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Méregdrága ! ból, amikor már a legszebben megtanulnók slb. stb. mind-mind legalább is kétszer any-
® a koplalást. nyiba kerülnek ma, mint ennek előtte,

Naponta hallhatjuk e felkiáltást. Minden De utóvégre ez a léma sokkal komo- csupán huszonöt évvel is s vájjon a fize- 
percben felhangzik a kétségbeesett ajkakról, lyabb, semmint hogy alkalmat adna a tréfál- tések kétszeresére emelkedtek-e a huszonöt 
S nem mondhatjuk reá, hogy asszonyi ki- kozásra s bizony jó magunk sem vagyunk évi fizetéseknél ? Nem mondhatnók, még 
csinyeskedés fakasztja e panaszhangokaf, úgy hangolva, hogy Iréfálkozzunk ezzel a 25°/0-al sem nagyobbodtak. Am az igények 
hanem az élet, az ő szigorú kegyetlenségé- szomorú, mindnyájunk húsába vágó eszme- 50%-al növekedtek úgy társadalmi, mint 
vei erőszakkal kicsikarja a keblekből e jaj- vei. Nagyon is érezzük valamennyien a minden egyéb más léren is. 
kiállásokat. Tényleg méregdrága minden, drágáig álkos következményeit. Mit csináljunk tehát?! Ne együnk, ne
Szinte szerénytelen kérés ma már, ha a Mindenütt s mincjfnhol a munkabérek igyunk, (mert ma még a vizet is meg kell
mindenkori imádságban mindennapi kenyeret emelkedéséről hallhatunk s mindez csupán fizetni) ne ruházkodjunk, fehérneműt ne 
kérünk az Egek Urától, 4 akkor, amikor a arra jó, hogy a gyárosok gyártmányaiknak hordjunk, egyéb élvezetekről nem is beszéd 
kenyér, hús, főzelék, liszt hihetetlen magas árát felverjék s hogy i\iég evvel is meg- lünk, mert azok nem elsőrendű szükséglett 
árakon kaphaló csupán s rövidesen odáig nehezítsék a létért való küzdelemnek amúgy dolgok.
jutunk, hogy a kenyér is valami finom is nehéz harcát. , Vagy pedig, miután manapság a kis
csemegévé lép elő, mely csak ünnepnapokon Ha a munkabérei felemeléséről szóló embereknek hitelük amúgy sincsen, egysze- 
s csupán úri házak asztalára kerülhet. hír nem is nélkülözi a valóság valamelyes rüen be kell szüntetnünk a társadalmi 

Méregdrága ! Szinte fogalommá nőtte ismérveit, semmi esetre sem vonatkozhahk konvenc.ók szerinti élést s éljünk úgy, mint 
ki magát az utóbbi időkben Méregdrága ez a hivatalnoki kar, avagy a középosztály a művelt pápuák, kiknek legfőbb toalelcik- 
minden s szinte csuda, hogy az a‘ sok u. n. lateiner osztályára. Ezek jövedelme kél egy köténybe képezi, 
ember, ki meg mindig nem szokott te nem emelkedett arányban azzal a szörnyű Sokáig ez igy nem maradhat! Rövid 
arról a rossz kedvteléséről, hogy naponként áremelkedéssel, mely minden létén megél- időn belül valaminek történnie kell, mert 
élelmezi magát, honnan veszi azt a tőkét, hetésüokel e korszakban jellemzi. Sőt, ha különben a társadalmi forradalom elkerül- 
melyből a lélfentarlására leltéllentH szükséges lehet tedukcióról beszélni, úgy inkább kiseb- hetetlen.
élelmiszereket magának beszerzi. bek lettek a keresetek ha a társadalmi Vagy talán manapság még a forradalom

S ezek az elsőrendű szükségleiek. Mert igények folyton-folyvást emelkedtek. is méregdrága ?!
enni utóvégre, akármilyen felesleges, de S így, mtg a keresel csökkent, az első- _______  Sz. F.
mégis szükséges dolog. A koplalást nem rendű szükségleti cikkek árai növekedtek.
lehet megszokni. Erre az igazságra az egy- Mert ne gondoljuk ám, hogy tisztán az k e r e s k e d ő k  Z Ü r Ó id ö je .
szeri cigány is reájöll, amikor nyolc nap élelmiszerek méregdrágák ! Oh nem ! A •
után, ameddig lovát éheztetle, a szegény ruházat minden ‘gyes kelléke kétszeres Talán senkise rabja annyira foglalko- 
pára kimúlt s ő felsóhajtott: árba szökkent fel. S ruházatiadul mégsem zásának, mint a kereskedő, aki közvetlenül

— Istenem, Istenem, hogy éppen most járhatunk. Ebbe talán még a hatóság is a fogyasztókkal van érintkezésben. Nemcsak 
kellett megdeglenie, amikor már ólyan sépen bele szóllana Sőt ellenkezőleg társadalmi hogy finomnak, udvariasnak, bizonyos tekin- 
megsokta a koplalást ! állásunkat messze túlszárnyaló mértékben leiben műveltnek, szolgálatra késznek kell

Bizony, bizony mi is így járnánk, ha kell ruházkodnunk, hogy hivatali méllósá- lennie, de megköveteli tőle a társadalom is, 
a cigány miniára a koplalást meg akarnék gunkon csorba ne essék. hogy a kereskedő olt legyen minden huma-
szokni. Akkor múlnánk ki ez árnyékvilág- A ruhák, a cipők, a fehérnemüek árai nus, kulturális mozgalomban még pedig

Visszatérünk Fiúméba, hogy rövid idő inul tán tükröző tenger adja hozzá. Mily szép e kép a 
K i r á n d u l á s  V e le n c é b e .  ismét hajóra üljünk. Csodálatos szép este volt, távolság fátylán kt resztül, képzeletünkkel feléke-

ainikor elindultunk Velencébe. A tenser nyugodt, sitve ! De még szebb, váratlanul csodásabb volt 
(Ú t ira jz .)  Hajónk alig himbálózva siklik tova. Mindig mész- közelről, a maga igaz valóságában ! íme, közelebb

... . . .  . .  . , , . . . .  w szeb hagyjuk a szép, kivilásftott kikötőt. Az jutunk a városhoz, amely után sóvárgó szívvel
Hatat fordítva a csodás képnek, uj látni a Abbázzia elölt álló hadihajók bevilágítják az vágyakozik az ember, előttünk ragjog raárvány- 

vonja magára figyelmünket: haditengerészetünk öblöt. Most a sötét tengeren eddig hídjuival, —  mólóival, tereivel, ezernyi szűk utcá-
néhány vasszörnyetege s több kisebb torpedo- nem |Д1о11 hrt:ót világfi meg a reflektorokból ki- jával és lagúnáival a város, amelyet mindenki 
naszád horgonyoz a tengeren. Lattukra jole90 ,öve|jö егЛ9 fény majc| a tengerparton sétál végig ismer, amelyről mindenki irt. Ide jön a művész, 
érzés fogja el az embert s elismeréssel, bámulat- g vi|ág}| т е ||нц a parton járó-kelő dolgozó apró hogy e város remek művei tanítsák, megihlessék, 
tál adózik az emberi ész alkotó erejének. Majd emj)t,re|cet vehetünk észre; váratlanul, —  a náez- leikébe új eról öntsenek, ide jön a leikében beteg, 
ismét a természet, az örök és legnagyobb alkotó ula íójt i)03zus^gAra, —  a mi hajónk fürdik nap- hogy a művészet pazar mennyiségű és ritka 
kápráztat el bennünket, amikor partra lépünk. fényben, de csak egy pillanatra, a követke tökélyűr alkotásai meggyógyítsák, visszaadják el-
V alóságos földi paradicsom nyílik meg előttünk, zöben a fe|h6g £gre vetődik nehány, nagy arany- vesztett életkedvét. Ide jön mindenki. E város 
ahol nem ismerik a telet, évek során nem látnak (a,j£r  Gy0rSJ,n haladunk előre, elhagyjuk a vö- nem is egy nemzteé, hanem az egéez világé, 
havat s még a Bóra sem lá tta that el hozm uk röss8zemö világítótornyot s kijutunk a nyílt len- Gondolánk halkan, kecsesen siklik a Doge-
azon magaslatoktól, amelyek Abbáziát körülveszik. e Q,y gyönyftPÜ az éjj l̂ ! Átengedjük magún- palota felé. Szemben velünk e büszke műremek,
A tengerparton, a hegyoldalban déli növényze tet |jal uz á|,nodo*áanak. Egy Kacián-kép jut eszembe, jobbra a «Ponte del Sospiri» és a szalmahid, 
találkozunk. Citrom, narancs, füge babér, banán, д némjl Órákhosszat szoktam elnézegetni b a in  a Piazzetta a két hatalmas oszloppal, a
pálma s más déli növény itt szabadon tenyész. g reme|j vásznai, ugyanolyan érzéseket ébresztett Cimpanile s a királyi palota, a Szt. Márk tem- 
Hát még a hódító illatú és tüzes színű virágo . ьеппет  ̂ mjnl ^jje| plomnak csak a fehér kupolái látszanak. Miközben
A szem hamar elfárad, nem tudja, hogy a gjö- Későre iár az idő hűvös szél kerekedik nem gyű*ünk eléggé csodálkozni, afcnrva-nem-

deiTnlivi-"^ P^ P- ^ . L " k í k " L V l t 0b t  Id ill:., ilo m r. hűljek (ejn.k.l. k lc innj »k*r>. a i í.o c .a iig  tofdll «I Ú «  lkat W, minik.
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lak ellenállni a tenger vonzóerejének s meg- alakot ö t. Mintha valami sokágú, gyönyörű drága- м иц halottaiból fel ne táinadhaMon.
fürödlek kövekkel ékes aranykorona v. Ina. Korona, amely- ®

Ily szép helyen gyorsan telik az idő. Meg nek ágait egy tündéri város tornyai és hatalmas (Folytatása köv.)
kell válnunk, bár nem szívesen, Abbázzia illatos kupolái alkotják s amelyet megaranyoznak a keló __________
borostyánligeteitől nap sugarai. A  drágaköveket a csillogó, mindent



nemcsak mint szemlélő, hanem mint ada
kozó és együttműködő.

Dé maga a kereskedő is szinte telhe
tetlen munkájában önmagával és alkalma
zottaival szemben. Ezért igyekszik Üzletét 
minél előbb hozzáférhetővé tenni a közön
ségnek és szívós makacssággal igyekszik ki
húzni a munkaidőt, ameddig csak lehet. 
Nálunk például este 8 óráig.

Ez a rengeteg hosszú idő nincs hasz
nára a kereskedőnek, a boltosnak és nincs 
rá szüksége a közönségnek Mert a fogyasz
tást nem fokozzák a kinyitott boltok. Senki 
sem azért megy az üzletbe, mert már, vagy 
még nyitva van, hanem, mert valamely 
irányú szükségletet kell fedeznie. Ezt pedig 
akkor is megtenné, ha az üzlet uem esti 8 
óráig, hanem mondjuk csak 6-ig volna 
nyitva. És ha esetleg egyik nap már nem 
volna a beszerzésre ideje, biztosan megteszi 
a következőn és pedig ugyanannál a keres
kedőnél, akihez bizalma, szokása, vagy egyéb 
ok vezetni szokta.

De meg a publikum ez irányban szok
tatható is. Amint tudja, hogy a postára 
csak bizonyos ideig mehet, úgy alkalmaz
kodik a boltok kiszolgálásának idejéhez is : 
és napi szükségleteit idejekorán fedezni fogja 
akkor, amikor a kereskedő rendelkezé
sére áll.

Ezért bizonyos irigységgel nézik a 
kereskedelmi alkalmazottak, mikor d. u. 7 
órakor az iparosok felszabadulnak testi 
munkájok alól, hogy a nap hátralevő idejét 
tetszés szerint tölthessék, míg a boltosok 
csak 8 órakor válnak szabadokká. Azt az 
ellenvetést nem fogadjuk el, hogy az iparos 
munkája terhesebb. Minden munkát súlyossá 
tesz a folytonosság és a hosszú munkaidő.

De amint kimutattuk, nincs ^ükség a 
boltok nyitvatartásának idejét gummisze- 
rüen nyújtani. De arra meg igenis szüksége 
van az alkalmazottaknak, hogy néhanapján 
ők is emberi voltukra emelkedhessenek, 
hogy családjukkal is együtt lehessenek napon
kint, hogy a társas együttélés nyújtotta 
szellemi élvezetekből szintén kivehessék 
részüket.

Okos volt Nagy Károly császár, aki 
úgy osztotta be idejét, hogy három nyolc
nyolc óráig égő gyertya szerint igazodott. 
Az egyik gyertya a munkáé, a másik a 
szórakozásé, a harmadik a pihenésé volt. 
A mai szocialista jelszavak nem újak már, 
Károly is alkalmazta őket. Igaz, hogy ő 
császár volt. De akármint nézzük ezt a 
kérdést, egy bizonyos, az, hogy minden em
bernek joga van követelni, hogy olyan 
foglalkozást nyújtsanak részére, mellyel testi 
és szellemi egészségét megőrizheti. A keres
kedőnél tisztára méltányossági kérdés, hogy 
a közönség, legalább nyáron a testet és 
lelket ölő bosszú üzleti szolgálattól föl
mentse. És bizonyos dolog az, hogy a kö
zönség hamar megszokná és méltányolná 
az új rendet, az üzleteknek nyáron át ko
rábban való bezárását és vásárolni valóit 
hamarább szerezné be.

Min áll tehát a kereskedők nyári ro- 
bottjának mai súlyos kényszere? Azon áll, 
hogy a kereskedő urak legyenek szolidárisak. 
Körözzenek egy ivet maguk között és ál
lapodjanak meg, hogy a nyári hónapokban 
kivétel nélkül este 7 órakor üzleteiket be
zárják. Ha erre egyetemlegesen elkötelezték 
magukat, akkor anélkül, hogy bárkinek 
ebből kára származnék, — kereskedők és 
alkalmazottak felszabadulnak pályájuknak a 
most szinte elviselhetetlen robottjától, kel
lemessé teszik a nyarat maguknak és csa

ládjuknak, a közönség pedig az új rendet 
csak h e lyezn i fogja. * Г , ^

A Strtfévári AlfádsWBlék. Lapunk
ban már megemlékeztünk erről a.'batffm ’ 
mozgalomról, mely Stridóvár környékének 
egyik ormára, az u. n. Strigovcsákra; Árpád- 
emlék leállítását tervezi. A mozgalom Szé
lesebb mederben mozog, ahogy megindult e 
igy maga a műemlék is sokkal monumen
tálisabb lesz, mint ahogy eleinte tervezték. 
Volt alkalmunk látni a szép tervekei, me
lyeket Fejér Dénes honvédszázados ké
szíttetett. Egyik szebb, mint a máeik s akár
melyiket valósítják is meg, mindegyik méltó 
hirdetője lesz nemzeti dinasztiánk szóban- 
forgó kiváló alakjain, s azoknak az eszmé
nyeknek, melyeket a műemlék megörökíteni 
hivatva lesz. A műemlék egyúttal kápolnául 
is szolgál, melyben azonban csak nemzeti 
ünnepek s a szüretel megelőzőleg és utána 
fognak istentiszteletet bemutatni. Minden
esetre eredeti ötlet, mely igenis alkalmas нг 
ügy iránt az érdeklődést és rokonszenvet 
a legszélesebb körökben felkelteni. A végre
hajtó bizottság nemsokára megalakul, amely 
az akciót kezdeményezi s lebonyolítja.

—  A népkönyvtár mindenki számára 
ingyen nyitva van minden vasárnap délután 
V«2—7,3-óráig a városházán.

K Ü L Ö N F É L É K .

—  Batthyány Pál gróf főispán lemon
dása. A politikai komplikációk maguk után 
vonták azt, amitől féllünk : vármegyénk fő
ispánjának, Batthyány Pál grófnak lemon
dását is. A lemondás forma szerint történt, 
amennyiben minden kormányváltozás a fő
ispánok lemondását vonja maga után. így 
történt ez most is s annál inkább kellett 
ennek bekövetkeznie, mert esetleg politikai 
rendszerváltozásai állunk szemben, amikor 
Batthyány Pál gróf főispán okvetlenül ott 
hagyja díszes állását és méltóságát. Aggo
dalommal nézünk tehát a további fejlemé
nyek elé, de nem minden remény nélkü l: 
hátha mégis úgy alakulnak a viszonyok, 
hogy a lemondás tárgytalanná válik ! De ha 
nem, akkor kétszeresen leszünk vesztesek. 
Mert nemcsak egy illúzióval leszünk szegé
nyebbek, melyet a Haza jobb sorsának ki
alakulása reményében bensőnkben ápolgat- 
lünk, de elveszítjük agilis főispánunkat is, aki 
nemcsak mint pontos és lelkiismeretes ad
ministrator vezette a vármegye ügyeit, de 
egyéniségével s erőe hazafias érzületével 
még sok üdvös és hasznos dolgot valósít
hatott volna meg a vármegyében s különö
sen a mi szűkebb pátriánkban — a Mura
közben! A lemondás sorsa rövidesen eldől, 
mert az új kormány kinevezésével a főispán 
lemondása felett is döntenek.

—  Kinevezés. A Budapesten székelő 
Magyar Folyam- és Tenger-gőzhajózási Tár
saság igazgatósága Schwarz Izraelt, városunk 
szülöttjét főellenőrnek nevezte ki.

—  Új állami iskola. A gyűrű, melyet 
az állami iskolák Csáktornya körül vonnak, 
megint teljesebbé lesz. A minisztérium 
ugyanis a felsöpusztafai áll. iskola felállítá
sát is tervbe vette s az előkészületeket 
Pusztafa községgel megtételle, illetőleg a 
tárgyalásokat a községgel ez érdemben le
folytattad. Puszlafa község Plichta Béla 
körjegyző lelkes közreműködésével a minisz
térium részéről támasztott összes feltételek
nek eleget lesz s így az iskola, mint állami

iskola a jövő tanévben már életbe lép Addig 
idéfglénéséó^^helyétteáíléásWf gondóskodnak 
azr eddi# ’ fakóiéba járt ekék tanításá
ról;’ amint ez tavaly történt:

— Pekelmann Marté amerikai fogspe- 
ctWftU f. hó í h  én  Csáfctovrtyif* érkezik és 
augusztus 1-én rendel a Ziínуi-szá-Hódában 
levő lakásán.

—  Halálozát. Városunk egyik derék 
polgára dőlt ki rövid betegség Után 28-án 
éjjel. Három gyászjelentés is hirdeti szomo
rodott szívvel, hogy Cvetkovics Antal már 
nincs az élők között. Cvetkovics Antal csak 
egynéhány esztendővel ezelőtt vonult nyu
galomba, mint vaskereskedő. Azóta mint 
Csáktornyavidéki Takarékpémlár igazgatója 
tevékenykedett, mely intézetnek felvirágoz
tatása körül nagy érdemeket szerzett Azon
kívül a Muraközi Pezsgőgyár és a Csáktor
nyái gőzmalom és Villamtelep belügyeiben 
is tevékeny szerep szerep jutott Cvetkovics 
Antalnak, mint igazgatósági tagnak. Cvet
kovics Antal, mint törvényhatósági bizott
sági és városi képviselőtestületi tag is sze
repelt a közügyek terén. Halálát ne|e és 4 
gyermeke siratja. Temetése m. hó 30-án d. 
u. 5 órakor volt Nyugodjék békében!

—  A Csáktornyái önkéntes Tűzoltó
Egyesület ni. hó 20-án tarlóit juniálisán a 
következő felülfizetések történtek : Neumann 
Róbert, Gráci sörfőzde J0 —10 K. Budai 
József 6 K. Pethő Jenő, Neumann S. utódai, 
Kertész Lajos 5 —5 K. Martonossy Imre, 
Mérnökök 4 50—4 50 K. N. N., Strausz 
Sándor 3-50—350 K. Heilig József 3 К 
Lőbl Rezső, Schlesinger Lajos 2 50—2 50 К. 
Dr. Bállá Emil, P ichta Béla, Hirschmann 
Leo, Bernyák Károlyné, Scheiber Mór, Mayer 
Hermann, N. N., Schönteld Sándor, Bachrach 
Győző 2—2 K. Pintács Károly 170 K. 
Nuzsy Mátyás, Cövek István, Mayer Károly, 
Rosenberg Richárd, Szudec Ferenc, Blau 
Sándor, Tomka György, Proslenik Gusztáv, 
Gerstmann Lipót 150 — Г50 K. Hertl József, 
Horváth Pál, dr Hídvégi Miksa, Marinovics 
Ferenc, Dobsa Kálmán, Zrínyi Viktor, Kreutz 
Lipót, Schafthauser Endre, Novák József, 
Gut Béla, Horváth Antal, Kelemen N., Mezei 
Simon, Hirchmann Adolf, Sáolek Balázs, 
Magics Ferenc, Meissner Emil, Scheffer Rezső, 
Scheffer Tivadar, Balog N. Molnár Gáspár, 
Ivácsics Ignác, N. N., Cukor N., Kopjár La
jos 1—1 K. Masinák József, Novák Károly, 
Küffer Rezső, N. N., Heckmüller I., Hernstein 
Sándor, N, N., Heinrich Alfréd, Grauer 
Henrik, Bachrach Elemér, Nádasi József, 
Perstec Sándor, Végh János, Friedrich 
Zsigmond, ifj. Premec Miklós, Pec Márlon, 
Hutter Géza, Stern Dániel, Strahunya József, 
Szabolics Rezső, Fok Jenő, Boroviák Lajos, 
Kopjár Sándor, Grész Ernő, Rónai Sándor, 
N. N., Ács János, Strausz Miksa, Liszkay 
Sándor, Kaysei Andor, Duzs János, Maider 
Albert, Horváth István, N. N., Hoffmann N., 
Persztec Ignác, Mayer Lajos, L pics I., Videc
I., Hübsch Manó, Weiss Miksa N. N., Hein
rich Oszkár, Stőger Béla, Heinrich Sándor, 
Deutsch Béla, Belies L N N, Králl Mátyás, 
Földes Mór, Leitner N., Benedikt Hermann, 
Megla Gusztáv, N. N. 50—50 fill, Friedenlhal 
Sándor 40 fill. Terszlenyák Bódog, Mayer 
Sándor, Lárnszák István, N. N. 30 fill- 
Pecsnik, Blaun 1. 20—20 fill. Hencsey
Gábor 6 K. A motorfecskendö alap ezzel 
297‘70 K-ra gyarapodott, mely öszeg a 
Muraközi Takarékpénztárban helyeztetett el- 
A szives adakozóknak ezúton mond hálás 
kössönetet az egyesület elnöksége.

— Köszönetnyilvánítás. A Csáktornyái 
Önkéntes Tűzoltó Egylet elnöksége a város
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kozoq^éoeK^ valamint az összes megjeleq- hatnak el. Ez a megszorítás azonban csak ezen vftllalat életképes és iovább szaksze* 
töknek ezúion mond bélás köszönetét я га, kisebb telefon állomásokra szorítkozik. rüen vezetve hazánk iparának díszére fog 
hó 20 *o rendeseit nyíri mulatságaimmá- w* As AteéiSMlvá—meratzomlmti vasát válni,, . A* igazgatóság közgyűlési jelenlésA- 
val tanúsítóit pártfogásért. (, j konfliktusa. Míg a tendvaiak vasútja Nagy- ben utal is arra a fontos nemzetgazdaság-

мтт̂  A nagykanizsa—letenye— alsóleficl- karnisa felé. úgy látszik biztosítva van, ad» tani szerepre, mely a pezsgőgyárakra vár. 
vai vasút építésének megkezdése már nem dig az ngyancsek Atsóléndváról má3 irányba, A jelentés többek között ezt mondja : Hatá- 
soká várat magára. A vasút műszaki man- а Muraszombat leié tefvezett vasút főfájást rozolt tény, hogy újabban a közönség ízlése 
kálatai már előrehaladott stádiumban van- látszik okozni a lendvaiaknak, mert körül» mindinkább a szénsavtartaimu italok felé 
nak, mert Szalay Károly mérnök azokat már beiül úgy vannak, hogy sem az egyik, sem irányul. Ez az oka, hogy a pezsgőipar év- 
teljesen elkészítette a munkálatok felülvizs- a másik irányba nem robog majd i vonal- ről-évre nagyobb jelentőséget nyer. Fran- 
gálata alkalmával kifejezésre jutott óhajok* juk, ha a felmerült akadályokat le nem ciaországban 1845-ben a pezsgőkivitel 
nak megtelelőleg. Miután a finanszírozás kér- győzik. Az akadályt pedig a lendva—kani- 4.300,000 üveg volt, 1893-ban már 30.000,000 
dése is nyélbe van ütve, már semmi aka- zsai vasútat építő Dunántúli—helyiérdekű üveget exportált. Az utóbbi évtizedekben 
dálya. hogy a muramenti vidék, vasútját vasutak igazgatósága idézte elő, mely az már a többi országokban is, különösen 
megkapja. utóbbi vasutak építéséhez addig nem fog, Németországban nagyobb lendületei nyer a

—  Képesítő-vizsgálatok. A helybeli áll. míg az a,sőlendva— muraszombati vasút fel- pezsgőipar. Sajuos, hogy nálunk még jelen-
tanitóképző-intézetben az Idén 24 tanítóje- éPílése is nem rájuk bizatik. Most az alsó- leg azon előítélet uralkodik, hogy absolut
lölt jelentkezett képesítő vizsgálatra; ezek ,endva'ak azon tanácskoznak, miként lehetne jó pezsgő csak a francia lehet és mint tud-
közül 22 intézeti rendes növendék volt, 2 a 8ordiusi csomót ketté vágni, miután a juk, francia gyártmányért még mindig két- 
mmt magántanuló kapóit engedélyt a vi’zs- muraszombati vasút kiépítését már Barthalos szeres árt és többet is fizet a közönség,
gálát letételére. A képesítő-vizsgálatok szó- Istvanra bízták, aki a vasúti vonal építésé- Bizton állíthatjuk, hogy ezen előítélet előbb-
beh része junius 21-től 26-ig tartott. A 24 nek finanszírozását is lebonyolította. Mert utóbb meg fog szűnni, sőt már ma kűllöldi 
jelölt közül egy visszavettelett egy évre, öten Barlhalos nem enged, Dunántúliék sem, így szaktekintélyek meg vannnk győződve, hogy 
pedig félévre utasítanak vissza három’ eset- nehéz a ké«*dést úgy megoldani, hogy a e magyar pezsgő, miután megfelelő borral 
ben egy s két esetben 2 tantárgyból szer- kPCske jól lakjék s a káposzta is meg- rendelkezünk, kellő szakszerű kezeléssel 
zeit elégtelen osztályzatuk miatt. Horvát ki- maradÍ°n — A békéltető tárgyalásokat teljes egyenértékű fog nyerni a francia 
egészítő vizsgálatot sikeresen tett öt vidéki Bat,hyány Zsigmond orsz gyűlési képviselő gyártmányokkal. Ha valahol, úgy a pezsgő- 
tanító s 8 intézeti növendék német kiegé- vezel'» h°gy minő sikerrel, azt majd a jövő iparnál leginkább mondható, hogy a kezdet 
szító vizsgálatot egy intézeti növendék; áru,ía el- nehézségekkel jár — hisz tudjuk, hogy a
kántor képesítést szerzett egy vidéki tanító Halálozás. Ür. Kiss Oszkár varaídini közönség egy új, kevésbé ismeretes pezsgő-
s 3 intézeti növendék. kir közjegyző, volt országgyűlési képviselő, faj iránt mindig bizonyos aversióval viseltetik

Ili jizülÁftrnfi д mult h*t Л1и vá vashegyi (Felsőmuraköz) szőllőbirtokos múlt — és ép ezért a bevezetés nagy mukával
rosunk termeién a szülésznők száma Spitzer hó 8M " ,A f* "а8У kÖll9f g8,e' )4Г„ A rai me88VÖ^déSünk
Bernátné, szül. Holzer Berta oki. szülésznő Т '/ Т п  .м  “ mindenütt ösz.nte bogy ezen akadá yokat leginkább a pezsgő
letelenedésével meaitit evvvel szaoorodott részlvélel keUelt minőségével lehet leküzdeni -  és miután
Spitzer Bernátné Budapesten szerezne okle- ~  LoPáe- Csizmazia Manka margit- mi a bor minőségére a legnagyobb gondol elét er budapeslen szerezte ok le hpgyj ,akos mu|| bó fo,yam4ll Topolnyák lordítjuk, a gyártásnál az összes előállítási
vee ' • Teréz ugyanotiani lakos kárára nem keVe- mozzanatokat a legnagyobb pedantériával

—- Ovodavlzsgálat. A helybeli óvodá- mint 13 drb.. ablakOókot betört és ..a vezetjük — nyugodt lelkiiemeretlel mond- 
ban az idén, megtartott záróünnepély к ülőt szobából egy 10 kor értékű ágy térítőt eMbatjuk, hogy pezsgőnk előállítása teljésen 
nősen azért válóit ki jelentőségében a lob- lopott. A tettes a büntetőbíróságnak feljelen- ugyanaz mint bármely legelismertebb francia 
biek közül, mert az óvoda ezúttal utoljára lelett. — Levácsics Anlal fekelelámajori lakos, gyáré — és örömmel jelenthetjük, hogy mivel 
szerepelt mint Óvó-egyesület. Zrínyi Károly uradalmi Cs*iéd f. hó 8-án, midőn az P?p- a teljes turnus szerint működünk — mely 
egyesületi elnök erre rá is mutatott, amikor hegyről hazaleié menendő volt, útközben szerint 26—28 hónap előtt pezsgőnk egy- 
az óvónőknek fárasztó munkájukért elisme- |eüU s annyira elfogta a buzgóság, hogy el általán nem jön forgalomba, már eddig is 
rését kilejezve a város közönségének is js aludt. Ezen alkalommal három paphegyi — Animo pezsgőnk ahol bevezetve van, 
méiységes köszönetét mondott, hogy 20 suhanó, névszerint Lapnek Ferenc, Podvec mindenütt általános elismerésben részesül. És 
esztendőn át az óvodát önerejéből fenutar-1 Miklós és Belovics Márton a mélyen szun- ha a magyar pezsgőipar ily irányban követ
tolta. Az óvodái tudvalevőleg államosították dikáló Levácsic3 kárára ellopták tőle eser- kezetesen log működni, nemcsak hogy sike- 
s kettővel meg is szaporították, amennyiben • uyöjét, tarisznyáját, 2 pint szilvapálinkáját rülni fog ч francia pezsgőt hazánkból ki- 
a mostani óvodán kívül még kettőben fog- ^  drb. kenyérruháját minledy 10 80 kor. szorítani, hanoin igenis a több* eddig csak 
ják ezentúl a kisdedeket magyar szóra értékben. A tolvaj suhancok feljelentettek a Franciaországból exportált államok szükség: 
tanítani : a Festetics-ulcában, szem- helyi bíróságnak. teteinek tekintélyes részét magunkhoz ragad-
ben a kaszárnyával s Pusztalán — Búzás __ Rendőri hírek üunykó Józsetné szül. hatjuk Mindeneseire várható, hogy e tekin
tőszomszédságában. Mindkét óvodát jövő év- Kovács Margit boltornyai lakosnő mód felelt ha- leiben az állam és különösen a kereske- 
ben már felépítik. ragudhalolt a vele egy házban lakó Antalas.es delmi ntuzeurn vezetősége bennünket támo-

— A tanítói gyűlés elhalasztása A Mátyásra, mert 6 drb. récéjét 9 kor. 60 fillér gasson, legalább is abban az irányban, 
Zalamegyei Általános Tanítótestület ez évi értékben a mull hó egyik napján boszuból hogy közegei állal küitöldön pezsgőnk be- 
közgyűlését a köponti választmány július megfo|lolta. Dunykóné a helybeli kir. járás- vezetését támogassa.
6-ára Keszthelyre tűzte ki. Most az elnök- bíróságnak feljelenletell. — Singer Vilmos 
ség arról értesíti a tagokat, hogy az elszál- bécsi lakos szelencési kőolajbánya raktárát L
lásolás akadálya miatt a közgyűlést csak a m. hó folyamán ismeretlen tettesek be- д  , 4 ' * t ' 9 * .
aug. 26-án tarthatják meg Keszthelyen. törték s abból 38260 kor. értékű különböző Ä D O rn y ilV a n ta ria S I  n yO R Ita t-

— A Balatoni Vaaút megnyitása. A Vasgyári szerszámot elloptak A csendőrig- v x n v o b Hnhothk S t r a u s z  S á n -
legújabban megépült Balatoni—Vasút meg- nek rmndezideig nem sikerült a tetteseket » а п у и к  kd|iliaiUk ^
nyílása halasztást szenvedeti. Az első dis- kézrekeríteni. A további nyomozás folyamai- J qj, |(gRVУПУ0(Л0д|ábdll C s á k t o r n y á n  
pozíciók szerint julius elsején kellett volna ban van.
a műlanrendőn bejárás után az ünnepies — A Muraközi Pezsgőgyár R. T. mull ....................  -- ...........— —Лш
mectivilásnak mftulörlénnie. Közbeiöll épít- hó 27-én tartotta Murai Róbert elnöklésével
kezési akadályok miatt azonban a meg- I évi rendes közgyűlését. Az igazgatóság ЯЯШШЯШШЯШШашвШЯШШЯШЯШШШШ 
nyitás elmaradt s későbbre halasztották. Az előterjesztései egyhangúlag elfogadtatlak. K Ö S Z Ö n e tliy ilv á n itá S .
eddigi mlézkedések szerint a vasút tulius Ezen indítványok legkiváldbbja a részvény- MínHll7nknlk kjk hnloth.nk
8-áu adatnék át rendeltetésének. A meg- tőke felemelésére vonatkozó volt, melynek Mindazoknak, kik Jrága halo tunk
nyitáson Kossuth Ferenc kereskedelm. mi- keresztülvitelével az igazgatóság bizaloltmeg
niszlert Sztcrényi József államtitkár kép- és hogy azt egy rendkívüli közgyűlés elé tér- |'' е‘ и i^eskediek ézülon mlnd hálásVl9e|i. jessze Az elmultüzleli év számadatainak rész- fejezni szíveskedtek, ezúton mond hálás

- A  távírda feladás telefonon. A létezésébe e helyen azért nem bocsátkozunk, köS™n''' g „ ,  -
kereskedelemügyi miniszter rendelete szerint mivel azokat a társaság állal kihocsájlotl bsaK ornIa> 13ua lullu- 
ezentúl a táviró hivatalok a telefonon más, nyomtatott és közkézen forgó mérlegek elég A gyászoló család,
mint magyar nyelvű táviratot nem logad- világosan tárgyalják. Láttuk belőle, hogy L m h h M M H H Í
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Sve poSiljke, kaj se lifie zadr- ■  ■  P  И  I  I  lllÉVI i f "  Na celo'leto . . . . .  8 kor.

u u Н А  Г П 1 1 А Л  I l i ]  I L  ^  • •
Drávavásárhely. I l f l  I l i i  I l i i  I  I  ^ ^ |  II V I L U J I I T I U I I I L  w , . » «

каш̂ ^predplail2 f* ohniane na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeöi druitveni, znanstveni i povucljiví list za púk 0bznane8e poleg pogodbe , fa|
poSiljaju. lzlazi sv a k i t jed en  je d e n k r a t i to : sv a k u  n ed eíju . raöunaju.

-  Odgovornl uredoik: ÖUvni earednik. l* d a f l j  i vlastnik
R H O S Ó C Z Y  ELEK____________________B E Z E N H Q F E R  M IH Á L Y  j__________ S T R A U S Z  S Á N D O R ._________

za 150 «nilijon kurun menje obrodilo vu jako dőli dojti. Kaj to zlamenuje vu takvom 
Zetva. naáein orsagu как j i  lani. gospodarsUom orsagu, как je ti.iá, to si svi

Zvunredno lelő je, i ovo je zrok, da lehko rnoremo premisliti.
Kak svaki poljodelavski posel ovo lelő, je ^itek lak jako zaostal. Prém páenica, áléra Lucerne síi lépe eile, uego detelje slabe; 

i áetva Ce se puno kasneje poCeti, как se se je zjj0g hudoga vremena puno kesneje ^U(ja se je kroz zjmu uniátilo, i tak su na
je mogla prveáa leta. Ne зато  tu, pn nas, zmetala, je po célom orsagu jako slaba os- niestaj jjko slabe, rétke ostale.
nego po célom orsagu. Zvunredno je ovo ta,a j da Ce za tuliko menje drobnoga áitka Gorice dobro stoiiiu Vino bude fal
leto. Zima je dugó trajala; potlam pák uvék j obrodjli neg je ,аЫ< j to moraino v raCun ^  k je mraz £UC|a рок vari I to je simo
velika, stalna suáa, zbog Cesa je silje od - , ’ Vrotulet e su liudi Cuda setve , . J? , , poKvarii io je зато
Kraja ni moglo rast,. Ku.iko selve se je рак " T  ,
Cisto uniátilo ill kuliko je jako rélki ostalo, d J  j k zasejano ostalo. Anda il Sada bude lakai male. Ravno, da je 
da su je ljudi podorati moral.. Ovo sve je ,0 moramo takaj v га£„„ zet,, da i abog d^vje cvelo, je naslala zm.a, к tomu mraz
zrok velikoj dragoir, , skupofi, da je *,tku t bude (etos menje pSellice, как lam, a 1 un,stl1 |e skorom V€s sad- Sad bude dr',8|-
i melji céna tak jako gori skoCila. Kruh je ne da bj |elQs ravn0 lak s |ape ^  Kukci i svakojaéki belegi su né naáko-
dragi ziviá skupi. Svi se ufamo, da po Setvi ’ n*pnirp гд,ьр 04..,|P mka, su «e :dili sl|Íu  ̂ kak neátera leta znaju pokvariti.
nazaj bude faleáa céna. Kaj bi! Ove dneve “  r a s ,e ^ r T n e ,T a L  Гпа mestaj smetne. Samo na neáteroj okolici ie áilek smetlj.vi 
je dal vun minister poljadelavski poslov Malo boije*stoji , lak malo vefi se mo- hrdjavi.
sluábenu átatisliku, как stoj, po célom or- rem0 nadjatj prj j,r4l pn 2jtl д ко „щ „éje Ovak v kratkom naprvopostavljamo 
sagu silje; ovomu javlanju se Cisto nikaj lak ve|jka vu s |amj zato lépő latje i dost ministerovo javlanje, átatistiku, s éterim mi 
uemremo veseliti. lépo zrnje jma у orriagu su v Cuda mesti ne prestraáiti, nego balriviti kanimo naáe

Lansko leto je slabo bilo, tak se raCuna, шогац s hrájom, s áitom zasejene zemlje, ljudstvo ar se i sami moreju osvedoCiti, da
da je lani po srednjern obrodilo silje. Letos hriene setve takaj podorati, ali uiti na pol zato néje sve tak, — как su to gospodari
se pak tak raCuna, da niti takva Éetva ne- tuliko ne, как páeniéne setve. Hr£, zilo je |avili. Naái gospodari Zalavarmegjiji, vu naáoj
bude как je lani bila, nebude srednja, nego moCj ra£unatj? da bude po srednjern obrodilo. okolici imaju posud joá priliCno dobro silje. 
od srednje puno slabeáa éetva. Jesenski jeCmen takaj slabo stoji; nego Nego ne зато  mesto od mesta, okolica od

Jako malo je takovi okolic po célom protuletni jeCmen i zob su i poleg ovoga okolice, nego na jednom hataru, na jednom
orsagu, gdé je negda— negda deidj opal, i vremena dost lépi. Ovim su pohasnili ovi átuku je moCi videti lépo i opet jako slabo,
gdé je ovak lépo silje. Samo jako malo je késni defcdji, átéri su veC páenicu i hrfc malo Cislo hudo silje. Letos se pózna, áto si ob- 
takvi mestov i okolic. ili pak skorom nikaj né mogli popraviti. Od delava zemlje, dobro ili hudo. Ki se je trsil

Teíko budu iiveli lak gazdi, как i oni, kraja je jeCmen i zob zaostal, nego po zemlje v jesen pred setvom praáiti, ili na 
átéri s penez Éiviju. Makar bude dragi iitek, deÉdju su к sebi doáli i malo obiljnéje budu protuletje takaj pred setvom Iriput orati, on
gazdi nebudu imeli kaj prodali. Ili na kruh, plaCali. ima lépo silje i niegva deteljica se ni zgu-
ili za seme bude jim samém polreben. VeC Dost dobro stoji joá do ve kuruza, búr- bila v Äiti ili v jeCmenu. 1 ve se morete 
se napré boji svaki, как, s Cesa budemo gunda i kalampér. osvedoCiti, как hasnovito je seme, predi neg
2iveli? Как smo rekli, lansko leto je dost Krme je malo zraslo. 1 lo je velika ga posejate, s galicom pacati, v galicovu
slabo bilo, pak letos, как ova ministerska nesreCa za ljudstvo, da ne samo kruha, nego vodu namoCiti.
sluábena átatistika kaié, samo páenice bude i krme bude malo, zbog Cesa Ce céna marhi Как smo predi rekli pri nas v Zala-

Hitro6a nije nikakva coprija ali u 'znimnih sluCajevih spodobni su si prí- oáterije u Gődmgu, kője miesto u Moravs- 
Znati se mora Vidno dva Covieka jedan drugomu, кик koj, tik magjarske granice Ie2i, se je jednog

jajce jajcetu, как da se je dragi Bog, Covie- vruCeg dana beta sakupilo dosla brojno ve- 
To je doista Cudnovato na svielu, kako ^ansk‘ reCeno, u veselom razpoloáenju pod selo drnátvo. za da pod veselim govorom i

su lica ljudih jednaka, a ipák razliCita, i 9lvaraníem hotel jedno malo naáaliti, i onda prs pieneCoj se pivi jedno malo zaboravi
dim vise Coviek о tom promiáljava, tim se mora ma  ̂ Petreku ervenoga a Pavleku mod- vruCinu dana, pak jer je pri stolu i jedan 
viáe mora svemoguCnosti i prenmdrosti Stvo- ro8a pantleka okolo vrateka ili ruCice pri- jagar i jedan putujuöi biciklista sedel, tője 
ritelja Cuditi. vezati, za da budu jednako dielniki dieteCje bilo dosla odrezanoga, za Cuti. Jer áumar

Prvo, imadu svi ljudi, koliko miliőn hrane, materinskog cecka. i biciklista su poslie treCega krigleca govorili
krat milijonov ih ima, dva uha i jedna usta, [ Ja sam dva brata póznál, kojih sliCnost samo ~  „latinski“ —- a smiejuCi sluáalci 
dva oka i jedan nos, dva lica i jedno Celo, je bila tak napadna, da se nikada nije znalo ve<í nisu zna,i’ küJemu od njih bi odlikovanje 
pak nos je kod svakoga priliCno u sredini jeli imaá Aa ili В-a, gospodin? szümtartóva Prizna,i> lak íe Jedan drugoga svojemi laámi 
obraza a usta pod njim. Kak goder je anda Sigmunda Gerlach iz Gődinga ili gospodina se trsi1 nadkri,ili-
jednaki obraz svih ljudih, kaj se tiCe prije tiszttartóvá Ignaca Gerlach iz Holics a pred Jagar je postrielal sve, kaj tu po zemlji 
nabrojenih njegovih sastavinah, to ipák medju aobom. bieti, skaCe i puza, a bez da bi cilal, dapaCe
tun, mihjao. ljudih "eme dva, koj, b, bili negaa po dva i tr, komada na jednu hit,
podpuno sliCm, tak, da mi med hiljadami .. ^  , J . J, u ,t \ . Kuvuuun mnoge , • a , , jkn
osobah na Drvi Doaled moremo iednova od liepe Äale 1 snneha1 kak Jednu takovu Satu , . ,k samo г,еСт|» d biciklista, dakako osobati, na prvi pogled moremo jednoga od h d pripoviedati takodjer samo rieCmi, je najboljega jahaCa
drugoga razhkovali. 1 u lom le*, boíanskoga p p0,,edaU- pretekel, sa brzim vlakom se je za v.dlingu
majstora oboáavanja vnedna umietnost. Samo [ Pod siencem drvcCa jednog vrta nieke natiecal i vadlingu dobil, a jedan krat je

kérjen mindenütt valódi egyiptomi „ N I L “  szivarkahüvelyt és szivarkananirost,
m ely a dohányzás alatt nem lesz sem ZSÍROS sem FEKETE. Csak akkor valódi, ha a NIL“ IW ÓS i
Cs. és kir. szabadalom 57. szám 1 8 9 6 . március 15 . = =  krokodil Védjfigypy'íl van BlVátva -



varmegjiji bude silje po srednjem platilo, 
ufamo se, da po célom orsagu bade tak.

Poleg ministerovoga javlenja po célom 
orsagu bade obrodilo po priliki 33.430.000 
m.-cent pdenice, 11.270.000 m.-cent hrZi, 
14 290.000 m.-cent jeémena, 12 360.000 
m.-cent zobi.

Ufamo se, da ée dragi Bog s obiljnijim 
darom nadeliti svoje ljudssvo, da nebudu 
morali vu velikoj térkőéi i brigi kiveti do 
druge Zetve

К А Л J E  N O V O G A ?

—  Koji su  od  s tra h a  posére li. V
Nemdkoj trdi ve jedan knjiZar jednu knji- 
Zicu, v Steroj su spisani svi oni dogodjaji, 
da je jen ili drugi őovek, po navadi od ve- 
likoga staha, da je pred kakvum velikum 
nesreéum bil, na nagloma poserel.

Najpredi za jednoga brandenburgskoga 
ingjeuira pide, kaj se Znjim pripetilo. — 
Pottner Alfred — lak se zval ov ,ingjenir 
— je vu ávajcarskoj Zeljeznicu meril. Pri 
lom se posvadil s jednim hudoga srdca tal- 
janom, koj je bil pazitelj nad teZaki. — 
Divje narave tálján je dal jednu nőé zve- 
zati svojemi pajdadi ingjenira, koji su ga 
odnesli na jedeu brég, ran na vrh, i blizu 
njega je postavil jeden dinamit, koj je bil 
skapéen s jednum dugom Znorom. Ingjenira 
su tak obmuli, da je videl pred sobom Znoru 
i dinamit. Dinamit rnu je bil ran pred gla- 
vom a Znora za njim dőli spudóena. — In 
gjenir je tak leZal, da se niti ne génül i s 
obedvemami oémi gledal, как se pribliZava 
proti dinainitu mali plamnek da su Znoru 
vuZgali. — Dvajsti miaut je leZal v ovom 
stradnom poloZaiu, — i как da sam Bog 
tak oée, predi как bi iskra dodla do dma- 
mita, spuslil se deZdj, i Znora je vgásla. — 
Potlnera su na pol mrlvoga, zvezanoga nadli 
drugi den turidti. I dvajstiosem lét staroga 
éoveka last su bili lak béli, как kodelja.

К ovomu spodoben dogodjaj pripetil 
se s jednim vlahom, koga su soldati pred 
jen élük poslavili. Vlaha su privezali к jed- 
nomu stupu, a pred njega skoturali jednoga 
Stuka, tak da ma je glava ran pred cevjom 
bila. — Pred njim su deli kuglju v Stuk i 
onda se jen spravi к njemu, da sproZi Stuka.

Naravski svi su znatiZeljno gledali vlaha, kaj 
bu hapravil, как bu se drzal v smrtnim 
hipu. I etto, na najvekdu éudu vidiju, da je 
vlah, koj je  maló prije vun érne Insi imel, 
v ovim hipu poséril. To je génulo i soldate, 
oprostili su mu pogrédke, odvezali ga i риэ- 
tili po svojem pulu.

Isto tak éitamo za jednoga indijanca 
— Hopington doktor iz Englezkoga je na 
amerikanski dvoboj iSel s jednim mornars- 
kim oficirom. Dve kuglje su pustili v Skrljak, 
jpdnu belu i jednu érnu. Bitó je zgovorjeno 
da koj bu érnu kuglju vlekel, on se mora 
skonéati i to s éemernom kaéom. Doktor je 
vlekel érnu kuglju. V jednu kmiénu komoru 
su postavili doktora, ali meslo tri éemerne 
kaée pustili su nutri tri male kuééare. Za 
Sesl vur po tim su láli gled, как se éuti 
doktor. Covek je na podu leZal na pol mrtev, 
a lasi su mu od velikoga straha, od smrtne 
stiske éisla posérili.

Opel éitamo za jednoga, koga su к 
stolcu privezali a pred njega su deli jeden 
lagev, koj je bil pun s puökinim pr hóm. 
Onda dőli zeli zadua i na srdinu lagva pos
tavili goreéu sveéu. Как 9u naZgali svééu, 
odmah su pobegli svi i zdalka gledali éo
veka, как bu se drZal, da bu videl, da do
garja svééa. — Cetiri vure je sedel v ovim 
straSnim polodaju i vés poséril как kodelja, 
makar se lagev ne razletel, kajti je mesto 
puSkinoga praha s prostim makom bil na- 
punjeni.

—  Dar za  é a k o v sk i spital.|Gospo-
diéna Meider Maridka vu Drávavásárhelyu 
je nabirala dare na éakovski Spital. Na njenü 
proSnju su sledeéi daruvali: Petek AndraS 
1 kor., Czollenstein János 1 kor., Znidarics 
Jakab 40 fill., Psák Ferenc 20 fill., Dollar 
Mátyás 40 fill., Blagovics György 50 fill., 
Pokavecz Pál 50 fill., Marczius György 
(Pusztafa) 50 fill., Kuezics Katalin 20 fill., 
Marczius Verona 20 fill., Spiránecz János 
50 fill., Kukolics István 40 fill., Szernecz 
Imre 40 fill., Szerecz Ferencz 40 fill. Toma- 
sics István 40 fill., Blazinarics Ferencz 50 
fill., Mikolics Ferencz (Varasd) 40 fill., Fili- 
pics Fülöp 20 fill., Figes György 20 fill., 
Szever Antal 20 fill., Novák Arttal 20 fill, 
i Marczius Janos 20 fill., sve skup 8 korun 
90 fill.

1 8
Ognjoeasnp , drgátyo vu Őrá- 

vavásárhelyu. J.edpa goruéa Zelja r jako 
potrébna sivár se vlemeljda vu Drávatyásár- ‘ 
helju. —  SloZili su vu evok obéini oiio, kaj 
je po drugih mestah véé zdavnja vternéljeno • 
i to je ognjogasko diHZtvo. —  od tak velike 
obéine, как je ova, je I moűi kaj takvoga 
potrebuvati. Véé vide lét su se slagali ktomu, 
ali na koncu, da bi se morala stvar dogo- 
toviti je sve zaostalo. Sve je stalo lak dugó, 
dok je ne vruke zel Marinovits Ferencz, 
vrédni notarjud Drávávásárhely obCipe. On 
si je dal truda i tak dugo delal, dok je ne 
bila stvar dovrdena. — - Jod lani je postal 
pravila od ovoga druZtva к ministerjumu 
radi potvrde. —  Andrássy gróf, minister 
nutradnjih poslov je ove dneve poslal doli 
potvrdjena pravila. —  Obéinski notarjud je 
odmah skup zezval sednicu, da si poglavare 
zabereju. Juniuda 27-ga je dr’.al sednicu 
radi ove stvari na kojoj su sledeée zebráii 
za poglavare: Predsednik je Filipich Lajos, 
plebanud, orsaéki ablegat, II. predsednik Korn- 
feind Nándor, podpredsednik Meider Mór, kasser 
Löwensohii Miksa, notarjud Rhosóczy Elek 
uéitelj. —  Parancsnok Marinovits Ferencz, 
alparancsnok Zsnidarics György, szivattyú 
szakaszparancsnokok (zapovedniki pri dpri- 
calki) Novák Mihály mlajdi i Ivancsics György. 
Mászószakaszparancsnok (zapovednik pri 
lojtri) Kreszinger György mlajdi. Rendfentarló 
parancsnok (zapovednik koj bu pazil na 
red) Sráy József uéitélj, szertárnok (koj bu 
pazil na siedstva) Sesztán Ferencz. —  Vá
lasztmányi tagok (odborniki) zmed delajuéih 
élanov Jakiin István, Gtogovecz József, Po- 
szávecz Tamás mlajdi, Kreszinger Mihály 
slaredi i Krszlnik Elek. Zmed podpirajuéih 
élanov su zebrani za odbornike: Vreszk 
Vincze uéitelj, Frász Tamás podnotarjud, 
Deutsch Adolf, Csakathurner Ignácz, Prelozs- 
nyák Antal obéinski birov i Bukovecz Fe
rencz. —  Po zbiranju je Filipich Lajos lépi 
govor drZal к nazoénim Ciánom, de je rekel: 
Nedaj Bog takovu priliku, da bi ognjogaski 
morali v delo stupiti, ali как vidimo iz no- 
vin, nemine den, da nebi se pripetila nes- 
reéa tu ili tarn. S  takdirn poloZaju je na 
jako veliku pomoé Ijudem jedno dobro zvu- 
Ceno ognjogasko druZtvo. —  Proli Clane, da 
naj drZiju skup, naj jen drugoga dtuje, ljubi

dapaée, как je iz sve sile i moéi tvrdil, 
svojoj lastovitoj tenji naprvo odbiciklal.

Sad se zmieda u spomenek i prisulni 
gospodin 9zámtartó, nizki debeli éovieéec, 
sa ervenim punim obrazom i crnimi zafr- 
kanimi muslaéi, i zapita toga mrdavoga hrta 
biciklistiékoga как dugo bi trebal do Holics-a, 
preko u magjarsku.

Biciklista spukne mapu iz Zepa i 
véli:. . . .  »Holies . . . .  Gőding . . . .  dest kilo- 
metrov . . . .  deset minut . . . .  igraéa!«

»Sigurno ... igraéa«, —  odgovori pos- 
mehee számtartó —  »jer tu bi vi morali 
na kolovratu vadé babice sedeti! Ja barem .... 
idem do tarn uviek samo za sedam minu- 
tah piedke, pak ako mi nevierujele, hoCemo 
se za pet litrah pive zavadlali, bad dobi 
svaki od nas ovde jedan kriglec. Vi éete 
se na vadem biciklu kolurati a ja Cu piedke 
bieZati, i koj dojde prvi u Holies, on je 
vadlingu dobil.«

Sad je biciklista priCel diroko gledali, 
te nije znal, jeli je számláló obnorel, ili 
drZi njega za norca. Jerbo pak je cielo 
druZtvo se toj dali prikljuéilo, nekoji su da- 
paée tvrdili, da je számtartó bieZaC, как da 
je zacoprani, ali . . . .  u torn sluéaju bude

ipák nasel, jer néma niti pojma, как naglo 
more kotaé bieZati, to je anda taj suhi »Lon
ginus« vadliDgu prijel, te su se oba borilca, 
u prisutju veselog druZtva poslavili vani 
pred odterijom u red. Számtartóvu je bilo 
dozvoljeno, da si kaputa svuée, pak dok bi
ciklista samo cestom vozi, számtartó je 
mogel bieZati kud mu drago, a cilj, kamo 
imadu prispieti je podia u Holicsu.

Anda je jagar naéinil iz Zepnog rubca 
i batine zastavicu, kojom je, polag navade 
pred borilci zmahal sa jedan . . . dva . . . 
tri! —  I . .. biciklista odleti, как strela, a 
számtarló sa »Hailoh« za njim, —  ali samo 
do telegrafiékog ureda, u koj se je kroz 
vrata zgubil.

On je najme znal, da je njegov dvojCec 
—  brat danas pri holicskom podtaru pri 
obedu, pak zato mu je onamo telegrafiral: 
»Postavi se odmah, samo u rukavih rubaée, 
bez kaputa pred podtansku zgradu!« Zatim 
se je povrnul u vrt, zapudil si je cigaru te 
je bil dalje dobrevolje, jer je znal, da Ce 
njegov, na takove dale véé nauCen brat, 
svoju rolu, kakti njegov zaslupnik, dobro 
izvesli.

Medjutim je biciklista tu cielu stvar 
promidljaval, pak mu se je sve Cinilo, как 
da su se ga gospoda u Gödingu na taj liepi 
naéin hotela, kakti stranjskoga riediti. Ta- 
kodjer nije nigde, niti desno niti lievo, niti 
u polju, niti grmlju videl, da bi se tko dnjim 
natiecal, pak je anda pustil svojega kotaCa 
liepo u sriednjem kasu se koturati. Em i 
na taj nácin dojde u Holies, ako i ne z& 
deset minut, ipak svakako tak rano, da ga 
nijedan bieZaC ovoga svieti nebi moguCi 
bil preleéi.

A l i . .. prokleta coprija 1.. .  tu je bila 
podta, a .. .  tu je stal зато  u rukavih ru
baée nizki debeli covieéec sa ervenim punim 
obraZom i zafrkanemi mustaCi te se je po- 
rugljivo posmiehaval. ..

Na to se koturad u lieu zaZari, jer da 
ga je ov svojemi kratkemi nogami pretekel, 
ga je neizmerno srdilo.

»Ah« —  vikne, skoéivdi sa svojega ko- 
taéa, —  »Varn barem nebi mogli dutniki 
pobieCi, gospodin számtartó, jer tak fletne 
noge imate; ali . . . .  kassu vam nebi ufal 
povierili, da sam vada goepodlija! —  Ali 
sada . . .  sada idemo natrag u Gőding, pak



kajti i« je jednim fundament avakog» druitva. p|»lft Wo. -U [fonal (в fielva^i^ece apómmal *6jom _ . pit*PS 7̂  i  ~
Prez flöge оШ jedoo d*uttWM>emre obatati. oSfavlllTia *«о1»т. Kc J ‘ V  p #  Ne, odgovori nv. Zakaj ne? Zato da nevu-

VMUm- Hh. . . r .  v I iwabonu se pam. Spommaj ae ti ipjopi! veH missijoneru.
кл| ' J *  “  L T % M  W  tak°‘Ä  v jetóoí J Ü  ?$ Й и  eÄ g  <£ je Missijoner к аеЫ- d. dozvfü раса 1
oböine как ie Dráva vásárhely bí lahkoum- dvesto popevaCov bilo, ran, da 9Í?eta tolnaői njoj, da veft bi bilo dpbrQ pod pa-» ^ « T S S r lS - 'S ía  —  *“ • Síd,™»  .,»,*7»... и» «« * » .* * * ■ -
On ae je od prve minute, как te sim doSel, desgt au leüko ofanjem. puof Skoda veh т^,,овдГ -  » l»  um h
trail na to, da vtemelji ognjogaako drustvo. — Vumrfi su od zganice. V Peäti bn08a m“4® ®p .. ' ^ *8/ ,,l a
Pravda su potvrdjena, ve drugo nepreostaje, Se pripetilo, da su tri muiki i dve ieoe Puca zna 1 ntt?°ned* lme’ Z&
как delati. Proai Clane, naj budu zaufani vumrle od tganice. Svi pet su od napiro koga mW., ah puca mt, n.da Cuh za njega, 
vu voditelje, njegove naputke, zapovedi naj maSkeSih leSakov i jeden je vekSi lumpod *в|1» da Je ,pf*k° ™  d *k? 
primeju dobrovoljno, kajti prez >reda i sloge drugoda. — Zganicu su previzitirali i ouda se baP‘ de,° 1 . er ' Nagovoriti 
niti on nebi mogel druátvo voditi. On je bil se dokazalo, da je Éganica bila otrovaua.— Pucu> kaJ doDl V0,JU k njemu 
v takovoj äkoli, de se vuöiju sve ono, kaj Redarstvo je pod iztragu delo onoga átacu- CujeS naj to veruvati. To ti je marljiv 
тога evaki ognjogasec znati, nadalje kakov Iiara, ko; je ovim ljudem 2ganicu triil, i s deCko, dober skrbitelj, fino zna ribe loviti 
red i kommanda тога biti med vatrogasci. jednim putem su prék zeli sve one flaöe, к lomu ima vruCe srdce. — Puca s vesel-
On zna sve to, ali zabadav njegovo znanost, Vu kojih je átacunar 2ganicu dr2al. jem pusluáa ove refii, ali nazadnje itak ne-
ako se Clani nebudu ateli onoga reda drfcati, __ d 2em|;om yu Göncu se Pusti» ne da 9e v Pod,°8u- — Missijoner
как je to prepisano. Zato prosi da naj imaju p IgtvanovaP 2ena odprav,ia svojum Cer- onda obrne kepenjek i véli: Dobro, ja te nem 
zaufanost vu njega . vu ostale poglavare, * Ju|iskom po 2utu zem|ju. _  Znjimije na goverj«!, ore se najde ovomu flnomu 
onda bu s pomoCjom bozjom sve vu redu Jbj, Laczk(j jedenajsl )el 3tar deCec, deCku Par- takov- da üb "J“ vrédnu P°*-
if'o -  Nazadnje je zahva .1 ljudem, da su k jjm , zem!u nak|adati. Da su lednuti. I •tun missijoner vt.hne a puca si
se tak s iépim brojorn z.Sh skujo. -  Ove jbo|je podkapa|i bregiti najenput se зато 8luboko zdebne ' ««meíljivo pregovon:Im,
dneve budu dríal, odbornik. sedmku da se vr(jSi Jb^  .  ̂ w JgK d se zakopal. -  ak« ran tak oCefl.---------------Ne. ne! -
dogovoriju, kaj je treba v prvim redu za Dr denK’ зц je mrli e Hpo[Pgli vun z pod zgovorja se missijoner, -  za céli svét te
Cimti. brega neCem ja nagovorjati.

Daj Bog, da dugó obstoji ovo dru2tvo, — Revolver. Vogelhut Gyula, namest- Puca ti opet zdehne. — A missijoner 
na pomoC ne зато Drávavásárhelyskoj ob- nik StacionSefa vu Ruttka je dimo doSel po pita: No, kaj ne, neideS к njemu? Puca na 
Cini, nego céloj okolici, ako bi sluöajno Bog sluébenim poslu i spazil, da njegovega re- to zaáari, s hrbtorn se obrne к missijoneru 
dohitil koju oböinu s nesreCom. volvera, áteroga je on na stolu ostavil, da i véli: Ja mislim, da je itak slab legény

— Sprevod na muriu Na »Kárpá- -íe zdoma iáel» Äena Pregleda. — Mu2 je moj snobok. Так? véli missijoner, kaj ne
tia< zviinom Sifu, koj je ove’doeve dopel- álel v kraj zeti od *эпе revolvera- ali vu dve velike ribe vlovil proálo leto, na ovi
jal 400 magjarov z Amerike vu Fiumu, je tim hlPu se revolver sprotil, i kuglja od drugi nikaj. No ali nikaj zato, ti itak neCeS 
jako ialosleo sprevod bil. -  Jedna iena leta,a n'emu v Crevu ZeljezniCki doktor je njemu za muí iti, niti te nam nagovarjal. 
koja si je veC beteína sela na Sif v New- "aÍenPul zvezal ranu- ab nesreCen íovek je j e, idem, oCem ga I — odgovori puca 
jorku, je vumrla. lsto vu den je vumrla i za kralko vréme vumrl • 8®ri zdigne glavu, da vidi, kajbu na to
jedna devet lét stara pucka. Obedve su, как — Záruk! pri eskimo-narodu. Ov missijoner rekel.
je veC lo navada na Sifu, vu morje pustili. narod stanuje na najsevernoj stranki naSe No, onda, naj vas dragi Bog blagoslovi! 
Kaj je Cudnoga vu stvari, da sq na ovim zemlje, de je VeklveCna zima, tam, de jé véli missijoner i joS on den nje ída. —
Sifu sami sveőeniki putovali, koji su se pel- ledveno morje. Jeden missijoner pripoveda, Так, snoboóiju pri ledvenom morju.
jali na jen jubileum v Rim. — Med njimi как steSka idu tam zaruki. Ne zahman da
je bil newjorski nadbiskup, jedno deset bis- je ledveni kraj, zato su i devojke ledneve, J
kupov i do sedemdeset sveCcnikov svi iz mozloga srdca, dugó se nedaju otopiti, а nove  »inske znkone &tnm-
Amerike. — Mrtvice su povili v plafte, na deCki su slabe vere ljudi, bojazljivi, как pri
svaku su poloSili jednu madjarsku zastavu nas divji zajCeki. Ako se Steri deCko oCe pnnje (bornyi/vántartAs) dob ivá - 
i tak pustili vu morsku glublinjav. — Pod ofceniti, onda se po navadi к missijoneru . se уи $4Л т л »гтЙСЙ S trn osz  
sprcvodom je jeden prosti poljodelavec mo obone, da naj mu on spravi íenu. — Missi- * *
lil magjarski na glas a Znjiin skup su rno- joneru véli: Ja bi se rád óZeniti. Sleru si S á n d o r  Csáktornya . 
lili biSkupi I svi sveCeuiki za preminuCe oCeS zeli? pita ga missijoner, na kaj тога
duSe. — Po molitvi su mornari v morje deCko povedali ime, Stern si je zebrái. Si -----------

ako me sada dostignete tak plalim cieli sad takajSe doSel, pák sain si zapuSil. — как vám se Cini. Ako vas danas nije bilo 
lagvié pive, a ne зато grintavih pet litarah. Izvolite takajée?« u Holicsu, lak anda tko je bil on, koj me

Svups! obrne svog kotaóa i hups! sedi ^,mi r'eCmi mn PruÄi svoju napunjenu je pred poStom Cekal te mi se porugljivo 
na sedlu i gazi nogarni, как da bi moral â k̂u cigarami. smejal, kad sam se dokotural?«
joS prije veCerje u Aziju preko uralskih »Vraga izvolim! vikne koturaS. — »No, to je bil valjda moj brat, dvojóec, 
gorah dojti, gornjim tielom se je nalegel nemate na П08а  ̂ 0,ie glasovite sedam Holicíski tiazttartó« — véli számtartó, a u
posve na kormán, как da hoCe u potrebi mdÍ cizme? onda • 0Ilda • • No . . . tako- druítvu naslaxte grohotni sniieh. 
nosom prvogn kotaCa zaprieti, podpunaslika v08a N 1 ;;• • la*vui Pive ía z»lo platim; Dakako d se jp d : koluraS da|
»Slrpbprov « koil takai nrama dole oayp и ne6u da bl lko potlam govoril, da rieó иакако, aa se je saa 1 Koiuras uai
órama gore hrbíó DregiblÓ nedríiml. “mint/, )e «ой, k*i jc najpametnije bilo,
P 8 P 8 .Kakov lagviC pive?« — pita szám- 10 í ^ * 1 on se íe zajedno sdrugimi smejal

l ovak je brriel sbogom, putem, da niti larlo le 9e .,osmiehaVa 1 zaJedno sdrugimi pil, pák jer je vadlinga
nije bilo moguCe opazili, kako se kotaCi vrte „ neznate?', _  mrm,a ио1|1га» bila san.o jedna Sala, to je svaki svoje pia-
“ • “  -  ' * - E“  : ; : , r  - . » i™  Z™írlép«ó™ „ S Z Í  « > * 1  >  И  ”N* «■ ' ~ ~skruéeno preknSda, a slup na gramci ne- j . . arintavih net ee Je dal po krímaru na crnu tablu na-
veruvano glavom kimal, da su Gödmgske (j b’ • ; ( k d krajdati, kaj je medjutim nesavietujem nikomu
guske i race se kak nőre razb,e*ale i od ‘r,h- ciel' la«Nie p,vl’ 8ko ,,,e dos- jer nijedan duínik mi nije tak oduren, a 
straha preko krovov l.-tele, i . . .  prrr . . .  veC , Meni?€ _  ve|i számtartó -  , mti s(,8umo i drugim Huíem, kak on krCmenski, 
je slal, joS prije nego je deset minutah d j | ( k, , -  , _  koj ide tokai a be* uovacL kak da to ;
proSlo, pred vrali vrla, sko, i sa kolaCe dole ,e, na neCl п1з1е. . ! u , ’ !  № mora bili

osupljen skoci dva koraka nalrag, kak d.an*S .n,J* b"° “ 1HohC9U' У*0 ?amDja n . , C Ю  ., J
da je po bielom dánom düh pred njega doSel. ‘u pod blado''"ie'n| kuslal)J' uviek s(*del BaS Da Je »*. “»oje, talf jtljedáo d.ttmk na

bi mi se hotelo po toj straSnoj vruCim u zapilom vinu i Sgamcj u tfWfii^eb#.mogel,} 
Elő! . . . ein je tu pred njim stal copr- Hohes bieSati!« biti po sudu prisiljen, da svdj? dug podmiri,

újak számtarló smejuő se pred ulazom u Sada koluraá g|e(li kak teje u nova jedino plalil, ako bi mu bi la "dobra volja. 
vrt, puSil je svoju cigaru i rekel: vrala ° p« < Щ

*No...Coviek se pri toj vruóim poS- »Cujele« — véli — »naklalrajte vi vaSu 
leno oznoji, jeli dragi pnjatelj? Ja 9am baS tecu! Smenoin ndbudete tak hitro gotovi, -----------
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nsaoi't.» Samo Ju jé vidla. j*  ux

Uőitelj: Póznáé ovu slovu, Cerka?
Pucka: Je, póznám.
UCitelj: No, как se zoVe?
Pucka: Je prosim, ja sam to slovu 

veéput vidla, zalo ju póznám, aji za íme 
joj neznam.

Za kaj nuca jabuku?
Cigan je jabuke vkral i poCne Znjimi 

beZati po putu Spazi ga dtukar i pita:
Kaj delaS cigan?
BeZim, gospon dtukar.
A kam neseá te jabuke?
Zena mi je na smrt beteána i adnic 

ái je jabuke poieljela, njoj neéem — od- 
govori cigan prefrigano.

Volja.
Zandar rati cigana.
No, samo poveC cigan, kuliko guskah 

si vkral?
ÖeSt, gospon preávetli. Tri v pondeljek 

veőer, a jednu v tork nőé.
Ini to bi bilo samo őetiri, — véli 

Zandar.
Dve éam déneé jutro Ztel vkrati, ali éu 

me viovili.

Gabona, á ra k .  — d e n n  i i t k a .

Német tanfotyamirt
nyitottam kezdők részére. Díjazás 
havi 5 kor. Bármely tantárgyból

■-------  BUKOTT DIÁKOT —

javítóvizsgálatra előkészítek. Cím 
a kiadóban.

856|909. H i r d e t m é n y .

Drávavásürhely nagyközség képviselőtestületének IV. jkv. 
856|jzői 909. sz. véghatározatában foglalt megbízás folytán köz
hírré tesszük, hogy a nagyközség tulajdonát képező

nagyvendéglö is  pusztafai kucsma
tartozékaival f. évi julius 22-én d. e. 9 órakor Drávavásár- 
hely nagyközségházánál 700 kor. illetve a 600 kor. kikiáltási ár 
mellett nyilvános árverésen 19 10  évi január 1-től egymásután kő
vetkező 6 (hat) évre bérbe fog adatni.

A  feltételek a községházánál betekinthetők.

Dráva vásárhely, 1909. julius 1.

Marinovics Ferenc, Prelozsnyák Antal,
közs jegyzO. köze. bíró. 481 1—|



StecHenpferd-
£iliontejszappan

Legenyhébb szappan arcbőrre és szeplé 
ellen jé hatással.

Mindenitt Kapható!
________  >60 1»—*0 ___ . ______

A Rákóczi-utezában egy csinosan |

bútorozott szollá
julius 15-ére KIADÓ.

М2
Bővebbet e lap kiadóhivatalában.

Jtiz fc fJltolaűs.
Muraszerdahelyen levő

vendéglő házam
továbbá 26 hold töld és rétből 
álló birtokom eladandó. A ven
déglő földbirtok nélkül Is eladó.

Maschanzker Zsigmond
575 2 — 3 Muraszerdahely.

Dr. Hegedüe József
FOGORVOS

ISZLAI tanár volt asszistense és K O V Á C S  JÁ N O S, a budapesti fogászati klinika volt 
fogtechnikusa rövid idei tartózkodásra Budapestről

Csáktornyára érkeztek és itt a „ZRÍNYI“ szállodában

FOGORVOSI rendelbst tartanak.
Eszközölnek lo g -  és fo g g yő h ér e l t á v o l í t á s t  cocain befecskendezéssel te lje s e n  
tá ld a lo m  n é lk ü l. Végeznek lo g tő m é se k e t arannyal, ezüsttel, platinával, cementtel 
stb. —  Készítenek müfogakat (amerikai módszer szerint) a legjobb kivitelben, aranyba és 
kaucsukba, a ra n y k o ro n á k a t, a ra n y h a la k a t  és minden a mü fogászat keretébe tar

kákat. örVosi tanácsot adnaK a száj в fogai; mindennemű betegségeire.
Szegényeknek foghúzás ingyen. 570 a-* m e r  Rendelés egész nap.
■ * *. :,л*. i. - <v • {

■ Csáktornyán, a polgári iskola 
mellett levő Bér nyák-féle

n a g y  h á z t e l ek
egészben, vagy két részben 
_.... jutányosán

e l a d ó .
úr 3-3

: Bővebbel ::

Bernyák  K áro lyná l
Csáktornyán.

Nyomatott Fischel FüId (Straudz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán
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