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P lfttnálvák mon kÖvelui a jogi dékán felhívása, lemi, mint anyagi támogatást joggal várhat;«
P" ' * ezt pedig azonnal a műegyelemi-é s így a gazdakör, mert nemesebb és hasznosabb

Az iskolákból kiözönlő ifjúság, mini j tovább. Mert nincs az )\ diplomás pálya ma célt egyesület, az övénél egyik sem szolgál- 
éhes tarkascsorda nekiront az egyetemeknek Magyarországom hol óriási lúlprodukció ne hat. Zászlajára írta: «Egyesült erővel segítsd 
s ott akarja boldogulását keresni. Túlzsúfolt-1 jelle^^-^jfözáUapofokat. a kisgazdát», azt ч kisgazdát, aki hazánk-
ság mindenütt, hol a magasabb tudomá- MtáLeHéren több a termelés, mint a- nak legmegbízhatóbb és legerősebb állam- 
nyokat mérik, semmi kereset, koplalás, egy mennyit országunk ailyagi viszonyai elbír- fenlartó eleme. A kisgazda munkája nélkül 
céltalan élet hosszú, kínos kálváriája a nak. A beíbgadóképessty már rég megszűnt az egész társadatom existenciája bizonytalan, 
végpont. U a diplomás pályákra lóduló ifjúságnak A mindennapi kenyértől kezdve egész Ш>

Korunk prpgnostikopja ilyen. Senki csupán keserű UpaszjaMokkal szolgálhat lényűzési cikkekig mindegyik létezésének 
sincs, ki bölcs tanításaival eltérítené iljain- j majd jövőjük. 4 . Javarészét a kisgazda munkájának köazön-
kat e ,félszeg felfogástól, hogy csupán a De hát jjiil fáináljjnk?! Ez most?vá heti
diploma nyújt tisztességes kenyeret. Senki kérdés. Az écelségit tyü ifjú megvan, -az Igazságtalan és észszerűden volt úgy a 
sem világosija lel a tudatlanokat, a mit kenyeret, existenciát követel a társadalomtól, társadalom, mint a halóságok részéről, hogy 
sem sejtőket, hogy messze elkerüljék az A muuká̂ néPt Ы* pertud  itthon megélni, évtizedeken át a kisgazdák sorsával nem 
egyetemek kapuit, mert onnan nem moso- kivándorol. * űj hazát k~res, melynek viszo- törődtek. A kisgazda csak akkor találkozott 
Iуog feléjük sem a siker tündöklő virága, oyai reá nézve kedvezőbbek. S rendszerint szellemileg és anyagilag fölötti álló egyé-
sem a kényelmes jólét biztató sugara. A talál is. Mert a munkáskéz mindenütt olyan nekkel, amikor a kötelességeit kellett telje-
küzdelem, a szenvedés, a nélkülözés úl|át tőke, mely kamatai! féfiétlenül meg is hozzáépítenie: adót fizetni, közmunkát szolgálni 
nyitja meg az csupán előttük s a sok A tanult kujlur-ifjúság nem vándorol-1 slb. és — mikor szavazni'fcellett. Amikor
tanulás, a sok költség, az elfecséreli ifjúságj hat к», Legnagŷ Jbb C3«*oás volna hazánkra, azonban kisgazdaságát ezerféle baj sújtotta, 
ellenszolgáltatásaképeu, csupán egy csillogó ha a viszonyok, odáig Uulnának, hogy még nem látott maga körül örfíellen tanácsadót, 
lidérclényként fénylő címet ad, de semmi ezek, a nemzet’ (entárfó elemek is kíván-! segítőt, hanem esetleg olyanokat, akik őt 
egyebet hozzá, ami az élet küzdelmeiben dorolni kényszerülnének* Éppen ezért az j szorult helyzelében ravaszul tönkretenni 
segítetté, .a mi megélhetését tovább bizto- okos .tanács rriost sokat ér. , siettek. ;*
sjjaná. * ..... A- diplomás pá!y.;Wa-hrv>U!i.oki.ke!:^;-. - Bedig* tügedhaMflfcr̂ -hagy • derék morw

A budapesti egyetem ez idei orvosdé- selforrások bőven ellátvák, hová küldjük közi népünk jobb sorsot és bánásmódot ér
kánja felhívást bocsájlott ki a szülőkhözjfiainkat?! demel. Ellekirdve Kisebb hibáitól mert
címezve melyben óva inti őket, nehogy S ilyenkor aztán a külföldi példa a < hisz hibanélküli ember nincsen —*- igyekvő,
fiaikal az orvosi pályára engedjék. Meg- mérvadó. A külföldi gazdag államok példái, tanulékony, szorgalmas és megbecsüli jó- 
mondja, hogy ez a pálya, mint egyáltalában Ott a diplomás pályára csakis vagyonos akaróit.
minden diplomás pálya, olyannyira (úl van szülők gyermekei mennek, akiknél biztosílva Sehol olyan háladalos tere ép ezért a 
zsúfolva, hogy az egyebet száraz kenyérnél, van a kezdet nehézségei elleni küzdelem, gazdakört munkásság.iák nincs, mint Mura
nem nyújthat Aki tehát szereti gyermekét, Akik nem bukhatnak el életük virágában, közben. A gazdakör igazgató választmánya 
ne küldje olyan pályára, hol semmi kilátása mert anyagi függetlenségük éppen vagyoni ép erre való tekintettel, már a közel jövőben 
sincs boldogulhatni, hanem keressen számára viszonyaiknál fogva már eleve biztosítva van. j a következő akciót vette tervbe, 
olyan foglalkozást, mely a reá fordított’ Aki kevésbbé jómódú, aki szegény, az, 1. Velőmagtisztító gépeket fog besze- 
szorgalmak és munkát legalább puha kenyér-j iparos, kereskedői pályára lép S olt meg-, rezni tagjainak, amelyek segítségével vetéseik 
rel viszonozza. állja szépen helyét. Az intelligencia, a la- j egyneműek és tiszták lesznek.

Az orvosdékán felhívása nyilván szeget, nultság minden leplen ..г ...«п segítségére 2. Minthogy Muraköz köztudomás sze-
üthetelt sok szülő fejébe Mert az csak nem, siet s ő fel virágzik, vagyonban, tisztességben rjn| kukorica termeléssel arány’ag igen nagy 
lehel humbug, üres szófia, amit egy ilyen egyre gyarapszik. mérvben foglalkozik, a kukoricaszárnak ta-
kiváló férfiú nemcsak mond, hanem írással A mi iparos és kereskedőink 99 szá- kormány céljára való érlékesítheléee végett 
is megerősít. Viszont azok, akik a etatiszli-jzaléka nem kerül ki a tanultakból s mégis — ítmj az utóbbi takarmány Ínséges eszten- 
kákflt szeretik bújni, nem fogják megérteni i jobban boldogulnak, mint a diplomások, bőkben különös fontosságú — kukoricaszár- 
tudui, hogy az esetben, ha az orvosi pálya, Minő más lenne a viszony, ha a lanuIt j gépeket lóg tagjai részére szerezni,
annyira túlzsúfolt, hogy magának ft dékán- fiatalok lépnének erre a kenyérkereső • amelyekkel a kukoricaszár széna alakúvá 
nak felszólítására van szükség, a fiatalság- \ pályára, mely egyedül hivatott nemcsak az dptgozható fel *
nak e pályáról való visszatartására, miképen | ők jólétüket, hanem az ország kedvezőbb 3 Az elhanyagolt és elgazosodott földek 
lehetséges mégis, hogy Magyarországon az vagyoni viszonyait is előmozdítani. rendbehozatalára exsljrpálorokat vásárol,
elhalt emberek oly nagy százajék a nélkülözi Immár ..bizonyos tehát, hogy az egyetlen hónaookban a sariu betaka-
»z orvosi kezelést?! mely kedvező jövőt Ígér, a, iparos * a „ka ^  képeit

Tehát, noha soh emberre nem jut és kereskedői pálya. Minden szülő *bát JJ"LJk!Sií»i
nálunk orvos, az orvosi pálya mégsem biz- j saját gyermekének ellensége, ha most, mikor árban való biztosítására
tos kenyér Egy probléma, melynek meg- a döntő pillanat elérkezett, nem gondcsko- olcsó árban b ztosiia .
oldhatója nehéznek lünik. Ha azonban elgon- jdik kellőképen annak jövőjéről. . 5- M“«Vsr *  n»*'vu
dohuk hogy » nn országunk « 4 * 0  ' ,  lr4gyi  kezelésére <f) az ősz.
ha utána nézünk. *  'áljuk h o g y W  , . széntós hasznára, d) a helyes kukorica-
mégoly sok ember orvos k*«eM* nélkül, GazdaliörÜnk m unkaprogram m ja. ve(é e) , .enyészHlalok helyes felneve. 
mert éppen szegénységénél lógva nem bírja . 1
el az orvosi kezeléssel járó Költségeket, ak- A Csáklornyavidéki Gazdakör iránt ör- ,esi nioajara.
kor rögtön tisztában lehetünk azzal, hogy vendetes és általános érdeklődés mutatkozik 6. A tél folyamán az erre felkért ezak- 
hol a bibi s miért nem ajánlatos Újainkat Bizonyítja ezt azon körülmény, hogy az emberek által vasárnapi délutánonként fel- 
az orvosi pályára terelni. alakuló közgyűlés óla, több mint 50 új tag olvasásokat fog tartani a jegyzöségi szék-

De hát az orvos-dékán felhívását nyo-1jelentkezett. Az érdeklődést és úgy a szel- helyeken a kisgazda életbevágó kérdéseiről.
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Meghívó.
A Perlaki takarékpénztár R é szvén ytársaság

Perlakon
1909. évi julius hó 25-én délután 2 órakor az intézet helyiségében tar-

tandó

rendkívüli közgyűlésére
a társaság tisztelt részvényesei meghivatnak.

t

EMfeXÉMÉM' .к ч 4

T á rg y so ro z a t :
1) A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítéséire 2 részvényes m egválasztása ,
2) Az igazgatóság je len tése  a részvénytőkének 600 drb. 400 koronás ré szvén y  

kibocsátása á lta l 200000 koronáról 400000 koronára leendő felem elését kim ondó kö z
gyűlési határozat végrehajtása tárgyában.

3) A rész vény töke felem eléssel kapcsolatban az a lapszabályok m egtelelő m ó
dosítása. «6* !_ 1
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É letüálvák  m0n Í0̂ a kövel,li H j° 8Í dékán felhívása, lemi, mint anyagi támogatást joggal várhat)«
^ ’ ezt pedig azopnal a műegyelemi-é s így a gazdakör, mert nemesebb ée hasznosabb

Az iskolákból kiözönlő ifjúság, miuljlovább. Mert nincs az p diplomás pálya ma célt egyesület, az övénél egyik sem szolgát- 
éhes tarkascsorda nekiront az egyetemeknek j Magyarországom hol óriási lúlprodukció ne hat. Zászlajára irta: «Egyesült erővel segítsd 
s ott akarja boldogulását keresni. Túlzsuíoli-1 jelleM^-^tözállapoíokal. a kisgazdát», azt a kisgazdát, aki hazánk-
ság mindenütt, hol a magasabb tudomá- Mb«L«Héren több a termelés, mint a- nak legmegbízhatóbb és legerősebb állam- 
nyokat mérik, semmi kereset, koplalás, egy mennyit országunk at'yagi viszonyai elbír- fenlartó eleme. A kisgazda munkája ne-ittúl 
céltalan élet hosszú, kínos kálváriája a nak. A befogadóképesség már rég megszűnt az egész társadalom exislenciája bizonytalan, 
végpont. a a diplomás pályákra lóduló ifjúságnak A mindennapi kenyértől kezdve egész m>

Korunk prpgoostikopja ilyen. Senki | csupán keserű Upaszjalatokkai szolgálhat f^nyűzési cikkekig mindegyik létezésének 
sincs, ki bölcs tanításaival ellérítené ltjain-j majd jövőjük. ’ V. javarészét a kisgazda munkájának köszön-
kat e ,félszeg felfogástól, hogy csupán a De hát púi ^sináljjnk?! Ez mosl?vá‘ heti
diploma nyújt tisztességes kenyeret. Senki kérdés. Az érelségit ^It ifjú megvan, -az Igazságtalan és észszerüllen volt úgy a 
sem világosítja lel a tudatlanokai, a mit kenyerei, éxistenciát követel a társadalomtól, társadalom, mint a hatóságok részéről, hogy 
sem sejtőket, hogy messze elkerüljék az A mpukíjpnéiy híj pertud  itthon megélni, évtizedeken át a * kisgazdák sorséval nem 
egyetemek kapuit, mert onnan nem moso- kivándorol. ’ Új liazáf k̂ res, meíyoek viwo- törődtek. A kisgazda csak akkor találkozott 
lyog feléjük sem a siker tündöklő virága, uyai reá nézve kedvezőbbek. S rendszerint szellemileg és anyagilag fölöné' álló egyé-
sem a kényelmes jólét biztató sugara. A talál is. Mert a munkáskéz mindenütt olyan nekkel, amikor a kötelességed kelleti telje-
küzdelem, a szenvedés, a nélkülözés úlját (főke, mely kumatgil fédétlenül meg is hozzâ  sítenie: adót fizetni, közmunkát szolgálni 
nyitja meg az csupán előttük s a sok A tanult kiülur-ifjáság nem vándqrol- slb. és — mikor szavazni'kellett. Amikor
tanulás, a sok költség, az elfecséreli ifjúsági hat ki. Legnagyobb C3i*pás volna hazánKra,Uzonban kisgazdaságéi ezerféle baj sujlolta, 
ellenszoigáltatásaképeu, csupán egy csillogó; ha a viszonyok, odáig ájulnának, hogy még* nem látott maga körül örfMellen tanácsadót, 
lidérdénykéQt fénylő címet ad, de semmi ezek, a neinzel ’teniádó elemek is kíván-, segítőt, hanem esetleg olyanokat, akik őt 
egyebei hozzá, ami az élet küzdelmeiben j dorolni kényszerülnének Éppen ezért az szorult helyzetében ravaszul tönkretenni 
sejtené, a mi megélhetését tovább bizto-; okos .tanács rriost sokat ér. | siettek.
sUaoA . . . " ~ .........T A -d ip lom ás pátyíSÖba-h^vUalwokukorwp. - Redig âgadhahiWtr  ̂begy  derék m or«^

A budapesti egyetem ez idei orvosdé- selforrások bőven ellálvák, hová küldjük közi népünk jobb sorsot és bánásmódot ér
kánja felhívást bocsájtott ki a szülőkhözjfiainkat?! demel. Eltekintve Kisebb hibáilól — mert
címezve, melyben óva inti őket, nehogy S ilyenkor aztán a külföldi példa a hisz hibanélküli ember nincsen — igyekvő,
fiaikat az orvosi pályára engedjék. Meg- mérvadó. A külföldi gazdag államok példái, tanulékony, szorgalmas és megbecsüli jó- 
mondja, hogy ez a pálya, mint egyáltalában Ott a diploma«* pályára csakis vagyonos j akaróit.
minden diplomás pálya, olyaunyira lűl van szülők gyermekei mennek, akiknél biztosítva Sehol olyan háladalos tere ép ezért a 
zsúfolva, hogy az egyebet száraz kenyérnél, van a kezdel nenézségei elleni küzdelem, gazdaköri munkásságnak nincs, mint Mura
nem nyújthat. Aki tehát szereli gyermekét, Akik nem bukhatnak el életük virágában, közben. A gazdakör igazgHló választmánya 
ne küldje olyan pályára, hol semmi kilátása meri anyagi függetlenségük éppen vagyoni ép erre való tekintetlel, már a közel jövőben 
sincs boldogulhatni, hanem keressen számára viszonyaiknál fogva mái eleve biztosítva vau. a következő akciót vette tervbe: 
olyan foglalkozást, mely a reá fordított! Aki kevésbbé jómódú, aki szegény, az 1 . Vetörnagtisztító gépeket fog besze- 
szorgalmat és munkát legalább puha kenyér-1 iparos, kereskedői pályára lép S ott meg- rezni tagjainak, amelyek segítségével vetéseik 
rel viszonozza. állja szépen helyét. Az intelligencia, a la- egyneműek és tiszták lesznek.

Az orvosdékán felhívása nyilván szeget nultság minden lépten-nyomon segítségére 2 . Minthogy Muraköz köztudomás sze
dhetett sok szülő fejébe Mert az csak nem siet s ő fel virágzik, vagyonban, tisztességben rjnj kukorica termeléssel arány'ag igen nagy 
lehet humbug, üres szófia, amit egy ilyen egyre gyarapszik. mérvben foglalkozik, a kukoricaszárnak ta-
kiválp férfiú nemcsak mond, hanem Írással A mi iparos és kereskedőink 99 szá- karmány céljára való érlékesílhelése végett 
is megerősít. Viszont azok, akik a statiszli- zaléka nem kerül ki a tanultakból s mégis — }imj az umbbj takarmány ii^éges eszlen- 
kákflt szeretik bújni, nem (ogják megérteni jobban boldogulnak, mint a diplomások. I kökben különös fontosságú — kukoricaszár- 
tudui, hogy az esetben, ha az orvosi pálya j Minő más lenne a viszony, ha a tanult i ĵ p̂ j gépeket lóg tagjai részére szerezni,( 
annyira túlzsúfolt, hogy magának a dékán* fiatalok lépnének erre a kenyérkereső amelyekkel a kukoricaszár széna alakúvá 
nak felszólítására van szükség, a fiatalság- j pályára, mely egyedül hivatott nemcsak az dplgozható fel *
nak e pályáról való visszatartására, miképen ök jólétükét, hanem az ország kedvezőbb 3 Az hanyagolt és elgazosodott földek 
lehetséges mégis, hogy Magyarosain az, vsgyom viszonyait is elOmogditani. rendbehozatalára exsljrpálorokat vásárol,
elhalt emberek oly nagy százaléka nélkülözi lmmar. b.zonyos tehát, hogy az egyetlen banánokban a s-rmbelaka-
az orvosi kezelési?! pálya, mely kedvező jövőt Ígér, az ‘P"[os г114а.  иГ4п a ak. X . 7 « ü k . S  kéDett

Tehát, noha soh emberre nem jut és kereskedői pálya. Minden szülő |p,hál loml0skodm loe e"ső m.nöséaü korpának
nálunk orvos, az orvosi pálya mégsem biz-1 saját gyermekének ellensége, ha most, mikor irhán való birtoklására
tos kenyér. Egy probléma, melynek meg- a döntő pillanat elérkezett, nem gondcsko- oK»ő árban vatő b ztosilásá .
oldhalása nehéznek tűnik. Ha azonban elgon- dik kellőképen annak jövőjéről. . &• M»gyar és horvát nye vu kiadvá-
doljuk, hogy a mi országunk milyen szegény, _______ . “V“' ™ 1 ' » f ' 1' / ° ^ 8 M ' V V  J! ",fl'r‘ ;
ha utána nézünk s látjuk, hogy azért hal u - «V^ásra, b) a trágya kezelésére, d) a* ősz.
meg oly sok ember orvosi kezelés nélkül, Gazdakörünk m unkaprogram blja. 9 eTa" lenyészillalok ''helves'felneve"mert éppen szegénységénél fogva nem bírja t ö J |v/ l.ésre; .  *> a 1епУб821Ма1ок ne,Yes le,neve
el az orvosi kezeléssel járó költségeket, ak- A Csáklornyavidéki Gazdakör iránt ör- lé9‘ niódjara.
kor rögtön tisztában lehetünk azzal, hogy vendetes és általános érdeklődés mutatkozik. 6 . A tél folyamán az erre felkértezak- 
hol a bibi s miért nem ajánlatos újainkat Bizonyítja ezt azon körülmény, hogy az emberek által vasárnapi délutánonként fel-
az orvosi pályára terelni. alakuló közgyűlés óla, több mint 50 új tag olvasásokat fog tartani a jegyzőségi szék-

De hát az orvos-dékán felhívását nyo- jelentkezett. Az érdeklddést és úgy a szel- helyeken a kisgazda életbevágó kérdéseiről.

w <■ > l o b



Röviden entiyii ax első év munk̂ prog- Mária Csáktornyái áll polg. iskolai helyettes Az igényjogosultság ez évben áz arcképes
rftmmjáról. tanítónőt * huszti áll. polg leányiskolához igazolványok kiváltására julius 1 -ével nyílott

Ax újonnan belépők a körjegyzőknél és segédtanítönővé. *' weg s az igazolvány a jognak ez évre való
a megválasztott igazgatósági és községi meg- 1— Tanügyi áthelyezések. A vallás- és különbeni elvesztése melleit, legkésőbb aug.
bisottaknál jelentkezhetnek. közoktatásügyi miniszter Márton Irma csák- hó 31-ig к váltandó A kérvényeket vár-
----■» .......—......... - — - tornyai áll. polg. leányiskolái tanítónőt a megyénkint az alispánok gyűjtik és ők ter-

A öftlütOIlÍeV8i8Ut megnyitása. nagybányai, Hajas Ĵ gzter nagykikindai áll. jesztik be az illetékes államvasúli üzletve- 
A balatoni-vasútat nazv ünnensévek Pol8 lányiskolái tanítónőt a Csáktornyái z- lőséghez A kérvényhez egy aláíróit arc-

mellen nyitották meg e hó 8 án. Kostulh P0,8 leányiskolához és Boro v iák Lajos tanárt kép és a kezelés, költségek fejben posta-
Ferenc keresk. minisztert Szterényi József a szegedi áll. polg. fiúiskolához helyezte át. bélyegekben 1 koron» csatolandó. Az ,gény- 
Államtitkár képviselte a megnyitásnál. , ~  Hirdetmény. Csáktornya nagyközség logosultság ezúttal a renclszeresitetl áliásban

Szabadbattvántól kezdve valóságos dia- oWIjárósága közhírré tesz. hogy a nagykő*- működő Önálló hatáskörű község, és kör- 
dalmenet volt a vonat útja. Minden álló- sé«"ek 1910. évre egybeállltott költségvetés. jegyzőkre nézve nyert megállapítást, 
máson rendkívül meleg fogadtatások mentek jdőtfáoyzata a községház 1. -szám alatti Pályázat ktzséfli 0ГУМ1 állasra,
végbe. Az állomási épületekei, amelyek hivatalos helységében ma. naptól 15 napi Légrád nagyközségben megüresedett községi
magyaros motívumaikkal egészen újszerűén közszemlére helyeztetelt oly célból hogy azt orvos, állásra kurták a pályázatot. Pályá-
és igen jó halnak, mindenütt Ízlésesen di- ■ h'valal03 órák »'■« a nagyközségnek zatok augusztus ö-ig V.osz ..agykanizsai 10- 
aaiteiték fel virágokkal, zászlókkal, a per- m,ndeu e*Ves ad<*zó polgára betekmlhesse szolgablróhoz adandók be.
ronokon nagy néplö.neg szorongott és banda *  arra vonatkozólag esetleg észrevételeket -  Házastáfl Érdekes és lélekemelő
szólt, harsány éljen-kkel fogadták a bero- ‘ehessen. Csáktornya, 1909 év. julius hó családi ünnepély lolyl le Gáberc János 
bogó vonatot A fürdőhelyeken a nyaraló 12 én Az elöljáróság. Csáktornya-búzás, vendéglős családi köré
közönség is kijött a vonat-elé és meleg -  Eljegyzések. Pataki Gyula, a váci ben abból az alkalomból kifolyólag, hogy 
együttérzéssel veit részt az általános öröm- Hirmann-gyár főkönyvelője eljegyezte Deutsch Kellős nászünnepélynek volt a szinhelye. A 
ben Az úton az idő is kedvezett A borús GlZe,,a k. «•» özv. Deutsch Zsigmondué múlt héten ugyanis két leányát adta férjhez 
idő lassankint napsugarasra fordult és а leár,Yat- — Horváth Arthur, a Székely és a boldog apa: Józsát és Matildot. Az elsőt 
Balaton partját már napfényben fürödve Horváth budapesti vasáru nagyker-skedő Kopjár Lajos, a Csátornya-vidéki körjegy- 
köszöntötték a vonallal érkezők. A szónokok cé8 beltagja eljegyezte Bérei Tercsikéi, Bérei zőség segédjegyzője, a másikat Horváth 
megindult szavakban tolmácsolták a vidék 0 Sándor fővárosi kézimunka nagyiparos Sándor helybeli sütő vette el feleségül. Az 
örök háláját a kereskedelmi kormány és fe^oyát  ̂ eskvüő is a kettős nász szempontjából ün-
küiönösen Kossuth Ferenc iránt, aki elévül* Kereskedelemügyi m. klr. Miniszter nepies keretben folyt le.
heteden érdemeket szerzett magának a köz- 42I89/IV. 1909. szám. A közös külügymi- Tűzoltóegylet Drávavásárhelyen. A
gazdaságilag annyira fontos vasút meg- mszter azzal a kéréssel fordult hozzám, hal- múlt héten nagyfontosságu esemény történt 
építésével. nék oda, hogy a hazai cégak a konsuli Dravavá-iárhelyen: megalakult a községben

Különösen Zalavármegye területén volt hivatalokhoz kereskedelmi ügyekben inlé- az önkéntes tűzoltó-egyesület, melyet Dráva- 
igen meleg a fogadtatás. A vármegye részé- zeí*dő tudakozódásoknál a válasz bérmen- vásárhely ez ideig érthetetlen okokból uél- 
röl, miután a miniszter óhajára megyénk festésére ezentúl ne4belföldi levélbélyegeket külözötl. Az egyesület megalakítása Mari- 
főispánja, Batthyány Pál gróf már Buda- mellékeljenek, melyek külföldön csak néha- novics Ferenc |egyzö érdeme, ki iljú lelke- 
pesttől kezdve csatlakozott a küldöttséghez, zen értékesíthetők, hanem e célra a római sedéssel és ambícióval párosítja tudását, 
Árvay Lajos alispán fogadta az érkezőket Posla kongresszuson éleibe léptetett nemzet- hogy a község érdekeit minden téren elő- 
köszönettel és üdvözlettel  ̂ . közi válaszdíjszelvéLYeket (Coupon-répouso mozdítsa s Drávavásárhelyt az egész vonalon

Nemcsak Alsóörsön nyilatkozott mega inlefhbridliálj"hTtsinf̂ fatDik' A bevezeti mi- felvirágoztassa. Az alakulás Filipich Lajos 
zalaiak határtalan öröme az annyira óhajtott niszlerlum ez alkalommal megjegyezte, hogy plébános, orsz. képviselő elnöklete alatt 
vasút megnyitása fölött, de különösen Ba- a német cégek és a német konsuli hivatalok történt meg, miután a tűzoltó-egylet alap- 
latonfüreden, ahol a perronon rendkívül közötti érintkezésben ez az eljárás már szabályait a megerősítő záradékkal a bel- 
nagy közönség jelent meg és lelkes éljen- Általánosságban alkalmazásban van. A közös | ügyminiszter már ellátta. A tisziujílás egy- 
zéssel fogadta a berobogó vonatot. Itt a külügyminiszter úr e kívánságához képest hangulag történt. Elnök lett : Filipich Lajos, 
vonat két óra hosszat várakozott. Ez alatt a hazai cégek figyelmébe ajánlom, hogy a t másodelnök Kornfeind Nándor nyug. jegyző, 
a hercegprímás Szterényi Józsel államtitkárt 1е*ге*1 célra lehetőleg a m. kir. postahiva-| alelnök Meider Mór korcsináros. pénztáros 
és kíséretét villásreggelivel látta vendégül. tatoknál darabonkint 28 fillérért beszerez- Löwensohn Miksa postamester, jegyző Rho- 
Balatonfüredről Tapolca felé haladt a vonal, hető nemzetközi válaszdíjszelvényeket hasz- sócy Elek tanító. Parancsnok Marinovics 
Ez a Balatoni-vasút végső állomása. IU ha- nálják, melyek a legtöbb európai, valamint Ferenc jegyző ; alparancsnok Zsnidarics 
sonlóan fényes ovációban részesítették a '8en s°k tengerentúli államban való forga- György;szivattyu-szakaszparancsnokokNovák 
vonalot A hivatalos fogadtatás után a város lomban is érvényesek. (Ez iránt különben Mihály és Ivancsics György; mászóparaocs- 
lakomát rendezett a vendégek tiszteletére tájékozást nyújt a Postai Tarifák és Posta- nők Kreszinger György ; rendfentanrfó pa- 

A vonatnak nagy jövője van. Megváló- üz,eli szabályzatnak III. része, az egyetemes rancsnok Sráy József tanító ; szertárnok 
sitása korszakalkotó esemény. Nagyjelenlő- postaegyesülelhez tartozó országok névjegy- Sesztán Ferenc. Választmányi tagok lettek : 
eége nemcsak gazdasági tekintetben fog zéke.) A közös külügyminiszter úr értesítése Jaklin István, Glogovec József, Poszavec 
mutatkozni, hogy t. i. a vidék nyers tenné- sz*rinl e válaszdíjszelvények továbbá nem- Tamás, Kreszinger Mihály, Krsztnik Elek, 
keit a világ piacára viszi, hanem az által csak dy bérmentesítési célokra, hanem ki- Vreszk Vince tanító, Frász Tamás aljegyző, 
is, hogy a Balaton szépségeit a világ elé 8ebb összegeknek (költeégmegtérítéseknek, Deutsch Adolf, Csakathurner Ignác, Prelozs- 
tárja konsuli illetékeknek stb) a konsuli hivata- nyák Antal közs. bíró és Bajkovec Ferenc.

Mindkét tényező jelentőségteljes moz- •okhoz juttatására is felhasználhatók. Ez A tisztujítás után úgy Filipich Lajos elnök, 
zanata az új vasútnak s ezért a nemzeti alkatommal « hazai cégek figyelmét arra is mint Marinovics Ferenc közs: jegyző lelkes 
kormány igazán megérdemli a sok hálát és Mkivánom hívni, hogy a konsuli hivatalok- beszédet intéztek az egybegyűltekhez s buz- 
köszönetet, mely a megnyílás alkalmával hoz intézendő irataikat helyesen bérmente- dították őket kitartásra s ügyszeretetre, 
nemcsak a szónokok szavaiban talált ki- 8Íl9ék, nehogy e hivataloknak büntetési — Hivatali Cimváltoztatia. A pénzügy* 
íejezést, hanem abban a leírhatatlan lelke- portókiadásokat okozzanak, melyekre azok- miniszter a helytelen címzések elkerülése 
sedésben is, mely a balatonmenti lakosság nak n,nc* fedezetük. Budapest, 1909. évi végett az eddigi pénzügyőri biztossági címe- 
részéről oly impozáns módon megnyilat- 10;én* A miniszter helyett Szterényi két «M. kir pénzügyőri biztosi kerület ve-
ISEEÜ_________ _ 8k Ц .1 . 1  . . . zeWje* clmre váltoütatla. Jövőben tehát

-  A DépMnyvtir mindenki számára m i tö rvé n S e n  7 «á lSrn ».i Ü T  a «"-«inosok, 
mgyennyUva minden vasárnap délután ságnál betöltendő állandó hUes bíróság, is fii hi v i u ‘ érde'kel tel! *tv Z I é t  "  Ut0"

S S  s j S L J í r .  Augut u e i-éigke''
K  A  L  A l  1 1  I  T k  :  l ök höz " n*gykan,Ma' ,tir- ™süt' állomás neve f. év jn.is hó 15-étólA  U M )  К I  h  L E K. venyszék elnökéhez. Morak.rály-Perlakra válloztaltatott. Perlak

___  , ~  * l*eyiík vasúti igazolványai. A község egyik régi óhaia telieaail ezen név-
-  - -  . д „ IM л kereskedelemügyi miniszter már döntött a módosítás engedélyezése lltáTKÍMV6Zés. A m. kir. vallás- és köz- féláru vasúti menetjegy váltására jogosító _ A 7 .: • > -  , u . ,  ,1 В

oktatásügyi miniszter kinevezte Szurinka arcképes igazolványoknak kiadása tárgyában. I tára. A z á g í Í / o r t l S T S e ' l ^ n l í Í  /
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ban érdekes leveleknek és okmányoknak lezőlapon is, az országos gyümölcstenyésztési Játszás közben az egy éves Anlal kiment 
jutott a birtokába. Thurn-Taxis Albert herceg, biztoshoz fordul. az udvarból s a házuk előtt ’tolydogáló
horvátországi nagybirtokos, József főherceg —  Milyen tdé tesz julius hóban? A petákba eset s mire 4 éves testvérkéje se- 
sógora, aki állandóan Hegensburgban lakik, «Meteor» jelentése szerint időváltozást a folyó gilséget tudott volna kérni, szegény Toncsek 
a Zrínyi- és Frangepán-családoknak kasté- hónapban leginkább a 9. és 10-iki csomó- vízbefúlt. A gondatlan szülők ellen folyik a 
lyaiban talált nagyértékü levél- és okmány- pontok hoznak, míg » 45-iki csomópont vizsgálat.
gyűjteményét a zágrábi múzeumnak adomá- emelőteg hat a meleg érvényesülésére, vala- — Mulatság. A Stridóvári Agglegények 
nyozta. A zágrábi múzeumban most rendezik mint a 17-iki éa 19-iluek is, amidőn napki- Köre a Strigovcsák várromjain emelendő 
a históriai értékű irományokat, melyeket törések esetére jégverések is valószinüek. emléktorony alap javára, (mely büszke vár
időközönkint közzé fognak tenni, hogy Hőcsökkenést a 2 1 -iki van hivatva bevezetni, IV. Béla királynak a tatárok üldözése elöl 
azoknak tartalmát a nagyközönség mégis- amelyet újra Jupiter képez, ennek jellege menedéket nyújtott; III. Endre király pedig 
merj*. * lehet zivataros, viharos, szeles vagy csapa- innen vonult hadára, hogy a magyar szent

— Hirtelen Halál. Plichta Kázmér per- dékos, követőleg újra nyári meleg idővel, koronát fejére tegye), a «Nemzeti-vendéglő»
taki kir. telekkönyvvezető, a perlaki társas- Julius havának csomópontjai: 9—10—15— kerlhelyiségében 1909. évi julius hó 25-én 
élet egyik kedvelt legja, 4 múlt héten hir- 17—19—21, és 23-ikája esnek, melyek kö- zártkörű estélyt reudez. Kezdete 8 órakor, 
teleo föllépett bajára orvoslást keresve, Bu- zül 15. és 21 ikiek a 'legerősebb hatásúak. Belépő-díj 2 kor. Felülfizetésekel, tekintettel 
dapestre szándékozott utazni. Mielőtt azon- A 15-iki meleg, míg a 21-iki zivataros, vi- a hazafias célra, köszönettel fogadtatnak. A 
ban célját elérhette volna, útközben elhuny!. haros, esetleg jégesős jelleggel. mulatság védnökei : báró Knezevich Viktor,
özvegye s 3 kiskorú árva siratja az élete — RedŐrŐrmesterí állásra hirdet Készt- nyug. cs és kir. hus/árszázados, földbirtokos, 
delén elhunyt tevéneny férfiút. Nyugodjék bé- hely nagyközség képviselőtestülete folyó hó Mankobüki Fejér Dénes, honvédszázados, 
kében. 25-éig pályázatot. Javadalmazás: 1200 kor. földbirtokos. Dr Csillag Dezső, körorvos.

— Korcsmárosok panasza. A múlt évi készpéuz, nyári és téli öltöny, 40 korona — Az alkohol. Salamon György és 
bortermés oly nagy volt, hogy a hegykerü- csizmapénz és 2 évenkint egy köpönyeg. Tkalcsec György feisőpusztafai lakosok Fodor 
leli lakosok boraikat nagyobb részben nagy- Katonavisell emberek előnyben részesülnek. Elek zalauj\ári lakossal farkassaemet nézve 
ban értékesíteni nem voltak képesek s — Deák Ferenc tanulmányi ösztöndíj1 iddogáltak Gaberc János csali lorn va-buzási 
ennek folytán lábrakapott a korcsmárosok alapítvány ra pályázat nyittatott. Az alapit- korcsmádban A jó és sok bor hősködésre 
kárára az engedély nélküli kismérlékbeni ványi tőke 28430 59 K-ból áll. Az ösztöndíj, ösztökélte ökel s a korcsma előtt meg is 
borkimérés. Bárha a pénzügyőrség a legna- mely az alapítványi tőke kamataiból áll, történt az ütközet, mely Fodor Elek alapos 
gyobb odaadással iparkodott ezen kihágáso- csak egy zalamegyei illetőségű, szegényebb megszurkálásával végződött.
kát megszüntetni, az illető bortermelők inkább sorsú, jó tanuló, jó erkölcsi magaviselelü — Babaösztöndijak. A pécsi m. kir, 
a büntetéseknek alávetve magukat, ezt főiskolai (a budapesti é̂s a kolozsvári m. bábakéj)ző uitézet téli tanfolyama 1909. évi 
mégis folytatják. Ezt tehetik is, mert sem kir. tudomány-egyetemek, a m. kir. József szept. 1-én kezdődik s magyar és német 
fogyasztási adói, sem pedig egyéb állami műegyetem és a hazai jogakadémiák) ta- nyelven öl hónapig, azaz 1910 január hó 
adókat nem fizetnek s igy borukat is a tudónak adományozható a törvényhatósági végéig tarl. Az egész tanulás költsége a, 
korcsmárosokénál jóval olcsóbban mérhetik bizottsági közgyűlés által. Akikik az ösztön- lakást és ellátást is beleértve, mmtegy 180 
ki. Sőt egyesek az enyhe büntetések által díiat elnyerni óhajtják, kellőleg felszerelt K. 40 éven leiül csak kivételesen vesznek 
neki bátorkodva, már egész nyilvánosan pályázati kérvényeiket főiskolai hatóságaik tel olyanokat, kik már tanultak két hóuapig 
gyakorolják a korcsinárosoktól okkupáit mű- utján a pályázati határidő lejártáig Zala- és cédulát kaptak, most pedig rendes okle
veleteket s van rá eset, hogy ezen engedély vármegye törvényhatóságához terjesszék be. vetet óhajtanak szerezni. Szegény tanulók 
nélküli borkimérők zene mellett nyilvános A pályázati határidő 1SÍ09. évi julius 31-én teljes vagy fél összegű ösztöndíjat is kap-, 
táncmulatságot is rendeznek s «arra közeli jár le. f halnak, különösen ha olyan községbe inéiig
és távoli ismerőseiket ,js «mnjjk .rendje é$ — Ragadás állatbetegségek Muraköz . nek letelepedni, hol okleveles báb» még. 
módja szerint meghívják. Ezen abnormális ben. A Tólfajupan volt léplene megszűnt, nine's. Kérvényüket az ilyenek a tanfolyam 
állapotok megszüntetése végett a korcsma- Serlésorbánc: Miksavár, Szászkő. Sertésvész: megkezdése előtt küldjék be az intézetnek, 
rosok folyton és joggal panaszkodnak s Muraszenlmária községben. fölszerelve keresztlevéllel és erkölcsi bizo-
panaszuk véleményünk szerint csakis úgy — Elitéit leánykeretkedO. Érdekes fo- nyílvánnyai. A beiralás szept. 10-éig larl, 
volna orvosolható, ha ezen engedély nélküli gast tett Zakariás István helybeli halár- mely napig a tanulók személyesen jelent- 
kis mértékben» borkimérőkkel széniben a rendőrségi felügyelő, amikor Dombóváron kezzenek a pécsi m. kir. bábaképző intézet 
községek részéről legalább is ugyanazon tetten érte Csek János bprdélyház-tulajdonosl úi épületében (Kis Makár-u. 14) Magáért 
fogyasztási adótételek alkalmaztatnának, mint abban a pillanatban, amikor két leányt fölvételért külöo folyamodni nép) szükséges, 
aminői a korcsmárosok tartoznak fizetni, erőszakkal visszaakarl tartani, kik hálójából — Testi sértés és vagyonrongálás. 
azonfelül, ha a pénzügyi hatóság őket érzé- menekülni akarlak. A szek>zárdi törvény- Salaries l-tvan és Fertin István viziszenl- 
keny büntetéssel sújtaná. A mindenféle adó- szék a múlt héten Ítélkezett ez ügyben s györgyi lakosok t'hó 6-án*e$eafcvéréfcedtek, 
val túlterhelt korcsmárosok ezen rájuk nézve Csek Jánost, minősített leánykereskedés miközben Salaries, Ferim Istvánt alaposan 
sérelmes s anyagi existenciájukat közelről címén в havi börtönre és 210 К pénzbün- elverte. Ugyanez alke'ommal Feriin Istyá*», 
érintő állapotoknak megakadályozására mél- telisre Ítélte. Az ítélet szigorúsága az ój, Safaricsnttk 10 drb. ablakfiókját verte be* 
tán rászolgálnak. 1908-iki bűn let ö-novel Iában leli magyaré- Mindketten tetj*tentellek a hatóságnál** * ívj

— A gyümölcs értékesítés szervezése, zatát, mely HZ efféle Cselekedeteket már nem — Lopások. Novák Simon, és Jurate*
A hosszú tél, valamint a tavaszi fagy kő- kihágásnak, de egyenesen bűuléuypek minő- Márk zatnujvári lakö»»k H»>dmyák Áadráe- 
vetkeztében, ebben az esztendőben nincs siti. Sú yosbüoUa a leánykereskedö teltét tél 28 К-Г loplak^ei —i f -Premu* György 
nagy kilátás bő gyümölcstermésre, mindazon- az az eljárása, hogy a menekülő leányokat gyümölcsfáim« lakó* ttz uradalmi v*rsl<őŴ  
által Darányi földmfvetésügyi miniszter el- két kutyával fogatta le s úgy akarta a bűn- apránkint lopogiűla a fái s azt 
rendélte, hogy úgy mint más esztendőben, tanyára visszaszállítani. Mátyás feisőpusztafai lakosnak potom áréri
ez idén is az országos gyümölcstenyésztési ( — Sertécorbánc edeni védekezés. A eladogatta. A szállítást közösen és diákban
miniszteri biztos a gyümölcstermelő gazdák- hivatalos adatok szerint a folyó évben a végezték már jó ideje, azonban ** éber 
nak kezére járjon és úgy a gyümölcsvásárló sertésorbánc vármegyénkben igen nagy ará- csendörség most leleplezi« őket -# Uesz- 
közöoségel, mint a termelőket összehozza, nyokat öltött és a sertés tartó közönségnek uyálof.Tamás zalaujván lakos Csáktornyán, 
A miniszter rendeletéhez képest Molnár az elhullások okozta veszteségeken kívül a a Mráz Jenőné-féte korcsmában ig*a Ügyein 
István miniszteri tanácsos felhívást intézett zárlati intézkedések és a »értés legeltetés lenül emelte el Novák Tamás társának
az összes gazdasági tudósítókhoz, hogy a titelmazása révén telemes károksl* okoz. К 1 2  fé i Rajtacaiptéfett 1 ^
nagyobb gyümölcstermelő gazdákat, valamint Tekintettel arra, hogy a sertésorbánc elten 1 *1 w
eladásra várható gyümölcskészleteiket e a védőoltásokkal sikeresen lehet védekezni Д ЬОГПуИv á f l t a r t á s i  nyO tTltat^  
hónap derekáig jelentsék be. Az ez ideig s azáltal, hogy a vódőojtásokkal az elhul- L kenbsfAb C « . ,  . . .
beérkező jelentéseket a földmivelésügyi mi- lásoknak eleje vételik és a zárlati idő tele- VefiyOK KapíldUJK D irdU SZ
niszlérium gyümölcsészeti osztálya julius mesen megrövidül, a sertés tartó közönség ^  kADVVnvnmdíüáhan P c a l r t n r n v i n  
2» ^  fogj* K eletim  «8 küldi *zok- l'mytlniéi a véd0ojlá»k l»»eoS és »zifakgsa ° °  ,A У "  у  v n
nak a nagyobb kiill&ldi vevőknek, akik már voltára felhívjuk.
tavaly a magyar gazdáktól vásároltak ; de — Vizbefult kik gyermek. FlVc Mihály Szerkesztőségi Ü zenet-------
a jegyzéket meglmphatja bel- és külföldi szentmargithegyi lakos muukára jnent. Gyér- H(t| kr6n|kÉÍ A> Sletk̂ ,e„k ,  ТММм 
kereskedő egyaránt, ha azért akár egy leve- mekei felügyelet nélkül otthon maradtak Augusztus ««fén jön hasa. a bskoidottet neki továbitottuk.

■
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Ü Ä . I ’i S ' . ' i  l i r n i l K f l l i n i r  N"  * ” •
na ime urednika tu D l  f l  I  I  I  I  D l  f l  I  I  Na Po1 • • • ^ kor
Drávavásárhely. I U I  I  I  I  I  I U I  I  I  I  P  Na Cetvert let» kor
ladateljatvo: ITILUJIIVIUIIJL PojedinibrrilkoätajuSOfi,

"• ktrv»t»kom i magjartkom Jaziku izlazati draftyanl, znanatveni i povuiljivi Hat za puk u ^  mlM| ,
poüljaju. lzlazi sv&ki tjeden jedenkrat i to: sv&ku nedelju. rataeaj«.

Odgovorai indáik: O U ni sandáik: IadatalJ i vlaatnik
RHOSÓCZY ELEK BEZENHOFER MIHÁLY STRAUSZ SÁNDOR.тшттйттттттттштт̂шштшт—« U b a a t t U — >*—— an«I

SftkuraHía I дгода; kupi si kraviCe. Kakvo veselje je pri je ta uredba, da je polje proli toCi moCi
OüKUidL ja. hili, da od vezda nebudu morali tak v tel- sekurirali, to je stém mod Hokazali, da veC

Svi posli, i sve uredbe, étere su zarad koCi Iiveti. Ka|bi ne. Pofalilo je nekaj kravi. do ve su viáe как tri milijone kurun spla- 
Ijudstva vtemeljene ili odredjene, jesu jako doli je doéla. Siromak Clovek je' óazaj la* tili ovim, ki su irneli к vara. Pak i to je 
hasnovite. Так hasnovila uredba je i seku- kov siromak, как je predi bil. modi po lém videli, da po drugt okolica si
racija. Gda se nesreéa pripeti pri gospodarslvu, Ova nesreCa ne samo takvoga siromaka, posud daju ljudi polje sekurirali. 
как lépu i hilru pontod ima on, komu je nego i bolje stojeCe gospodare doslputi do?- Po drugi okolica imnju ljudi i marhu 
imetek, stanje, polje sekurirano bilo. Vu ve- tigue, negda—negda i viáeput jedno za dru- sekuriranu. Nego lo so mora predi pojedino 
likoj nesreCi gdé, od koga bi se élő mogel gim, tak, da si potlam niti bóléi gazdi nem- v obcina drultvo v temeljili i ovo drultvo 
nadjati kakve pomodi? Ako su si né dali reju pomodi. Zadulíju se, ili рак na pol bi ovu za sve gospodare najhasnovileéu u- 
sekurérati imetka, ve da su v nesreCu pre- dobidka ljudsku marhu moraju hraniti. Ako redbu vu svakom selu zapoCelo. 
pali, vu velikoj sili i telkoCi kam drugam bi bili imeli sekurirano marhu, ve bi si puno Casti i poétenja bude on slulbenik ili 
bi se obrnuli, как aluraéu, éteri stoper v tele mogli pornóéi. pak makar ono drultvo vrédno, ötero bude
takvoj nesret.i guli siromaöko ljudstvo, i za- Öve prilike sam fletr.o napré donesel, pri nas ov posel, ovu uredbu zapoCelo i 
feie je tak jako, da se na leta nemreju o- ar ovo se pripeti najviéeput, pak da vám s preneslo.
duiili. prilikami dokaiem, как hasnovito je sekuri- Mi se ulapno, da Ce se »Medjimursko

S polja, s maloga imétka iivi sve rali si dali imetka: stanja, polje, marhu. Gospodarsko Drultvo« najpredi pobrinuti za 
ljudstvo ovdi. Ako je suéa, ne zraste niti Skorom vu svakom selu jesu veC pos- to, i najpredi bude moglo dostiCi ov cilj, 
kruh, niti krma. Ako se dobro lelő kaié, tavijeni agcnti za stauja i polje sekurirati. kojega smo ovdi spisali. 
ravno pred ietvom uniéti toCa dostpuli sve Ako ne vu selu, vq svakoj uotaruéiji, vu Ki su malo bolje stojeéi gazdi, prvi 
silje. V strahu i velikoj brigi iivi gospodar, svakoj fari je jeden, dva Hi viée. Vidite, to moraju biti pri takvom poslu. Makar bi si 
dók goder si ne pospravi silje s polja pod je sve ljudstvu na lehkotu. Blizu je, svaki i oni mogli pomoci vu nesreCi ve, lehko 
krov. Samo ouda se Cuti malo bolje, malo lehko more tam dojti; domaCi poznani Clo- dojdeju lakva vremena, da i oni v teikoCu 
se odehne, da mu je lilék i krma posprav- vek je. Najte mislitL da s toga on velikoga prepadneju. »Denes meni, zutra tebi« ovak 
jjena. Kaj te pak oni zaéeti, éterim je toCa hasna ima. Hasna, niti ne hasna, nego po- je réC.
sve uniétila, pak nikaj su ne sekurirano moC, veliku pomoC on siromak ima ili dobi Pak ovi penezr, éteri Ы se ovak od leta 
Imeli?! od logs, Bterrhéé#tku' prepadne. dó leta nabrali, nigdar nebi bili zgObljeni.

Svaki gospodar se trsi na to, da dobru Pak éto zna napré, da on nebude nes- Bar—bar, da je nebi morali vun dati. Ovak 
voznu marhu ima. Prez vozne marhe si reCen, da denes—zutra nebude se moral za bi doéla lépa éumma penezskupa, s éterimi 
segurno nebi mogel zemlje obdelavali i dru- pomoC obrnuti? Pak zato je jako malo gaz- bi zaistinu mogli podpomagati one, ki vu 
gad gospodarstvo zdrtati. Как god s telka, dov, éteri bi si od Ifeta do leta dali stanja vekéu nesreCu prepadneju. 
ali zalo svaki, makar i slabeöi, raenjéi gos- sekurirati Dajte nam v listu na znanje, ako bi v
podar se trsi rur to, dm si po éasu bar nekve Polje, tita, silje pak jóé menje как éteroj obéini véé to vtemeljeno bilo. Naée
krave kupi. Так dugó hódi v derű, na étreku, stanja. Ód polja sekuriranje je prém ne treba bi bilo to najvekée v ее el je, ako bi to ob-
muéi se, épara, dók skupspravi i zadnjega velikoga procenta platiti. Как jako hasnovita znanili mogli. _______

N advojvoda i lovac (jagar). »No, — рак как ti se je kaj u BeCu »Je, — a dvor je cieli sa baröunom
Prije kojih 40 gödi nah se je dogodilo, dep***»?* — Pda daljc nadvojvoda. preobleCen za da nebude kamenje mokro,

da se je nieki jagar, drugCije glasoviti lazac, »Jako dobro!« odgovori mladiC — k*da deédj curi«.
как to ved navadno jagari jesu, ne daleko »moréé si inislili. . . .  lak zeleno, как ovde, »To bi i ja hotel videti« — véli smie- 
pri »Marija Zell-u« sa nadrojvodom Fran- baé nije, ali dobro je. Mene su svi gledali!« jud se nadvojvoda.
Karlom, otconw daoaénjega naéega kralja Mórám tu primetnuli, da u okolici Ma- »To l* vierujem, ali onda moraé jedan-
srel, koj se je svaké godine nekoliko tjednib ríja Zell, puk u ohde svakomu, bil on starac krat u ßeC oditi«.
u onoj okolici rado zadrtaval. Nadvojvoda ili mladid, véli »Ti«, lsto tak i u Tirolu. *A jelisi i straíu u Burgu videl?« —
je na svojoj éetnji baé moral pitati radi »No, to si morém misliti« — véli nad- Pila 8» dalje nadvojvoda, kojemu se je ta
mekog kriianja, kad kad is desne strane is vojvoda posmiehavajud se — »pak jeli, *”bava neizmerno dopadala.
éume po stazi dojde na glavnu cestu nieki Bed je veliki? ’ »No, — to su grolduéi« — pridel je
mladtd a puékom preko ramena. Kad mu »Jóé védi od Marije Zell«. étajerec zviéavati — »Znaé, — najmenjéi
nadvojvoda stavi pitanje glede kriianja i »To ti vierujem«. — véli nadvojvoda. °d ní'h Je Prek klaftra visok«.
ov mu odgovori, poéN su skupa * kakti sa »1 pravo imáé, da mi vierujeé, — ja kaí povedaé! — А как ti se
pejdaé proli »Maria Zellu« ...H dekako, nelalem nigdar.« je musika dopadala u Burgu, kad su straíu
da mladid nadvojvodu nije póznával i anda »A jeli at i »Burga« videl, gde stanuje ‘^mienjivali?«
niti nije soal, s kim to ide. Uspot pako cesar i princi?« zapita ga dalje nadvojvoda. »Liepo su igrali, a bilo ih je prek tri 
se je med njimi rasvil sliededi spomenek: »No to se rasme, da sam videl. Burg elő musikaéev. Niti pri nas na proédenju

Nadvojvoda ga sapita: »Jeli si ved je cieli is zlata, a miesto stakla na oblokih neigraju liepée«.
^  T̂ l?* . , . k „ je 8ЯГОЖ° tdrf«° -  Kcnunti.. .No, onda mogu beC.ni na avoj* mu-

*No. . . .  — I tar как sam ga videl!« — »A kaj povedaé?« — véli zadudjeno zikaée gizdavi biti« — véli nadvojvoda. — 
0d,<WOn W ____ _____________ n a d v o j v o d a . _________ »A jeli ai igei i na túrén av. álefana?.

K icjn  mindenütt valódi egyiptomi „ ■ I L “  sztvarltahOvBlyt is  szivarkapapírest,
m ely a  dohányzás alatt nem lesz sem Z S Í R O S  sem F E K E T E .  Csak Ikker valódi, ha a „ M I L “  RÉV ÉS a
Cs. és k ir. szabadalom 57. szám 1 8 9 6 . március 1 5 . - - - - - -  krokodil védjeggyel fail ellátva. — =— ==



К A J JE  NOVOGA?

—  Blagoslavljanje krlia v Diráva- 
vásárhelyu. Goricai Pefer je lépi kriz pos- 
tavi! v Drávavásárhelyu ran kre orsaéke 
ceste, kojega je Kecskés Ferenc*, podjadpridt 
prodlu nedelju juliuda 11-ga predpoldne 
blagoslovil. — Po ranoj medi su farniki 
sprodecijom idli iz fame cirkve do kriZa, 
koj je bil jako lepo okinCeni i kojega je 
podjadpridt naj prije blagoslovil, a zaUm 
lépi govor drZal, kaj znamenuje kriz i na* 
zadnje izvisil Goricai Petra, koj je s tim 
lépi primer pokazal, kak se ima ljubiti 
krdéanska vera.

—  Imenovanje. Posilovie Juraj,zagre- 
baéki nadbidkup je Lovrec Ferenca, dráva- 
vásárhelyskog.i kapelana imenoval za pleba- 
nuda vu Martinsko-vés. Ova fara je blizu 
Sieka kraj Save, kojoj je patron gróf Szé
chenyi Bertalan vu Segesdu (Somogymegye). 
Svi farniki se Zaluju za vrédnoga i dobroga 
kapelana, koj je pet let sluZboval v Dráva
vásárhelyu. — Toéen vu sluZbi, mirne na- 
rave éovek, i kaj je pred nami najvide vrédno, 
dober domorodec. — Skoda, da taaov éovek 
neoslane v Medjimurju za plebanuda. Mi 
mu Zelimo, da se vnogo lét vZiva öve fare 
vu najpovoljnedem zdravju i zadovoljetvu.

—  Materinska ljubav. Kovács Mi
hály teZak iz Szegeda je pijan dodel dimo 
jen veéer. Njegova stara mati ga je karala 
zbog pijandéine, kaj je na tuliko razsrdilo 
neéemurnoga sina, da je svoju lastovitu 
mater za lasi viui vlekel na dvor, s jednim 
droZcom nemilosrdno zbil, a nazadnje svu 
stukel s petami. Sina su odmah prijeli Zan- 
dari i odpeljali v reál, a mater su spravili 
v dpital. Predi kak bi vumrla, je malo k 
sebt dödla i kak je poéula, da su njoj sióm 
zaprli v reál, pbéela se molití doktorom s 
ovimi reémi: Najte mi bantuvati sina.

—  Razbojniki na jednim itaci-
ionu. V Ruskoj su oboruZeni razbojniki 
navaljili na Rovenjki átadjon. — Naj predi 
su zaklali glavara t njegovu Zenu, a zatim 
porobili kassu, z kője su odnesli jezero ru- 
belov i nazadnje sfcoéili

»No, to se razme«.
»Pak kak si dugó trebal, dók si gore 

dodel ?«
»Niti ciele dva dni«.
»Samo?«
»Je — znad ja morém jako i hitro 

hoditi, lo sam se lu med brdinami izvieZ- 
bal, pák zato sam u lak kratko vrieme gore 
dodel«.

»A Pratera si viJel, — on je liepi, jeli?«
»Tatno nisam mogel nuter«.
»A sakaj ne?«
»Bai onda je bil zaprl, — a na vratih 

je visel tokot lak veliki, kak je moja glava 
a luknja za kljué na njem je t«k diroka, 
da bi mogel u nju obutoin nogom stati«.

»Ah. ah, to je Skoda. — Cujei, nuder 
mi reci moj dr̂ gi zeinlja<*e, li si sigurno 
jagar« — jer öve slradne IhZí su se ved 
nadvojvodi posve jagarske pndnile.

»I tér kakov jagar sem« — véli oholo 
dtajarec.

»Pak jeli ai ved puno divokozah po- 
strielal?«

»Sve, kője vide nije videli sem prilidno 
ja sam postrielal«.

Sad je na kratko vrieme spomenek 
prestal, u kojem se je nadvojvoda bolje

—  Borba s bíkom. V Kovaszino ob- 
Cini je Till HenriЦоу sin z norije plaáil ua 
padi s Cerlenim rubcom obéinskoga bika. Bik 
je to k ujemu skoóil, bitit ga dőli i pre- 
pidil mu s rogmi prpa. Dedko je odmah 
vumrl.

— Raka. V Majosvásárhelyu je Erős 
Andor barbér odidel t v dtacun pokopnoga 
druZtva, de je imel jednoga detiéa za pri* 
jatelja. PoCela sta se spominati, i barber si 
med tirn z dale leZe v jednu raku. Ali oa- 
jenput mu je podelo srdce tűéi, tuZil se, da 
mu je zlo prispelo, tak da se na jenput 
dimo spravil, de je za das vumrl.

—  Gde ga ne kaőe. Jeden banker 
iz New-Jorka se na Florida otok odpravil, 
da tam sprevodi lelne mesece. — Stradno 
se rád kupái, ali dalko je ne vupal nutri 
iti vu vodu, kajti su mu povedali, da je 
strahovito éuda káé vu vodi. — Jeden den 
se odpravil ribe lovit, s kojum prilikom se 
v spomenek pustil s jednim érnokoZcom, 
koj ga je vodtl. Ja bura njim na sluZbu — 
véli voditelj — i odpeljarn njih na takovo 
mesto, de ga ne káé. '— Banker je s ve* 
seljem prijel öve rééi, i najenput ga je po- 
prosil, da naj ga pelja ta, za kője mesto 
poveda. — Pri jednom jezeru su postali, 
kője dalko leZi od gornje strani réke. — 
Tu ga ne káé, véli voditelj, i pokaZe s prs- 
tom na jezero. — Banker se na to na jen
put sleée, skoéi vu vodu i s velikim zado- 
voljstvom splavava po vodi sim—tam. — 
Tak lépő se jói tetős ne kupái, kajti je ne 
nadel lakovu vodu, v kojoj nebi bile vodene 
kaée. — Vide kak pol vure se podurkaval 
vu vodi, a onda splaval vun na breg i po- 
éel se oblaCiti. Med tim je povedal, da je 
vu vodi vide érnih trékov videl, koji su biti 
onda mirni, da se kupái, a ve, kak, se svi 
tréki najenput poéoejv. gibati. Od éesa se 
ovi tréki najenput gibleju? — pita voditelji. 
To su ne tréki — véli érnokoZec — nego 
sami krokodili, i zato ga tu ne káé, kajti 
nje krokodili sve po Zpreju. Ni ti nad banker 
se véé ne kupái vu Floridi!

—  Abdul Hamidova itala. Za turs- 
koga sultana, Abdul Hamida, koga su ne 
zdavnja detronizirali, éitamo, da je vu svo*

zabavljal nego u naj liepdem thealru. A za 
éas ga nadvojvoda opet priéme examenuvati:

»A jeli si i cesara videl u Beéu?<
»Dakako da sam ga videl. Prije niti 

nebi bil is Beéa otidel, jer mi dtajerci imamo 
nadega cesara radi«.

»No, to je liepo od vas dtaj rcah, ’da 
imate radi svojega cesara« — pohvali ga 
nadvojvoda ~  »a gde ai vidd cesara?«

»Bad se je idei detat«.
»Pak kak je izgledal?«
»No — naravski — u velikom er ve

nom Jtepenjku s korunora na gtavi a u 
desnoj ruki je nosil Zezlo«.

»Pak zar je izbilja ovak isadeinadetnju?«
• No, to se razme, — drugaé niti neide 

na vulicu«.
»Nu der mi xemljaée reci, tvoj otaeje 

sigurno takaj bil jagar?«
»Nego kaj pák bi drugo bil?«
»No, em ima olcov, koji nisu jagari«.
»Pak kaj je onda tvoj otac bil?« — 

pita dtajerec.
»César!« — odgovori nadvojvoda.
»Cujed, negovori tak glasno!« — opo- 

inene gn dtajerec — »ako bi te Zandar éul, 
odmah bi te zaprl. Néma tomu dugó, da 
je i mojega brata radi takovog klafranja 
zaprl. A jeli imád i ti brata?«

joj dtali ne menje, kak jezero konjov imel» 
i to od najfínidega plemena. — Öve korye 
su sújtanu najveé arabski főnöki daruval!. 
Novi sullan, Mohamed je na menje spravil 
blago, i nedrZi vide, kak trieto konjov, a 
öve druge je razdelil med izvrstnedimi offi- 
ciri, z med kojih je nekoji éelrdeset jezer 
korun prosit za jeden konj. — Z ovoga si 
moreruo premisiiti, kak veliku vrédnost je 
drZal bivdi sultan vu svojoj dtali.

— Premenjeno ime. Jako grdo se
nasolil zbog evője zamidljenosti jeden beéki 
gospon. — Na jednim balu se spoznal s 
dvemimi sestrami. Jedna je bila jako lepi, 
a druga pák stradno grda. — Odmah je 
zazvedal, kak se zoveju öve sestre. Anna 
je bila stareda, a mlajda pák Maria. — 
Mlajda sestra se mu tak dopala, da je na- 
jenput pisai otcu, da naj ma da za Zenu. — 
Otec mu je odgovoril, da zdrage volje. — 
Najenput je letel k hizi, ali kak se mu na* 
legel obraz, da je videl, da ga stareda sestra 
pozdravi, kakti svojega zaruénika. — Kaj 
si je Stel, moral je lépi obraz kazati, kak 
da je podpunoma zadovoljen. — Poéel je 
spitavati za list, kojega je postal otcu, i 
onda mu ga pokaZeju, de svojum lastovitom 
rukom pide, da Annu prosi za Zenu, — a 
ne lepdu sestru, Mariju. — Same zamidlje* 
nosti je mesto Marije Annu zapisal. — 
MMoZenja je jenéas premidljaval, ka) je 
éineéi i nazadnje odprto povedal, da je 
premenil ime nehotonce, i stojezer forintov 
ponudil Anni, da naj odstupi od Zenitbe, 
kajti on si je Mariju zebrái sebi za zarué- 
nicu a ne nju. — Ali siromadka puca, 
Anna, koja je bila zaljubljena vu njega, je 
niti ne dala éuti od penez. — Banker se 
na to tak razZalostit, di je ne mogel duZe 
ostati v Beéu, zato je hrbta pokazal cöloj 
Europi i odpeljal se v Indiju, da posabi 
svoju lépu zaruénicu, Mariju, koju je zbog 
same zamidljenosti zgubil.

—  Lep* opomena. V Ameriki je 
jen farmer, kojem a su navéfc prék hodile 
vu dvor i na vrt susedove kokodi, na ele» 
deéi smeha vréden naéin opomenul svojega 
suseda: Na jen konec jeprivesal pri jednim 
kraju kuruzno zrno, a na drugi kraj je pri-

»Dakako da imam«.
»Pak kaj je on?«
»Cesar« — odgovori opet nadvojvoda.
»Kaj jod nebuded tibof« — opomene 

ga smejué dtajerec znovié — >a jeli imád 
i diecu?« — pita nadvojvodu dalje.

»Hvala Bogu imam. Tu je odmah prvi 
moj Francek«.

»Pak ksj je on?«
»Cesar« — odgovori oj>et nadvojvoda.
Stajerec se na to grohotom nasmije.
»Zatim dojde moj drugi sin Maxi« — 

veti dalje nadvojvoda.
»A kaj je opet 0 0 ?«
»Cesar«.
Stajerec se jod glasoijo nasmije.
»Onda imam dvie «nahe«.
»A kaj su one?«
»Obodvie su cesarice«.
Stajerec se priéme smejati, da su mu 

suze na óéi navrele, a kad si je malo odah* 
□ul, zapita ga dalje: >N0, a kaj si ooda ti?«

»I ja bi bil mogel cesarom postati, da 
sum hotel«. — Odgovori nadvojvoda smie* 
deéi se.

Stajerec poskoéi te se opet is svega 
grla smije. Ovo toboZoje lagaoje ga je oéito 
neismerno zabavljalo.

Da pák se je pri tóm nadvojvoda joft



vezal jen Irdi papir s ovim napisom: »Drtite Óva zaruénica, za koju je ret, к pur- gár Fcrencz, drZavni tajnik, koj v Pesti ős
ei eused doma kokoSi!« Toga je vise na- garekomu razredu epada. — Odprto je po- tané, samo augustaSa meseca odide na par 
pravil í rezmetal po dvoru. Susedovi piceki vedala pred matice voditeljom, da bi vnogo Ijed no v vu Velencze-^Venecia). Kossuth Fe- 
i kokoSi su 8 veseljem pobirale kuruzu, i menje zakonskih ljudi rezpitali, da Ы sva- rencu eu prepisali doktori, da mora iti vu 
tak dugó gutale, vlekle v gvatu konca, dók koj zaruénici podpisal mladotenja takov Wiesbaden kupalidée, kam se véé odpeljal 
su ne doSle do papira. Ali papir se ne dat kontrakt, как njoj njeni Jón. proSti éetrtek. — Meslo njega bu rezpravljal
pogutnuti. — Naravski, da se to ne dopalo Moj Jon je dober éovek — je rekla slutbene posle Szterényi tajnik, koj v Bu- 
kokoSem i od velikoga slraha bejtale na- zaruénica — ali gingav, как trstika i ne dimu ima svoj kaőtelj, odonud bu hódit v 
jenput dimo. — Sused i njegova Zena su se moéi vu njega ufati. — I za tim preCita minislerium. — Apponyi Albert gróf, kultus- 
najenput spazili, da nekaj visi kokoSem z kontrakt, kojega je sobom donesla i rekla, minister s célom íamilijom odide vu jedno 
kluna. — Najenput su prijeli jednu i onda dók toga kontrakta nepodpiSe zarudiik, te trancuzko kupaiiáée, meslo njega bu vodil 
zgledneju napis, na kaj jih opominja farmer. Cas neprevolji к Zenitbi. — Kontrakt ovak ministeriuma Tóth János drZavni tajnik. — 
Od onoga dneva su veó ne idle kokoSi prék. glasi: Zichy Aladár grot bu se najviSe vu Semme-

— Ciganska vulica. Cudaput se pri- »Ja dőli podpisani obeCujem pred ma- ringu zdrZ&val, odovud bu ravnal svoje stvari. 
péti pri jelű, da éovek hudo pogutne i onda tica voditeljom i pred ovom gospodiénom, — Stra&na vruéina v Ameriki. íz 
mu drobtina odleti v cigansku vulicu. Proti koju sam si za ienu zebrái, da svaku su- New-Jorka javiju, da je lam proste dneve 
tomu se navadno s tim branimo, da vud- botu njoj prék dam svoju célú plaCu, svaki takova vruéina nastala, da su isti ljudili 
rimo s pesnicom dotiénoga po hrblu, onda veCer dimo dojdem najkesné ob devetoj cureli mrtvi od nje. — Samo v New-Jorku 
drobtina vun skoti z grge. — Vnogiput to vuri, zvun toga, ako bi se i Sena s menőm je jeden den ne menje, как éetrdesel ljudi 
nehasni, prém, ako se on, koj je v takvu zabavljala; nigdar nejdem na bal, niti na vumrlo od velike vruéine.
nepriliku doáel, najenput neskaála. — V nikakvu zabavu prez nje; s drugom Zénóm — Kolera v Petergradu. íz Peter- 
takovoj stiski je najbolje obedve ruke gori nem lancal prez dopuééenja moje Zene. grada piáeju, da se v Ruskoj opet ponovila 
zdignuti ober glave, как da bi se Sleli za Obeéam nadalje i to, da bum navék zdobra kolera, koja je proälo leto na stotino ljudi 
kaj prijeti, onda se i prsi zdigneju i drob- s mojum punicom L /najom áogoricom; ne- spravila na drugi svét. — Ve se opet áiri,
tina skoói vun. stupim vu takovo druitvo, kam Zene nes- tak, da je jeden den tristoosemdesetäest

— Trdo meso. Ako oCemo, da tido meju hoditi; v tjednu nebum véé puSil, как ljudi vumrlo v ovim pogibeljnim betegu,
mese odmekne, denimo ga s octom zmeáanu tri cigare na dén a v nedelju i drugi svetek   CudflO vreme. Z Arada javiju
v.odu, i naj ostane v takovoj vodi sedern pet cigar; cigarettu nigdar uedenem v zube; da je tam ove dneve tak debela toéa iála
vur, onda nam Cista odmekne. nigdar nebum govoril pred njom nepristojne kak je golubovo jejce. _ Na jednim önel-

— Jenitba v Ameriki. Nigde na rSCi; prez svakoga rarmranja pomorem njoj cugu je sve 0bloke 3p0trla i veliki kvar 
svetu nerezpitaju luliko zakonskih ljudi, i tepihe spraditi, da bu se stan Cistil; svaki zrokuvala na polju. Isto tak piáeju z Lippa 
nigde nejde tak lehko ta stvaf, как v Ame- tjeden si v red postavim opravu; nigdar varaáa, da je tarn straSna toéa bila, koja je 
riki. — Tomu je zrok to, da pri torn je nebum pit nili vino, niti pivo, samo da bu vnistila kuruzu i drugo silje. — I v drugih 
tarn mala ceremonija, к tomu si rnu* tuliko se &lan éistil, onda male tri kupiéke i to mesti su vihn i toéa.
dutnosti nakopa na se, da je ne moguéi Pred njom; psa nigdar nebum drZal pri — Necemurnost. Z Hódmezővásár- 
njim zadosta véiniti. r- , Zbog toga se vnogo hit». — Ako bi decu imeli, obvetujem se, helya piáeju, da se tarn Szabó Sándor te- 
baviju s tim v Ameriki drutlva, novine, как da svaku nőé, ako bi se átérő déte plakalo, iak pro$li pondeljek svadil svojum Zenom,
bi moéi bilo nad tim pomoéi, ali sve zaba- pomorem teni zibati, ako je vékáé, na na- koju je potvarjal zdrugimi. Poőel nju je biti
dav. — Par dnevi toga se joá viáe spomi-!'uéaju nősíti prez svükoga mergotanja tak j tűéi. 2ena se branila dók se mogla. Jen- 
naju о toj stvari, i to zato, jer se ne zdavna dugó. dók nezaspi. ObveZujem se nadalje i put samo sko ĵ muÄ k zrcali, zeme vun z
tlkova Zenitba obdrtavala tarn, kojoj ne- na to, da svako jutrp i veéer njoj tak pri- kj3ie britvu í átél je Zeni áinjaka zarezati
rjájdeino para nigde po célim svetu. V Mont- pravim fi*eépana v peénicu, da se £ena se hitala znjim i mu*, da je videl,
Mairu su zdavali pred par Ijedni jédne *eua neb. morala Znjimi muéiti, dók bu da njkaj nemre % njom skonéati, odgrizeí 
mladiéke, de je, zaruéuica tak dugó ne álela kunla, samo jednostayno podetge s jednom njoj je nusa, a zatim si je zarezal áinjaka — 
privoljiti к zdavanju, dók je. ne zaruénik áibicom i ona moraju goreti.« Na ve|lku ,arma je ta Földvári Pál
podpisal jeden kontrák!, koj*mu para nigde U* je zaruénica, preéitala ov kontrakt redarski straZomeáter, koj je obedva reztiral. 
nenajdemo niti pri jednoj Zenitbi zaZarjenim obrazom, naá vitetki Jón, muée- MuZa i Zenu su odpeljali v ápilal

1 kaj je najlepáe vu stvari, da Ameri- óik hiZnoga zakoua ie samo luliko rekel s r - _ • -7 д
kanske devojke éh sveto drZlju, da tak lenkim glasom, jeli iiebi moéi bitó zbrisati л оПГ11ня * и н Р1 s е'
mora bit. pri svako, temtb., как se to v « konlr.kla oou kondic.ju, de je reC, da t  l  J T l  #Г“ Г * 5 '
Moulklairu pripetilo. аезше paa diML . se ove dneve vun odprav.la г varaSa, do
_____ ____ ______ _______ _____ ____  Ah zaruCnica je na mkakov naCin ne ' P ° T  R0"
M . Mba.ij.l ,,.go ... Mb. d. » Í  > [ото prtvbjbi, („  o. „„  “  “  “ J J S
» .a . go.«,,"..

о i ' Ä V b  Ä »  dopo.til.; , w
svak. nadvojvodu póznál le je anda nastalo |e on"' da Prl. h'*' «̂naRytakartlÄs«, р0|0УШ j onak poäleno zvezali Na koli koia
Skrljakah s glave snimanje' i naklanjanje onaa -J0" slobodoo spi|e Cetiri kupice vma. bj| äaloromP pokrita su zvun ove nucke 
aknn su se po mies.u iduC sretali. Nekoji ^  ^  5 ? Я “ « Г »  Ä
su dapaie . nadvojvodi ruku kuSuvah, , Pe™ > p da 8U vkradjena. -  Ova deca su slratno
sad je naäemu Stajercu priCelo sve bliedo, "*1 ” '*lu . Ye ,"'r,i*t r l? Pr091' bila zmrcvariena Jednomu su oko snehnnliCrleno I zeleno pred oeitna poslaiati ier Io Pondt,|Jek J« bila zadnja sedn.ca v oreaekim • ■ ,  veMomu su oko spehnuli
sad ipak mora netko viji biö J' ’ *  P̂— äCu Do 28-g. septembr. n.bu sed- S X ä z 'o a rd m  * Ä “

»Hvila li llepa ria druitvu« — veli ",ce ~ 1 0 ,0  vrem« »hasnuju i minislri, L Dravijll Г  k̂ m P“ r
nadvojvoda fttajercu, onóm svojom navad- da sl mak' oápotiaejai svaki se Zun v hn.n h ! ,  „ f  /  k 3 !° 8paZ" 
nom Ijubeznivostiu »Pak ako iedan kral kuPa,lSCei de ga niáéi uebu srdil. — Jedino ’ ,a^rUp! SU °a c,*ane, 1 da ga ne 

PraL bude& „1én, Wekerla -pred-dntk se mora n.(v,Se pri t ,  Tb ^
onda samo popitaj za nkdvojvodn Fran domu z*dr*»v»ti radi politiekih poslov. samo 0j Deiia|j „ ЙП1)д| д Г<1 'j* 8!Г?,п j  U
Karola, ja Cu t: ga onda Ved dali odpreti« na Par dl" odPHuje na svoj irnetek v Dá- J  nedViav.l^.lu’i 1 ^  ^  <,0«°* <ok

Preseneden. Stájered hili se pred^nad- ,Ю81 1 K,0P°d'». d» «i gospodareke stvari _ % aih0ul h h ! 1'’ ^  ^ °dpe |a'U <?"Г'0’
vojvodom na koliena i beklavo muca za vredi. -  AndrÄssy grof je odpetov.t vu 3uhf  C'g8“e 0be8“, "a
odproáéenje. ' Tisza dob, de je ujegovo imanje, odovud po-

Nadvojvoda ga opomene, da se samo uegda negda svoju familiju. — Meslo 
pred Bogom kteéi te mu zapove, da se «a bu re»P«vljal slutbene posle Hadik Жл nove  . .
stane, a onda ga prime Ijubezno pod ruku â,,os r̂of, drZavni tajnik, a nekoje akte ’
te ga vodi do cirkve i tam ga u cirkvu moraju Ia niinistrom poslati vu Tiszadob — pmnfa (bornyU véntnrtA s) dob ivá -
turajué veli: »Ali sad se odmah idi izpo- Jeke,fa,u^ У baj^, bonvédski minister se ju  ве *лшштжш>тМ
viedi, da si me tak straá; о nalagat!« odpeljal v Karmthm Mitlewalde zvann ku-  ̂ л т р л г п /ci S tra u sя

de bu se v mrzli vodi kupái. — S á n d o r C sákto rn ya . 
tm. Koltay. Mesto njega bu vodil slutbene stvari Bol-!



Nekaj za kratek бае.

Kai su nevidli?
Selski birov: Vidiä cigan of© svedoke?
Cigan: Victim, presvétli gospon.
Selski birov: Ovi svi veliju, — da si 

se nutri polegel Cez obiok:
Cigan: To su morti vidli! ali to su ne 

vidli, da sain vun dodel, kajti du me nutri
— v lo vili.

Kavran.
К jednomu gosponu je dodel cigan; 

predi, как bi otidel, zgrabi jedooga piceka, 
skrije ga pod kepenjek, i stim oCe oditi. AÜ 
kuharica je to spazila, ide pred njega, od- 
krije kepenjka i pita:

Ka) ie to?
Kavrana dam prijel, prodim poniíno

— odgovori cigan.
To je ne kavran, nego picék.
A kaj bi Ы1, to je kavran! — zgovarja 

se cigan.
А как bi bil kavran, da je picék.
Так za idtinu je to picék?
Je, je za istinu.
No, ako je né kavran — veli cigan — 

onda ga niti neCem! — i sUn ga Combravo 
nazaj da kuharici.

CistoCa.
No, Jancsi jeli si se vmil denes — pita 

iiCitel) jednoga zmazanca.
Ne, gospon navuCitelj, v nedelju sam 

se zadnjiC vmival, — odgovori sínek odprto.
Pák kaj se ti svaki den nevmivljed?
Ne, gospon navuCitelj! Moj japa navék 

veliju, da on Covek rnora velika svinja biti, 
átéri se svaki den vmivlje.

К Сети pita?
NavuCitelj: Kaj je lo za slovu?
Déle: Ja neznam.
NavuCitelj: To ti je sinek а А как se 

óva druga zove?
Dijgk: Niti to nepoznam?
NavuCitelj: A to ti je b.

Dijak: No, ako znaju gospon navuCittelj, 
kCemu onda pitaju?

Sve na svoj hasén.
DetiC: Gospon trgovec, ovo noC je fca- 

narica vcrkla.
Trgovec: No onda obesite na obiok 

jednu tablicu: »Zbog smrti zadnja prodaja«.
Pamet inodova.

I. iood: Ti, tvoj majster je opet srdit
II. inod: Hej, da bi barem prédái Cez 

bitvinu!

2197/909. Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir. jbiróság közhírré 

teszi, hogy Wollák Rezső Csáktornyái ügyvéd 
által képviselt Fodor István bükkösdi lakos 
Kiás János nagykorú paphegyi lakos végreh. 
szenvedett elleni 2200 К töke, s jár iránti 
végreh ügyében az árverést az 1881. LX. 
tcz. 144. 146. §§-ai alapján elrendelte,
minek folytán végrehajtatnak 2200 К tőke, 
ennek 1908. évi december hó 28 lói 6 e/e 
kamatai 7 kor 55 fill, óvás és közlési, */*•/• 
váltó-díj 56 kor. 65 fill, per, 35 kor. 75 fill, 
végrehajtás kérelmi 29 kor. árverés kérelmi 
és a még (elmerülendő költségekből álló 
követélése kielégítése végett a nagykanizsai 
kir. tszék és a Csáktornyái kir. jbiróság

területéhez tartozó a a VL begy kerületi 30 
ez tjkvben 167 hrsz. egées ingatlanra 563 
kor. becsáron a VI. hegykerületi 30 sz. tjkv
ben 168 hrsz. egész ingattaora 600 kor. 
becsáron a VI. hegykerületi 1009 sz. tjkv
ben felvett egész legelő illetőség 2 0  korona 
becsáron

i m  M lapozta ké H a  i  t  tü irata,
VI hegykerületi községházánál Wollák Rezső 
Csáktornyái felp. ügyvéd vagy helyettese 
közbejöttével megtartandó nyilvános bírói 
árverésen eladatni fog.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár 
melynek felénél alacsonyabb áron az 167 hisz. 
ingatlan V« árnál alacsonyabb áron pedig 
a többi ingatlan el nem adható.

Árverezni kívánók tartoznak a becsár 
1 0 %-át készpénzben vagy óvadékképes pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni

Csáktornya. 1909. május 10-én. 855

Kőnyv-papir- és z e n e m ű  kereskedés, könyvnyomda, könyvkötészet: Strausz Sándor Csáktornya.



Árverési hirdetmény.

Drávacsány község képviselőtestületének 6|1909. jkv. 85 i . jzői 
909. számú véghatározatn folytán közhírré tétetik, hogy a község 
tulajdonát képező

„Jó Halászhoz“ című korcsmája és meliakhalyiséaai
1909. évi jullus hó 24-én d. в. 8 órakor a körjegyzői irodában 1910 évi 
j8Már 1-én kezdődd 6 évre nyilvános árverésen bérbeadatni íog.

A feltételek a körjegyzői irodában a hivatalos órák alatt be- 
tekinthetők.

Drávacsánv. 1909. julius 11.

Szabolics Rezső, Loncsarics Ferenc,
körjegyző. 857 1—1 közs. bíró.

Mérleghitelesítés 
:: Mérlegjavítás:: 
M érlegkészítés

A  »Mértékbitelesitésrőb szóló törvénv életbelépése alkal
mával van szerencsém a n. é. közönséget értesíteni, hogy 
«  . műhelyemben mindenféle

m é r l e g e t
u. m. karos (balance, egyensúly) tizedes, százados, lolós, 
Súlyos î skála) marha- és hídmérleg, valamint waggon
(toérleg és sulyok javítását gyorsan és pontosan eszköz- 
löin a legjutányosabb árak mellett. M inden  m é r le g e t
m űhelyem ből h ite lesíttetve  szállítok el, úgy a
műhelyemben javitoltakat is. — A javítás végett hozzám 
be nem szállítható mér logok ja vítására vidékre is első
rendű munkásaimat küldöm — A mór' r pontosságáért 
kezességet vállalok. — Munkásaim az ország olsőrStidfi 
mérleggyárainak csoportvezetőiből vannak összeállítva.

===== A nagyérdemű közönség megbízásait kérem.

Kohn Samu
épület-, m iilnkatos, d rőt fonóg-y áros és 
::  raérteg jevitó  s:

Nagykanizsa, Magyar-utca .4 szára.

Nyom alott Fisfhel Fülp (StrauSz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán
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