, na oči gled svoje ma
tere na smrt su spogazili.

Senjem .

Vu Dráva-VáSárhelju bude se 9enjem 
po nedelji angjela čuvara, tojest 1-ga sep
tembra obdržal.

Ogenj.

Nemec Marton iz Gáborvőlgya poljo- 
delavca Stala i koteč ovoga meseca 2-ga 
dneva popoldan se vužgal i zgorel. Iz van 
stanja je krma i kajkakve druge gospodar- 
stvene stvari i jedno svinče takaj zgorelo. 
Assekurerano nije bilo. Nesreča se na sle
deči način pripetila, kvara trpečega 5 let 
stari sinek poljeg kotca si je šibicami ognja 
načinil od kojega se 2atim i drugo stanje 
vužgalo. Bogdan Martona iz Győrgyhegya 
Stanovnika od hiže krov i prosnice minučeg 
meseca 30 dneva vu noči ob jednoj vuri 
iz neznatoga zroka je zgorelo. Kvara trpe
čemu je  do 220 korún zrokuvalo a osigu- 
rano pako ni bilo.

se preplašili, bude dobro goščenje!» itd. koje 
nam jako kažeju čut hrvatov i njihovu ra
dost zvrhu toga, da po haračenju kakvo 
veliko goščenje budu napravili.

Več samo na pol kilometra su od sela. 
Sa dobrom voljom i bez svakog pripravlja
nja idejű. Ne znaju, da pred njimi je ne- 
vidljivi nepriatelj, ne misliju si na nesreču, 
koja njih čeka.

Sada, kak da počne grmeti i pregovori 
nebo, tak hitroma se je Cul glas trubentah. 
I tam iz sela, kakti viher predereju na je- 
denkrat iz dveh stranih oružjeni občinari, 
pred njimi husari i Dorica.

Med horváti je strašna zmčšnja nastala. 
Kak nebi, im su se oni ne došli harcuvat 
nego su došli robit, i kak vnogi prilično 
veliju, nesu došli za venec vitežtva, nego 
da si prazne želudce napuniju. Dakle sigur
no su se mogli sada presenetiti, kad su 
nečekanog nepriatelja vidli pred sobom.

Med tem su občinari sa hitrimi kora- 
čaji sve bliže i bliže bili k horvatom. Ali 
kaj je  to? Jeli nas nevkanjuje oko? Im su 
se hrvati nazad obrnuli. Jeli je moguče to? 
Koj je ne poznal toga čopora i prije ga je 
lak veseloga i sigurnoga videl, si nebi mislil

O d tuče p o to č e n i m rtv i.

K sudnjemu danu spodobno vréme je 
bilo vu nedelju po poldan vu Nagyszőllős 
občini. Skoro dve vure dugo neprestanoma 
k goluba jajci spodobna debela tuča je 
padala i strahovitoga kvara je  včinila na 
kuruzi, vu vinogradu i na sadovnom drevju. 
Vu varašu ni jednoga oblaka celoga ni bilo 
moči najti. Neizmemoga kvara je zrokuvala. 
Četiri ljudi je  tuča na polju potukla. Kri- 
žake po polju je  veter razmetal, tuča je  o- 
sim toga i na živini velikoga kvara včinila. 
Po vulicaj plačuči drkali su kvara trpeči 
ljudi, kojim je skoro celo njihovo gospo
darstvo ne nikaj došlo.

T ro je  dobročlnatvo .
Jeden amerikanjski tergovec je s jako 

dobrom voljom došel vu svoj štacun. Nje
gov pajdaš je to nad njim spoznal, pak ga 
opita: — Čuješ za kaj si tak osobito dobre 
volje? — Kak nebi bil? Pred cirkvenimi 
vratmi sam jednu siromašku ženu videl se
deti, koja je jedno malo déle držala vu na- 
ručaju i plakata se. Zapital sam nju, zakaj 
se plače: odgovori mi, da je došla vu cir- 
kvu, da si dade okrstiti svoje malo dete, 
nego svečenik ga ni hotel okrstiti, kajti je 
ni imala da bi platila bila jednu korunu 
za okrščenje. Dal sam njoj jednu banjku 
od deset korun tim načinom, da naj si dade 
déte okrstiti i svetjeniku naj plati jednu 
korunu ostalih devel korun, pako naj meni 
nazad donese. Tak je  i včinila. Po takovirn 
načinom sam včinil troje dobročinstvo: Do
bro sam včinil sjednom siromaškom ženom, 
po krstiti sam dal dete i priskrbel sam si 
mesto deset folešnih korun devet istinskih.

la t in s k a  reč .
Vu Ameriki iz jednoga maloga sela 

izpričal se je  svečenik, kajti je ni mogel 
ladati s občinari, ar su mu vu cirkvenim 
posluvanju vu vsem protivni bili. Pred od- 
hadjanjem je mali govor držalk svojim tar- 
nikom: — Odidem iz vašega sela. Ne ve
rujem, da bi Bogu povoljna bila vaša ob
čina, kajti nikomu nedojde na pamet vum- 
reti. Niti neverjem, da ste vi moja dobra 
moja bratja, kajti meni prepadajučum pla- 
čum dužni ostajete, pak mesto srebernih 
forintov kisele jabuke pošiljate meni. Bratja

na to. Ipak je tak. Horvati su se obrnuli i 
to prama jugu k Dravi. I zakaj sem? Si
gurno ne zato, kak da bi to bil najkrajšeši 
put na hrvatsku, nego vu velikoj zmešnji 
su ne znali, kam idejű Pogibelj i propast 
njim je i zmešnja podpomogla.

Kak gud je malodušni i nebatrivi čovek, 
ako pred sigurnom smrtjom stoji, próba se 
osloboditi zmed njenih škramplov. Tak su 
napravili to i hrvati, kada 9U do Drave 
došli. Pred njimi je bila glibočina smrti, a 
za njimi je bila glibočina smrti, a za njimi 
pak dubravčani. Sa prvim se je ravno tak 
težko boriti, kak sa drugim, ako se hočeju 
osloboditi, još k tomu je čez vodu nemoguč- 
nost prek iti, jer niti most, niti brod njim 
nije bil pri ruki, a prek plavali pak tuliko 
ljudi se nepodufa. A kre vode opet nem- 
reju vujti, jer su njim za hrbtom več ob
činari, zato je dakle ne bilo drugo odzadi, 
kak proti stati ovim.

Ali protistavljenje je več kesno bilo. 
Kak pečini zburkanoga morja valovi, tak 
su navaljili občinari na hrvate. Strašna 
krika i veliko krvanje se je počelo. Husari 
sa golimi sabljami tučeju hrvate, ali gdo je

moja, mi se još budemo zestali i ufam se, 
da vekšu ljubav budete skazali prama meni 
tam, kak je  bila ovdi. Ja  najmre sam pre
meščeni vu jeden rešt za kapelana. Bog 
zvami dok se opet vidimo!

O tečen i k a p ita n .

Iz Londona pišeju sledeCé pripečenje: 
Sir Viliam Harkourt jeden londonski starac 
kak se sudi, radi povolinoga zdravja i dobre 
košte telo mu je izvan reda debelo iliti 
tusto postalo. Sir Viliam se za jedno vre
me po parobrodu vozil. Na jedenkrat velika 
bura je  nastala na morju, kapitan - koj je  
drugač mali suhi človek bil, ovomu svoje
mu gostu na noč svoju sobicu ponudi, kajti 
je ona ravno na serdini parobroda bila, da 
nebude takovomu zibanju podvržen. Kapi
tana inošu od ove premenjbe nije ništ znal 
ar vu jutro rano poljeg navade donese na 
taci kavu za zajutrek. Dvakrat je  pokučil 
po vratih bez toga, da bi kakov odgovor 
dobil. Odpre vrata i zapita: — Ne zapove
dale danas kavu gospodine? Sir Viliam je 
nekaj zamrgotal i na drugu stran se obr- 
nul. Janoš zagledne ovo strahovito telo i 
takova strahota ga prime, da šalica iz ta- 
njerorn skupa iz ruk opadne i na falaté se 
zdrobi. Na smrt prestrašeni inoš k paro
brodu doktora kabinju beži i smrtnobledi 
veli: Za božju volju, hodite kapitana vu 
sobu on je ponorel, i na desetkrat vekše 
mu oteklo telo, kak je prvlje bilo.

N e k a j z a  k r a te k  <3as.

Do b r o  s e  j e  b r a n i l .

Oteč: Ei, ei Karlek, kak včnder moreš 
to napraviti, da od sebe mčujše i mlajše 
dete tak zbiješ? Te je ne sram?

Karlek: Oh, japa, a zakaj je  vas né 
sram, da mene, ki sam vnogo mlajši od 
vas, vnogiput tak zbijete da i modro nebo 
tanca pred menőm!

V e l i k a  n e m i l o s r d n o s t .

Kaj je najvekša nemilosrdnost.
Ako dober apetit želimo takvomu si

romaku, ki ženu i sedmero dece ima pak 
za na dug vozi kuruzu od Neimana za kruh

ona devojka tam najnapre, koja se tak vi- 
težko bori? Ravno sada je  navaljila na jed
noga hrvata i sa sabljom, koju je inorti 
njeni dedek iz francuzkog rala donesel, mu 
je takov udarac dala na glavu, da je mrtev 
9e zrušil doli. Dorica je  ono, Dorica, koja 
kak kakov Herkules se harcuje, ali poleg 
toga se nepozabi batriviti svojega puka, koj 
zdušnu čini na njenu peldu.

Med tem su horváti čisto k vodi bili 
porinjeni. Morali su popuščati. Prvi su ri
vali zadnje, a ovi su se vu vodu morali 
hititi, drugi put njim nije bil. Tak su došli 
vu vodu svi, ali iz nje niti jeden više. Sa
mo dvanajst su občinari mogli osloboditi, 
koje su onda dimo poslali, naj neseju glas 
Jelašiču od vitežtva dubravčanov.

Obladanje je dakle célo bilo. Oranjene, 
kojih je malo bilo, su vu selo nesli, a zatem 
pak su veliku svečanost naredili. Svaki se 
je samo od Dorice spominal. Pak je  ona i 
vredna bila toga, jer se je za domovinu 
borila. Žena je bila, ali zmed onih ženah, 
koje su na velike čine moguče i zato je 
vredna, da njeni spomen živi med nami.

L. R. J.



G a b o n a  á ra k .  — Č len a  kitka.

\  m.-mázsa. 1 m -coni. kor. érték

Búza Pšenica 12 00 —
Zab Zob 10 30 —
Rozs Hi* 10 00 —
Kukoricza uj Kuiuza nova 00 00 —

» » ó » staral 10.80 —
Árpa Ječmen 10 00 —
Fehér bab uj Grah beli 1 2 0 0 — j
Sárga » » » *uli 08 50 —
Vegyes » * » zmešan 08 5 0 —
Lenmag Len 1120.00—
Bükköny Grahorka || 10.50—

308. sz. tk. 1902.

Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiróság, mint tkvi ható

ság közhírré teszi, hogy Zalamegye össze
sített árvatárának Kecskés György perlaki 
lakos elleni vhajtási ügyében 674 kor. 70 
fii. tőke ennek 1893. évi január hó 1-től 
járó 6 százalék kamatai 4 kor. 82 f hát
ralékos kamat 73 kor. 80 f. eddigi 29 kor. 
95 f. árverési kérvényi költség kielégítése 
végett a nagykanizsai kir. törvényszék és 
a perlaki kir. járásbíróság területén levő 
a perlaki 100 sztjkvben felvett 168 hrsza. 
ingatlannak Kecskés György nevén álló 
hányada •/, 2024 kor., — az u. o. 1440
sz. tjkvben felvett 161 hrsz. ingatlan a 
vhajtási kérvény 156 §-a alapján egészben 
213 korona kikiáltási árban, mint becsár
ban az

1902. ifi szept. hé 10-én délután 3 énkor
a telekkönyvi hatóság hivatali helyiségében 
l)r. Tuboly Gyula ügyvéd vagy helyettese 
által megtartandó árverésen eladatni fognak.

Venni szándékozók figyelmeztetnek, 
hogy az árverés megkezdése előtt, a fenti 
a kikiáltási ár 10% -át bánatpénz fejében le
tenni kötelesek. 766 1 1

2087 sz. tk. 902.
Árverési hirdetmény.

A perlaki kir. jkiróság miut tkvi ható
ság közhírré teszi, hogy a nagykanizsai ta
karékpénztár r. t. vhajtalónak Eiselmayer 
Ferencz murakirályi és Feszti Györgyné szül. 
Moravecz Róza obergepalagni lakos elleni 
vhajtási ügyében 1000 k. tőke. ennek 1898 
évi november 21 napjától járó 7'/t %  ka* 
matai a lejárt kamatok 7 !/> %  késedelmi 
kamatai 111 k. 70 I. eddigi 30 k. 30 f. ár
verési kérvényi költség kielégítése végett a 
nagykanizsai törvszék a perlaki kir jbiróság 
területén fekvő a murakirályi 1517 sz. tjkv
ben felvett következő ingatlanok, a végre
hajtási törvszék 156 §.-a alapján egészben 
és pedig
a 2425 hrsz. ingatlan -86  kor.
a 471a/l * 166 ’ !
a 2426/a » * 287 " i
a 1695 » 91 >
a 372/a) * * 480 * !
a 372/e > 489 >
a 1817 * 91 * !
a 310 » > 53 ’ j
a 311 » * 03 » |
kikiáltási árban mint becsárban az

1902 évi iz.pt, hó 6-lh upjáR d. i J I W o r  
Murakirály községházánál Aczél Pál na8Y‘ 
kanizsai ügyvéd közbejöttével megtartandó, 
árverésen eladatni fog. ,

Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy i 
az árverés megkezdése előtt, a fennti kikiá - 1 
tási ár 10-át bánatpénz fejében letenni.

A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság. j 
Perlakon, 1902 ápril hó 26-án 7bl

| í Herlinger Sándor f i  1
\ * ó rá s  és é ksze ré sz  C s á k to rn y á n . I #  1

j | Ajánlja dúsan felszerelt raktárát, mindennemű ••
i t arany, ezüst és china-ezüst háztartási- és ékszer j t
1 1 czikkekben, valódi svájezi fali- és zsebórákban, j j
I * valamint látszerészeti árukban. j |

| \ Javításokat gyorsan, pontosan ] |
) t n
I I 740 g—♦ és jutányosán eszközöl. i t
$  ü i

K e i l - l a k k
legkitűnőbb m ázoló-szer puha padló szám ára.

Szagtalan #

padtű-Viasz „Glíria” 1  A rany-fín ym áz
. . . . .  , .lU, . ~ , T ií képkeretek stb. bearany ozására,legjobb és legegyszerűbb heeresztő szer ke- # > . . .  , , , ... ....

mén* padló simára. #  1 k'3 Palaczzk ára 441 ""

fetór ,.Clasnr”-fínymáz
Legjobb szer mosdó-asztalok, ajtók, ablakdeszkák stb. ujonnani befestésére.

1 doboz ára ÍX> fill.
704 1 —8 --------  M in d e n k o r  k u p im tó l*  : --------

HEINRICH MIKSA czégnél Csáktornyán.

• 14$



746 4 -1 0

Á r v e ré s i h ir d e tm é n y  k iv o n a t .

A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 
tkvi hatóság közhírré teszi, hogy Gabercz 
Jánosné szül. Mavrek Katalin végrehajtat
nak Tkalcsecz István végrehajtást szenvedő 
elleni 200 k. tőkekövetelés és jár. iránti vég
rehajtási ügyében a nagykanizsai kir. tör
vényszék és a Csáktornyái kir jbiróság terü
letén levő Csáktornyái 289 tk, 4-95 hrsz. a. 
ingatlan 480 kor. az 579 tk. 615 hrsz a. 
ingatlan 285 k a Csáktornyái 293 tk. 501 
hrsz. a. ingatlan 497 k. ugyanott 661 hrsz. 
ingatlan 113 k. az 558 tk 797 hrsz. a. in
gatlan 182 k. a Csáktornyái 289 tk 579 
hrsz. a. ingatlan 285 kor. íz árverést ezen
nel megállapított kikiáltási árban elrendelte 
és hogy a fennebb megjelelt ingatlan az

1901 ifi szept. hé 6-án déleiéit 10 érakor
a Csáktornyái kir. jbiróság telekkönyvi iro
dájában megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alól is eladat
ni fog.

Az árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10% át készpénzben vagy 
iz  1881 : LX. t.-cz. 42. §-ban jelölt árfolyam
mal számított és az 1881. évi nov. hó 1-én 
8333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri ren
delet 8. §-ban kijelölt ovadékképes papírban 
a kiküldött kezehez letenni, vagy az 1881. 
L X . t-cz. 70. §-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál előlegeselhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt beszolgáltatni.

A kir. jáiróság mint tkvi hatóság.

Csáktornyán, 1902. évi junius hó 17. 
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Üzletmegiiyitás.
V a n  s z e re n c s é n k  b . tu d o m á s á ra  a d n i,  h o g y  C s á k to rn y á n ,  a 

D e á k -u tc z a  1 0 8 . hsz . a la t t  (N e u m a n n  S. u r  h á z á b a n )

Mráz Testvérek
c z é g  a la t t  f .  é v i ju l iu s  h ó  2 6 -á n  fű s z e r  és cse m e g e  ü z le 

t e t  n y i t o t t u n k ,  d o h á n y -  és b é ly e g e la d á s s a l e g y b e k ö tv e .

Midőn b. pártfogását kérjük, előre is biztosítjuk a legjobb, legpontosabb és 
legjulányosabb kiszolgálásról.

Kiváló tisztelettel

j) r . G la s ja ll M a n fre d
fogorvos Varazsdon

ké sz ít fo g a k a t szá jpad lás  

n é lkü l, a ra n y  és a lu m ín iu m  

fo g s o ro k a t. A ra n y , p o rc z e l- 

lán, ezüst, a m a lg a m  és üveg  

p lo m b á k a t.

j k .  M a n fre d  G la s ja ll
zobar o Varaždina

p r ire d ju je  zube  bez n e b 

ne p lač ice  zu b iš te  iz z la ta  i 

a lu m ín iu m a , p lo m b e  iz z la ta , 

p o rce lla n a  s re b ra , a m a lg a m a  

i s ta  k la. 20—•

—  KÉPVISELŐK —
k ik  gázbe re n d e zé se k  sze re lésében  já rta s a k  k e r e s t e t n e k

A C E T Y I, É N
világítási vállalathoz.

Ajánlatok referencziák megjelölésével

KLINGER RICH.
O a m p o ld s k lrc h e .n l gép- és té  m é r  ú g y  é r  t e l e p e

B U D A P E S T , V II., Hernád-utcza 4 3 , szám
„ACETYLEN -UDVAR” czimzendfik

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssajtóján Csáktornyán
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