
A szülők gondja.
Ahogy közeledünk szeptember felé, a 

szülőknek az a legnagyobb gondja : mii csi
náljanak a fiaikból. A pályaválasztásról 
esik sok szó mostanában, mely éribelő ag
godalmat okoz, hiszen úgy van megalkotva 
a szülők szive, hogy inkább a maguk szá
jától vonják meg a falatot, de boldogok, ha 
gyermekeik arcán mosolyt látnak.

Nálunk beteges köztudatba ment át, 
hogy a hivatalnoki pálya tekintélyt nyújt 
és innen van, hogy szeptember elején őrült 
tülekedés van a középiskolák kapuin, nagy 
a mozgolódás az egyetemeken, mert a 
diploma szerzés, az úri pálya jogának bizto- 
sílásáért még a tehetségtelen, a módtalanok 
is előre törtetnek.

Most már oly nagy lúltengés, túlter
melés van a hivatalnoki karban, hogy való
ban lutrijának kell lenni, aki elfoglalhatja a 
legkisebb pozíciót is. Csak két nagy állami 
intézményünket a postát és a vasútat 
említsük, szaklapok és statisztikai források 
ulán jelentheljük, hogy minden hely be van 
töltve, úgy hogy pl. a vasút, elhalt alkal
mazottjainak árváit sem tudja elhelyezni, a 
postánál pedig, amint a magyarországi posta- 
és távirda lisztviselők egyesületének hivatalos 
lapja a «Posta* írja, a tisztviselők létszáma 
igen erősen túl van terhelve. L)e így van ez 
mindenütt. Amióta az állatorvosok fizetését 
rendezték, ezen a pályán is túlprodukció 
ván, arról pedig régen beszél a közvéle
mény, hogy városokban 3—4- ügyvéd, több 
orvos lakik egy-egy házban, akiknek java 
része csak épen teng-leng. A minisztériumok 
nem győzik elutasítani a sok pályázót, jól
lehet Wekerle Sándor miniszterelnök az 
állami hivatalok fejeihez intézett rendeleté
ben szigorúan meghagyta, hogy ne vegyenek 
fel szeniélyszaporílásl, az ostrom, a kilin- 
cselések nem szűnnek meg, pedig protektor, 
terror és könyörgés mind, hiába valók.

Értjük tehát a szülők aggodalmát, 
mikor nem tudják, mit csináljanak fiaikból, 
mert ha tanárnak taníttatják, évekig várnia 
kell állásra. Csak nemrégiben is egy állás 
nélküli, tehetséges tanár borzalmas esetéről 
emlékezett meg a sajtó, aki évekig asztalos
inas öcscse műhelyében aludta át az éjsza
kákat s nappal koldulni volt kénytelen. 
Most már akái jogászok, akár tanárok, 
vagy hivatalnokok lesznek a nagyreményű 
ifjakból, mindenült olt fenyeget a rém : nem 
tudok álláshoz jutni.

Egyedüli biztos pálya és biztos kenyeret 
nyújtó kereset: az iparos pálya. Mihelyt fel 
tudunk emelkedni arra a nézőpontra, hogy 
az iparos pálya tisztességes, mihelyt meg
tudjuk érteni, hogy nem diffamáló, ha a 
gyermekünk oda áll a mocskos parázs elé, 
kalapálni a vasat, keverni a csirizes tálal, 
boldogok leszünk fiaink látásán, mert érvé
nyesülni, keresni fognak.

A technikai pálya szinte kínálja a 
sikert, melynek kincses bányáját ki kell 
aknázni. Gyár-üzemek keresik az ügyes, 
képzett iparosokat s amig a villamosság 
lérfoglalásával napról-napra újabb találmá
nyokkal lépnek fel az ipar (erén, addig az 
iparosok keresete, munkabére napról-napra 

! emelkedik. Amig a hivatalnokok egész tömege 
évekig fizetéstelen állásban van, avagy 
kevés tisztelet díjjal alkalmaztatnak, eladó- 
sódnak és egész életükön keresztül a szen

vedések keresztjét viselik, az iparosokat 
tudásuk, szorgalmuk után fizetik és soknak 
fiatal gyerek korában több fizetésük van, 
mint akármelyik megőszült hivatali nagy
ságnak.

A szü'ői gondon, ezen az aktuális kér
désen könnyű segíteni, mihelyt társadalmi 
előítéletektől szabadulunk, megtudjuk becsülni 
azt a kalapácsot, vagy varrótűi, amelynek 
mestere gondtalan kenyeret keres.

Madarak és fák napja Kotorban.
A kotori községi népiskola tantestülete 

ép oly élvezetes, mint emlékezetes gyermek- 
ünnepélvt rendezett a folyó tanév befeje
zésével is, amikor az isk. gyermekek reggel 
8  órakor gyülekeztek az iskola épületben 
ünnepi ruhában, nemzeti szinü szalagokkal 
feldíszítve s kiki egy-egy tányérral és kanál
lal felfegyverkezve.

Az iskolából и templomba vonullak a 
gyermekek nemzeli színű zászló alalt, a- 
honnét szent mise végeztével az iskolában 
hagyott szerszámokért mentek. Az iskola 
udvarán kiosztattak a kis nemzeti lobogók 
és szélrózsák s így fe fegyverkezve «Rákóci* 
induló melleit a legnagyobb öröm hangos 
nyilvánításával és madarakra emlékeztető 
és egyéb magyar dalok éneklésével vonullak, 
ki lassú menetben az iskolától 1 0  percnyi 
távolságú szép erdőcskébe, hol a kész 
aszlalokat és padokat elfoglalták, mert a 
háttérben fel voltak állítva az üstök, me- 

jlyekből inycsiklandóan párolgotl a kitűnő 
I gulyás.

A főszakácsnői szerepet Sziládi Flórián 
kántor neje volt szives magára vállalni, 
mely tisztségének a segítségére szívesen 
készen álló fiatal asszonyokkal derekasan 
megfeleltek, miért is szíves fáradozásáért a 
tantestület hálás köszönetével fizet.

Most kezdődött a tálalás és a tulajdon- 
képeni harc, dulakodás, melynek áldozata 
egy lányér lett s azután keserves sirás.

Pár pillanat alatt azonban megszűnt a 
szomorúság. A tanítóknak tapintatos eljá
rása s a gyermekekkel való szeretetteljes 
bánásmódja alatt az étkezés minden egyéb 
incidens nélkül folyt le, mely elfelejthetellen 
kedves képet nyújtott a megjelent szülőknek 
és tanügybarátoknak.

Két óra után a tiszta téren osztályon- 
kint felállított növendékek szereplői szaval-

tak, madárhangokat utánzó énekeket, indu
lókat s más .magyar énekeket énekeltek.

A szülőket, tanügybarátokat s a kedves 
vendégeket könnyekig fakasztó gazdag 
Programm a «Hymnus* eléneklésével nyerte 
befejezését.

Ezután az 580 főre menő gyermek- 
sereg a letenyei cigányzenekar kitűnő és 
kitartó játéka mellett szabadon táncolt 
kedve szerint 4 óráig, mely idő leteltével 
a gyermekek tanítóik vezetése mellett az 
erdőből a községbe vezettettek s hazabj- 
csájtattak.

Most a felnőttek vélték át a teret, 
akiknek arcán meglátszott a látottak és 
hallottak által szerzett öröm.

A nem remélt erkölcsi sikert megköze
líti az anyagi is, amennyiben a. befolyt be
léptidíjakból a költségek leszámításával 83 06 
К jutott a Csáktornyán építendő közkórház 
alapjának.

Ezen anyagi siker pedig csakis Alsó- 
domborui Hirschler Miksa úrnak, a jótékony
ság terén általánosan ismert bőkezűségét 
dicséri, aki 1 0 0  koronát volt kegyes a célra 
adományozni.

Áldja meg a mindenható Isten jóságos 
szívét hosszú, erőteljes élettel és támogassa 
a szegénység forró, hálás imája.

Felülfizelni szívesek voltak : Alsódom- 
borui Hirschler Miksa 100 K, Vlasies Rókus 
13 K, Lisziák Lajos kotori plébános 4 K, 
Radó Artur, Radó Gyula, Vidovics András 
150—150 K, Gombos Géza, Berger Manó* 
né, Farkas János, Vük József, Brunner 
Gusztáv, Pollák Henrik, Virág Ferenc 1 — 1 
K, Szegő Henrik, Varga Gyula, N. N, Gre- 
gurec Mátyás, Hochccker Ferenc, Liszják 
András, Nagy Lajos, Kattauer Gyula, Scbrautz 
Elek, Szlovencsák Géza, Zsulics István, 
Cseh Lajos 50—50 f, Wiedermann Ferenc, 
30 f, Heresi Jenő, Márkus Sándorné, Mál- 
jánec József 20—20 f.

Fogadják a nemes célt támogató szi
ves adományokért az azt élvező szerencsét
lenek bálaimájukban elrebegett forró köszö- 
netüket.

Kotor, 1909. julius.
Pataki Viktor.

ig. tanító.

A Juliftn-egyesület jelentése.
Nem nagyhangú frázisokkal, nem is 

az erőszakosság fegyvereivel és Önmaga 
dicsőítésére a reklámdobot ütve, hanem 
csendesen, egyedül csak a fajszeretet által 
vezéreltetve dolgozik a Julián-egyesütel, hogy 
a magyarság szmáára megmentse a Horvát- 
Szlavonországban élő magyarokat. Ennek a 
nemes célokén dolgozó egyesületnek 1908. 
és 1909. évi működéséről szóló jelentése 
most jelent meg Széchenyi Béla gróf elnök 
szerkesztésében. Ebből a jelentésből kitűnik, 
hogy mekkora lelkesedéssel és önfeláldozó 
munkával dolgozik az egyesület a Szlavó-



niába vetődő nagyszámú magyarság meg
mentésén. Elképzelhető, hogy a horvát és 
szerb lapok minő szilaj és szenvedélyes 
rohamot intéznek az egyesület ellen, mely 
nem akar erőszakosan magyarosítani, mert 
tudja, hogy a szlavóniai horvátság és szerb
ség magyarosítása oktalan és jogtalan vál
lalkozás lenne. És ez a heves támadás 
csak annak az oka, amiért az egyesület 
nem engedi a magyarságot elhorvátosítani. 
Az egyesület azonban a támadásokra eddigi 
munkásságának megkétszerezésével vála
szolt. A múlt esztendőben 23 Julián-íéle 
iskolában 3 4  tanerő működött, az idei je
lentésben pedig 38 iskolánál 65 Julián-tan- 
erő működéséről szol a jelentés. Az osztá
lyok száma 34-ről 65-re emelkedett, a ta
nulók száma pedig 2241-ről 4629-re szökött 
lel. A Máv. és a református gyülekezetek 
által fentartolt iskolákkal együtt a horvát- 
szlavonországi iskolákat 8000 gyermek láto
gatja. Nagy gondot fordít az egyesület a 
népkönyvtárak fejlesztésére is, úgy, hogy 
76 különböző helyen 116 könyvtára van az 
egyesületnek, mely 1909. évi naptárát is 20 
ezer példányban ingyen osztotta szét a szla
vóniai magyarság között.

—  A népkönyvtár mindenki számára 
ingyen nyitva van minden vasárnap délután 
*/e2 —Vt^-óráig a városházán.

K Ü L Ö N F É L É K .

—  Szerkesztőváltozás. Nagy sajnálat
tal kell megemlékeznünk a változásról, mely 
lapunk horvát részében a legutóbbi szám
mal a szerkesztőség körében felmerült. 
Rhosócy Elek drávavásárhelyi taníts úr 
ugyanis, aki eddig a horvát ré*zt szerkesz
tette, a jövő héttől kezdve megszűnt lenni 
a Muraköz horvát részének Melős szerkesz
tője. Rhosócy urat nagymérvű elfoglaltsága 
késztette ez elhatározásra, mely* t részünk
ről igen sajnálunk, mert amennyire örvend- 
tünk, hogy a szerkesztőséget elvállalta, any- 
nyira sajnálkozunk most távozása fölött, 
mert benne nagy munkaerővel dicsekedett 
a Muraköz horvát része. Ennek közlésével 
azonban a horvát rész sainos tévedését is 
helyre kell igazítanunk; mert nem Loparits 
Rókus Julián-tanító felel a horvát rész 
szerkesztéséért, hanem egyelőre lapunk 
felelős szerkesztője. Loparits Rókus úr csak 
kombinációban volt, de nem sikerült őt a 
horvát rész felelős szerkesztőjének meg
nyernünk. Sajnáljuk ugyan, de kötelességünk 
ezzel a horyát részben leközölt téves hír
adást helyreigazítani.

—  Plébánia adományozás. Jankovics 
Bésán Elemér, a kegyurasága alá tartozó 
Terezovác-Suhopolje-i városi plébániát Zrínyi 
Miklós gradinai plébános, földinknek ado
mányozta.

—  Eljegyzés. Szerb Henrik a Csáktor
nyái Gőzmalom és Villainlelep г -t. főköny
velője eljegyezte Heimer Jenny kisasszonyt, 
a Sztráhia testvérek pénxlárosnőjél.

—  Tanügyi kinevezések. A Jutián- 
Egyesület, a Szlavóniában leh-ilett magyar 
iskolá hoz Novák Frigyes, Kolarcs Sándor 
és IvaC*ics József, az idén kepe-hő/öl! fial I 
löldieinket Julián-iskolai tanítókká kinevezte.

A varmegye vasúti kölcsöne. A  

napok b ni tartott rendkívüli törvényhatósági 
közgyűlésen a b I tóin vasút kölcsön ügyét 
Kolbenschlag В la un gy i főjegyző ismer
tette. A  közgyűlés a beérkezett ajánlatok 
közüt a Magyar Jelzálog H.leibank ajaiilalat

fogadta el. A fölveendő kölcsön 403.500 K, 
a kölcsön tartama 50 év.

— Hivatalvizsgálat. Perlakon julius 
22-én gróf Batthyány Pál a főszolgabírói 
hivatalt megvizsgálta s a legnagyobb meg
elégedését fejezte ki a főszolgabírónak. — 
Este a főispán tiszteletére Saághváry fő
szolgabíró vacsorát adott. A főispán kísére
tében voltak Odor Géza pénzügyigazgató, 
dr. Thassy Gábor megyei főovos és Horváth 
István h. főispáni titkár.

— A városházából. Csáktornya nagy
község képviselőtestülete julius hó 29-én, 
Pelrics Ignác bíró elnöklete alatt ülést tar
tóit, a következő tárgysorozattal : 1. Az
1910 évi községi közmunka összeíráshoz 
Sáfrán Károly helyettes bíró és Fink Ferenc 
községi képviselő küldettek ki. 2. Morandini 
Román és Bellheim Zsigmondnak Zalaújvár 
felé a laktanyán túl fekvő községi ingat
lanból 5 évi időtarlamra, évi 100 К haszon
bérért 1600 □  ölet engedett át a közlege
lőből. 3. Brauner Lajos helybeli tanítónak, 
ki iparostanonciskolai tanfolyamon vesz 
részt, 50 К segélyt utalványozol!. 4. Kum- 
merth Sándor adóügyi jegyző lakbérét évi 
400 К-ban állapította meg. 5. A járás fő- 
szolgabírájának rendeletére, 4 új rendőri 
állás szervezése ügyében tárgyalt. A 4160 
К kiadással járó szervezést a község anyagi 
viszonyaira való tekintetből elejtette, a ren
dezést az éjjeli őrség módosítása, a tűzoltók 
közreműködése, továbbá a határrendőrség 
vasúton teljesített szolgálatának tekintetbe 
vételével határozta végleg megoldani. 6 Több 
illetőségi ügyel tárgyalt. 7. A leánypolgári 
iskola elismerő jegyzőkönyvi kivonatát, az 
mlernátus javára történt segélyezés tárgyá
ban; tudomásul vette. 8 . Hercog Sándor, 
Mihabcs Ferenc, Bisztrovics István és Mo- 
kosák József községi ingatlan eladása tár
gyában, határozathozatalra a jövő közgyűlést 
tűzte ki. 9. Letárgyaltakat 1910. évi költ
ségvetési előirányzat. Bevétel: 117.761 
К 39 f. Kiadás: 142 201 К 38 f. A mutat
kozó 24.439 К 99 f hiány 51%-os községi 
pótlékkal lesz fedezendő. A községi pótlék
nál, 1909. évvel szemben 7% apadás van. 
10. A községi közutak építéséről, kezelésé
ről és fenntartásáról az 1909. évre egybe- 
állilott költségelőirányzatot; elfogadta. 1 1 . 
Névszerinti szavazással elrendelte, hogy a 
Búzáson eladott községi ingatlanok befolyt 
eladási ára, a községi törzsvagyon javára a 
Csáktornyái Takarékpénztárba gyümölcsöző- 
lég helyeztessek el.

— Az Útadó kivetési lajstrom julius 
31-étől augusztus 8 -ig az adóügyi helyiség
ben közszemlére tétetett ki. A hivatalos órák 
alatt betekinthető.

— A selyemgubó beváltás véget ért. 
Úgy a tenyésztők száma, mint a beváltásra 
került gubó mennyisége Muraközben örven
detes lejlődést mulat. Tavaly 369 esetben 
5853 К fizettetett ki a termelőknek, az 
idén pedig 563 beváltási tételre 9209 K-t 
szerezlek muraközi selyemtenyésztőink. Negy
vennél több azon tenyésztők száma, kik 
1 0 0  K-n felül jóval többet kerestek pár heti 
munkájukért.

—  öngyilkos takarékpénztári főköny
velő. Scheiber József, a Sümegi Népbank 
öieg főkönyvelője, gyufaoldattal megmérgezle 
magái és meghalt. Helyébe már régebben 
Korpilsch Rezső slridói főkönyvelőt válasz- 
tollák meg. Az új könyvelő állását ezelőtt 
2 héttel foglalta el s míg a hivatal álvé
tellel foglalatoskodtak, követte el végzeles 
teliét a kiérdemült könyvelő.

— Kérelem. A községi elöljáróság fel

ikéri a közönségei, hogy az utca felőli, 
alacsony helyzetű ablakokat és ablakredőket 
akként támassza ki, hogy a járó-kelők testi 
épsége ne veszélyeztessék.

—  A Strigovcsák várromjain emelendő 
emléktorony alap javára julius 25-én ren
dezett estély, — mint előre látható volt, — 
úgy anyagilag, mint erkölcsileg lényesen 
sikerült. Olt volt nemcsak Stridóvár intel
ligenciája teljes számban, de az egész kör
nyék hazafiasán érző közönsége is részt 
vett az ünnepély számba menő estélyen. 
Duna-Vecsei Dunay Agenor stridóvárí gróf 
az alábbi megható levélben mentette ki el
maradását :

A Stridóvári Agglegények t. c. körének
Stridóvár.

Megtisztelő szíves meghívásukért köszö
netemel nyilvánítván, sajnálattal kell kije
lentenem, miszerint öreg napjaimat kizárólag 
családomnak szentelvén, de különben is ez 
időben útfélben tevén — estélyükön szemé
lyesen alig jelenhetek meg.

De tekintettel a tervezett estély jótékony 
és magasztos céljára, mely különben is tel
jes rokonszenvemet s evvel járó részvétemet 
bírja, — engedjék meg, nogy a belépt dijat 
egyelőre 2 0 , azaz húsz koronával bevált
hassam, fenntartván magamnak, — ha a 
nemzeti emlék megvalósítása nemzeti, val
lási és aeslhetikai, tekintetben megtömörülne, 
ahogy mint Stridóvár gyönyöreinek hálás 
osztályosa nagyobb arányban is hozzájáruljak.

Tisztelettel :
Duna-Vecsei gr. Dunay Agenor.

—  Nyári mulatság. Lajtmann Bálint 
szentilonai vendéglőjének kerthelyiségében 
ma délután, kedvezőtlen idő esetén jövő 
vasárnap nyári mulatságot rendeznek.

—  Kegyelemben részesülnek a katona- 
szökevények. Ő Felségének 1907. évi nov. 
26-án kell legfelsőbb elhatározása folytán, 
a védkötelezetlség elmulasztásával terhelt 
egyének, a mulasztás mérvéhez képest 3-féle 
módon részesülnek kegyelemben. 1. Azok
nak, akiket 1907. december 2-ika előtt el
követett szökés miatt üldöznek, elengedik 
a vizsgálati büntetést és a szolgálati köte
lezettség meghosszabítását, ha utólagosan, 
1909. decemberig sorozásra jelentkeznek s 
eleget tesznek szolgálati kötelezettségüknek. 
Visszavándorlók, kiket a harmadik korosztály 
elmúltának ideje elölt besoroznak, rendes 
szolgálati kötelezettséggel tartoznak. Ha 
azonban vissza vándorlásuk, illetve besorol
tatásuk a 3. korosztályból való kilépés után 
történik, azon év végéig kötelesek a szol
gálatra, amelyben 33. évüket betöltik. Ha 
pl. egy 26 éves szökevény a legfelsőbb 
amnesztiában kíván részesedni, akkor 1909. 
decemberig jelentkeznie kell sorozás végeit 
és beválás esetén alá kell vetnie magát a 
katonai kiképzésnek, szolgálatnak, valamint 
a reá eső fegyvergyakorlatoknak. Ha azon
ban valemely szökevény már 3 3  éves el
múlt, akkor már sorozás alá sem kerül, 
csupán az illető politikai halóságná] (szol
gabírói hivatal, katonai ügyosztály) jelent
kezni köteles. 2. Akit 1907. december 2 
előtt katonai behivó-parancs nem teljesítése, 
illetve elsőizben elkövetett szökés miatt 
üldöznek, elengedik a büntetést, ha 1909. 
decemberig jelentkeznek és a legfelsőbb 
amnesztiát kérik. Ekkor is az elmulasztott 
sorszolgálat és a 8  heti kiképzés pótolandó, 
de az elmulasztott íegyvergyakorlatokat 
nem kell pótolni. Például: akit 1900-ban 
sorozlak be, köteles 1909. decemberig je
lentkezni és katonai szolgálati kölelezeltsé*



gél pótolni. Ha pedig valakit 1903-ban 
soroztak be, akkor a sorhadiszolgálatot és 
a még reá eső fegyvergyakorlatokat 1915. 
december 31-ig köteles leszolgálni. Ha azon
ban az ilyen katonaszökevény 1 2  évnél 
előbb, tehát 1896-ban, vagy még korábban 
soroztatott be, akkor jelentkezés esetén a 
hadseregből egyszerűen elbocsátandó és nem 
köteles semmiféle szolgálatra. 3. Tényleges 
szolgálatból elszökött egyének nem kérhetik 
az amnesztiában való részesítést. Az ilyen 
katonaszökevény batonaszökevény bünteté
sének elengedését, tudvalevőleg csak felség
folyamodvány útján lehet kérni.

—  Ki lesz az új gyakovári püspök ?
Egy bécsi lap értesülése szerint Stadler sze- 
rajevoi érseket akarják gyakovári püspökké 
kinevezni. Ez a hir már régi keletű, több 
mint egy éve felmerült a s>erajevoi érsek 
neve a püspökjelöllek sorában, de eddig ez 
a hir nem nyert beigazolást. Egy magyar- 
országi lap szerint Apponyi gróf kultusz- 
miniszter jelöltje dr. Berkovics Sándor nagy- 
jécsai (Temesmegye) plébános, aki hosszabb 
ideig volt Zágrábban érseki titkár s így a 
horvát nyelvet tökéletesen bírja A mi ré
szünkről Berkovics Sándorról még megje
gyezzük, hogy a 80-as években Muraközben, 
Légrádon volt segédlelkész

—  Tűzoltó mulatság. A Perlaki Önk. 
Tűzoltó Egylet f. hó 11-én az Oltoki csár
dában tűzijáték, zsákversennyel stb.-vel 
egybekötött juliálist rendezett, mely a ked
vezőtlen időjárás dacára úgy erkölcsileg, 
mint anyagilag igen szépen sikerült. Ez al
kalommal felülfizeltek és pedig 5 kor. dr. 
Saághváry Jenő, 4—4 kor. dr. Reményi 
Zoltán, Plichta Lajos Letenye, 2—2 koronát 
llirschl Hermann, Bermanec Flórián, 1 — 1 
kor. Noszlopy Gáspár, dr. Pichler Gyula. 
Luige Kelemen, Habus Mihály, Zala József, 
Megyercsy Géza, Indrák Antal, Nagy Jenő 
Letenye, Hajdinyák János, Kramarits Viktor, 
Hermann János, Tóth Kálmán, Glavina 
András, Horváth Pál, Lenhardl János. Komár 
Jakab, Strausz Béla, Mattersdorfer Vilmos, 
Máté István, Komár János, Pulír Mihály 
Kisszabadka, Mihác Ferenc, 50 fillért Kozják 
Károly, kiknek ezúton is köszönetét mond 
az egylet.

—  Elfogott kivándorló-csempészek Az
alsólendvai járásból többnyire útlevél nélkül 
vándoroltak ki Amerikába. A kivándorlók 
tudták, hogy a határrendőrök csak a vasút
állomásokra vannak beosztva, tehát volt 
annyi eszük, hogy a vonaton való utazás 
helyett a kocsizást és gyaloglást válasszák. 
A lendvai járásból többnyire gyalog mentek 
át a muraszombati járásba, hol mindig 
akadt fuvaros, aki néhány hatosért átcsem
pészte kocsijával a határon a szökényeket, 
sőt ez a munka egész jó foglalkozásnak 
bizonyult. Végre a muraszombati csendőr
ségnek feltűnt, hogy Rituper István és 
Temlin Ferenc gesztenyési gazdák kocsijai 
igen sűrűn fordulnak meg Stájerban és 
habár mindig ülnek rajtuk néhányan, visz- 
szafelé már csak egyedül ülnek a gazdák 
a szekéren. — A csendőrök kihallgatták a 
két fuvarost s vallomásukból megállapítot
ták, hogy többnyire katonaköteles ifjakat és 
kiskorú leányokat csempésztek át a határon. 
A fuvarosok ellen az eljárás megindult.

—  Pusztító jégeső szomszédunkban. Az 
elmúlt szombaton óriási jégeső volt Stájer- 
országban. Körülbelül tyúktojás nagyságú 
jégdarabok estek, sőt többnek súlya a fél 
kilogrammot is meghaladta. A rettenetes 
katasztrófa Stájerország egyik legszebb és 
legtermékenyebb vidékét alig pár pillanat

alatt negyven kilométer hosszúságban és 
tizenöt kilométer szélességben teljesen el
pusztította. A jégeső a Friedau kerületben 
okozott legtöbb kárt. A jégeső által elvert 
területen nincsen egyetlen háztető, mely 
meg ne rongálódott volna és a megrongált 
területen beözönlő viz igen sok kárt tett a 
lakások belsejében is. Friedau kerület olyan, 
mintha tüzérség intézett volna ellene ágyu- 
tűzel. A dísz- és veteményes kertek teljesen 
elpusztultak, a gyümölcsfák ágai pusztán 
merednek az égnek, sőt az erdők fáiról is 
eltűnt a lombozat. A város egész környéke 
a szomorú pusztulás képét nyújtja, a ga
bonaféléket az óriási eső a földbe temette, 
a mezők s a rétek úgy le vannak taposva, 
mintha hadakozó hadseregek vonultak volna 
rajtuk végig. A rettenetes égiháboru az ál
latvilágban is roppant károkat okozott. El
hullott nyulak és őzek hevernek a réteken 
és az erdőben, a madarakat is megölte a 
jégeső. A kár az eddigi számítások szerint 
sok millió koronára rúg. Az óriási vihar 
idejében **gy Budapestről jövő személyvonat 
haladt át a jégverte területen és a vonat 
ablakait is beverte a jég. A jégdarabok a 
szabadban dolgozó munkások közül is so
kat megsebesítettek. Egy kocsis lovaival és 
kocsijával együtt eltűnt s még eddig nem 
sikerült megtalálni. A vidék lakosságát a 
rettenetes katasztrófa teljesen megtörte, 
mert attól tartanak, hogy a termés elpusz
tulása folytán éhínség lesz.

—  Halálozás. Blau Mór helybeli keres
kedő, — mint részvéttel értesülünk, — hosz- 
szas szenvedés után Pécsett elhunyt. Teme
tése jul 30-án volt Csáktornyán.

—  A negyvennyolcas honvédek elte
metéséről való gondoskodás. Gróf Andrássy 
Gyula belügyminiszter a vagyontalanul el
hunyt 1848/49-iki honvédek eltemetéséről 
való gondoskodás végeit fölhívta a városok 
és a községek elöljáróságait, hogy a családi 
gondozás alatt nem álló, vagyontalanul el
hunyt 1848/49-iki honvédek tisztességes 
eltemetéséről való gondoskodást szigorú 
kötelességüknek tartsák. Amennyiben vala
mely város, vagy község anyagi viszonyai
nál fogva az elhunyt 1848/49-iki honvédek 
tisztességes eltemetésével fölmerülő nagyobb 
költségek viselésere képtelen, a miniszter- 
elnök a maga részéről intézkedett, hogy a 
vagyon hátrahagyása nélkül elhunyt nyug
díjas 1848/49-iki honvédek után az eltemet- 
telők részére a temetési költségeket jövőre 
az esetről-esetre hozzá intézendő és kellően 
felszerelt folyamodványokra az eltemetésről 
gondoskodó községek részére is kiutalvá
nyozzák. Temetési járulék törzstiszt után 
80, tiszt után 60, altiszt és közvitéz után 
30 korona.

—  Ahol a zsemlye görcsöt kap. Egyik 
zalaegerszegi laptársunk í r ja : «A garasos 
zsemlye görcsöt kapott. Pár hét óta hirtelen 
összezsugorodott fél akkorára, mint a mek
kora eddig volt. Ez egyúttal a belek össze
húzódását is jelenti.» Ügy látszik ez a 
zsemlyegörcs ragadós baj. Nálunk még a 
sóskifliről is megállapítható e járványos 
betegség.

—  Gyermekgyilkos anya. Bányavárról 
jelentik, hogy a múlt hétlön Novák Vince 
és Novák György bányavári lakósok a Sin- 
ger-féle patakmalom felé vezető út mellett 
amint homokot ástak, egy újszülött gyermek 
hullát találtak elásva. Miután bűntény esete 
látszott fenforogni, a hatósági eljárás rögtön 
folyamaiba tétetett A nyomozás kiderítene, 
hogy a talált hulla Mungyár Katalin bánya
vári leány újszülött fiúgyermeke volt, ki

szégyenét akarta eltitkolni, újszülött gyér 
mekét megölte s azután Banyavár község 
bői a Murához levezető malom út melleti 
homokba ásta. A lelketlen anyát letartóztat 
ták s a helyi kir. járásbíróság börtönéb 
kísérték.

—  LÓpfene. Csáktornyán, a katon 
lovak között fellépett a lépfene. Továbl 
intézkedésig tilos lovak, szarvasmarhái 
sertések é3 juhok szállítása a külföldre.

—  Beiratások. A helybeli áll. óvó ir 
tézetben, a jövő tanévre a beiratások esi 
törtökön történnek.

—  Súlyos szerencsétlenség történt tej 
nap reggel Hochsinger Sándor gyára elől 
a vasúti átjáró mellett. Özv. Veszelkó Magc 
farkashegyi és Golub Magda lohoveci lakó 
Varasd-Toplicára igyekeztek köszvényes b 
jukra enyhülést keresni. Veszelkóné unoka 
hajtotta az egyfogatut. A Nagykanizsár 
berobogó személyvonaltól megbokrosodott 
megugrott s a kocsi a bennülőkkel együ 
a mély arokba fordult. A kocsis és Golubi 
könnyebb sérülések árán menekültek, azo 
ban az öreg, 60 éves Veszelkóné fejé 
lábán életveszélyesen megsérült s az eh 
orvosi segély után bérkocsin hozták I 
Csáktornyára a Szent Ferenc-rendü zárdát 
hogy fájdalmaira, a vallás vigaszával enyh 
lést nyerhessen.

—  Tolvaj aratók. Cilár István és Mu 
gyár Ferenc aratók, Varga Sándor hány I vári lakós munkaadóinktól 2 2  kéve rozs
loptak. Az ügyészséghez feljelentettek.

—  Lótenyésztők figyelmébe. A földn 
! velésügyi miniszter lelhivja azon tenyész!
kel, kiknek 3 és fél éves mull, de 8  é> 
meg nem haladt korú mén lovuk van 
azt eladni óhajtják, hogy szándékukat 
koronás bélyeggel ellátott beadványban 
évi augusztus hó 1 0  éig a m. kir. földmh 
lésügyi minisztériumnak jelentsék be. 
eladandó mének a bejelentések mérvét 
és a bejelentők lakhelyéhez képest úgy m 
a múlt évben, ismét egyes központok 
fognak bizottságilag megszemléltetni s 
vételár tekintetében létrejött egyezkec 
után azonnaj megvásároltatni és átvétet 
165 cm-nél alacsonyabb, valamint hidegv* 
mének nem vásároltatnak. A megvásár 
mének ára azon m. kir. adóhivatalnál 
kifizettetni, hol azt az eladó felvenni 
vánja.

—  Tolvaj csemfetók. Treiber Antal 
Kovacsics János drávavásárhelyi diszi 
hajtsárok, heti láradalmaikát csöndes bor 
gatás közt pihenték a Mihálics-féle vend 
löben. Mellettük ólálkodtak Kozják Gyöi 
16 éves és öccse István. 12 éves drá 
nagyfalui kupeejelöltek, kik alkalomadi 
pár krajcárért a hetivásáron összevett di 
nókat a vasúti berakóhoz segítették hajti 
a kupecoknak. Míg a két főhajtsár az e 
más közt fennálló elszámolási kötelez 
ségnek akart eleget tenni, a 2  esem 
Treiber Antal pénztárcáját az asztalról 
emelte s megugrottak. Amint a pénzlá 
hiányát észrevették, a gyanú rögtön a 
testvér ellen irányult. Utánuk is szalad 
s az idősebb suhancot megfogták, majd 
öccsére is, ki egy vasúti kupéba rejtöa 
ráakadtak. Miután minden tagadásuk hid 
való volt, beismerték a lopást s hiánytala 
előkerült a pénztárba is, melyet a vn 
átjáró hídja alá dugtak el.

A bornyilvántartási nyomU 
ványok kaphatók Strausz Sá 
dór könyvnyomdájábaB Csáktorny
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Olavni sarad nik: IadaUlJ i vlaatnik

BEZENHOFER MIHÁLY ________________  STRAUSZ SÁNDOR.

Pák ipák kaj vidimo? Od najprosteée viáe za Cistoéu. Naj nosi éiste rukavce, Cisla
D ra g i M ed jim u rci ! zene, do najvekée gospe sve se cifra. Zene joj naj budu deca, éisti joj naj bnde mu2,

. . . . .  na selu naznaju véé same, kakvu opravu naj polici, pobéli hi2u, svaki dán redovito
Vu zadnjim broju ovoga lista ste mogli bj nosj|e Svaki tjeden növi reklini, nőve postelju popravi, hi2u pomeée, vu kuhnji 

Citati, da budem od sada ja odgovorni ured- kjkj novj robcj straáno je to. Negda su naj bude Cista, onda je lakva 2ena lépa, 
nik »Medjimurja«. Najle mi dragi zamenti, тц2| к|вц kac|a ;е йепа svakj mesec dala lakva 2ena je zlata vrédna, takvu 2enu mora 
da te reíi gosp. Rhosóczy-a nebudu spumle. sjvali D0VU opravu a sada kak do vraga , m a i  rado imali.
Vu zadnjem éasu doále su takve neprilike, nebi nftm rasjj |agi vu viájakj kada su 2e- Zalostuo je ali videl sam 2enu, koja si 
poleg kojih se ja morarp odreCi öve éasti, ne do loga dQäle da se poöeju cifrati, ámin- je za 7 korun dala priátelati kajkakve po- 
te vám piäem dragi moji, da nemorem pn- kal| т а |ан mazati i vu lem véé nemaju made i masti, pa se je áminkala, namazu- 
mH. «aal odgovornog urednika pr. »Medj.- nj konca nj kraja „la. Deca su joj g|aduva|a, mu2 joj je vu.
murju«. I . .»  . , , . Pogledajmo samo jednu takvu pucu ili gorke ili luka jel za veőerju, a ona je imala

Kak vu proSlosti, tak I vu buduéem дпеЬи  ̂ koja je pri meáj ni kada nekam ide kaj troáiti na pomade. Pa kaj mislite, как 
srce moje bude s várni. Misii! budem na cjfragla kak lZg\e f a  0na doma? je ona doöla do tih penez? Prodala je jejci,
vas onda, a a vi na о neéete ni mis i i, Zamazana je как coprnica. Rukavci su pák kaj mu2 nije znal vkrala je malo pée-
pisal vám budem vu »Medj.murje« kada za joj zamazani> uÍ leránice su joj zamazane, nice jóé i to je prodala i tak je skupa na-
o m i necee zna i. morebiti, da je svakog pol leta jedenput pe- banjgala peneze za pomadu.

Mir, Ijubav naj jude med vami, te Bog ^  oprava j0j je< koju je Drecj nekojim tjed- 2ene, jednoga navuka vám dam ! Najte 
vas naj cuva od svakog z a . nom jofl za svelek nosj|a Vu zibki, ili vu se cifrati, nego imajle vekéu brigu na Cis-

Looarits R J ó zse f ^ulu zamazana» P° slén* 8U pavuénice, ako toéu. Najte hoditi doma zamazane. Najte
p .* ima decu, dece su zamazana neéista, siro- pustiti , da vám mu2 zamazan hódi, perite

n r. u tej. mak mu2 j0j vu zamazanoj opravi hódi po* na njega i pokrpajte ga. Najte zapustiti svoju
kopani mu je kaput. Poslelje su zamazana, decu, da su okoli nosa i po obrazu zama-

Í íQUQ n a ite  86 c ifra ti. blazine i vankuái rrtastm hi2e nepomeéene, zana a vi se éminkale. Perite decu svaki
J * kuhnja straéno izgleda. To vám je kip de- dén i operite njim opravu svaki dén.

StraSna je dragoéa. Clovek sam nezna neőnje 2ene. Pák se takSa 2ena jóé ne sra- Cudaput éujemo: Tko bi navék pral na 
как bi gospodaril. Так smo danas, как on műje vu baréunskim reklinu sa svilnim rub- decu ? Nije to tak. Bőg je dal dost* vode 
bogec, koj je samo komadié kruha imel vu com na glavi éligati sem tarn po vulici ! sve je zabadav, samo malo sopuna moramo
jutro a drugo selo je do veéera mu zav- Neéemo mi reéi, da naj bude 2ena na- kupiti. Zvun tóga najte deci kupuvati dragu
dalo pula Nije znal, kaj bi skruhom. Ako vék podrapana, da se naj lépő ne opravlja. opravu te samo jedno. Kupite za decu viée 
ga vu jutro pojede, onda mu za poldne ne To mi neéemo. Mi se proti suviénoj cifri oprave i to takvo, koja se pratí, da prostu 
ostane . . .  Так smo mi sada. Dragoéa je, borimo. Kaj je preveé je preveé. i fal.
neznamo sami как bi gospodarili. Naj 2ena pusli vkrej cifru i naj se trsi Bavuo lak se opravljajte i vi. Imajte

ф ., * 1 X — Ali odproslite Miska bácsi, ja nisem odmah su bili s odsudum gotovi: »onda
llK V en i lá m p á s. k Jalíi doSel, nego к vám. Moj japa vas budeá videl, gda Balog Stefekovoga tik ve-

Vu nasem aelu su vnogo lépe puc, sa daju ‘ép° P^dravHi i p.lati, jeli oebudele uoga lampaía.«
kojemi se né samo mladiéi okreneju sa da k °JIJa 1Га ' n* Je ens 1 seJemi Za Ijeden dni su od tóga vu cétuni 
bistremi oémi, nego na kője i grbavi herbti ° Ap . . . . .  , . M . . . .  selu pesmo popévali. Siromak Stefek pák le
rado reskéraju jedno oko. mw ~ J { ^ ' U ^ t ' e d í t T  ’ morat to*a Spola ^ па4а1‘ 1 ,lho b"‘- tr

Ali — medju temi — je ipák najlepéa ? V *  „j” . . . ... ... ako reée reó: joS bolje pokvan sve. I 2elva
Szilái Mihalya kéerka. Jal2a bila, na koja ö M Je. .** . 1 ,п? Dl.' , je zdavnja preéla, ali njega nésu ételi zabiti.
au Miska baCi neizmerno gizdavi bili; Cuvali “  f 0 '* ' ‘vojemo lapl’ da n)lh p02d' Vu té toei , mu ... iedenkrat
sujukak svoju okú. I jeden put sn nek.k zulra akup moremo ib na seojem. . d ^  mu "a Jedenkral
i sblehetnuli; da, svöjega kinéa nedaju Stefek je uvék dőli gledajué »Lepő
kakvomu gud zdrapiőu. lenkonoC« zelel i stiha odiőel. — Cekaj gazda, ako ja neimam — ar

Jeden veéer se pripelilo, da su Miéka Vu ovem hiPu Prime Ja,Äica vrata * Je sve m°ie8a JaPe ~  ncgo ti dobro stojim, 
baéi najbolje premiálavali о dojduénosti reCe: Paeíile samo Islván’ »a vre zaPrem. da budeé ti za kratko vréme groznoga tik 
svoje Jal2ice, stupi vu hi2u Stefek, sin so- — Ejh dragi japa — oberne se ve veno8a lampaéa imel: 
seda Balogh Janoéa. Pristojno se nakloni, hitrá к japi — jeli imate vi duöu? Néti p0 zapacjo sunca, vzeme Stefek dva 
ali dale nemre, je su ga Miéka báéi stemi pustite, da bi le siromaéki deéko к vrée puné s kropom pák ide vun napolje,
reémi napali: reéi doőel i véé ga s hiée vun pratite! Kaj gde ga véé nikoga ’ne bilo. Poleg njihove

— Sínek dragi, érez moj prag si ti ™s!ite, ako se lo vu obéiní sazna. zemlje je { gazda MjskR bácgj ime, Cetin
zabadav noge rabié! Moja Cerka nije zatebe, ~  яо tak vié, ali ako pák sem né mekote koruze. Stefek hilro stupi vu Miéka
koj néti tuliko zemle némáé, gde bi ti jedna *nal kaj mu fali? baéijovo kuruzu i poiéée najvekéu tikvu,
tikva za faőenski lámpáé zrasla! Do sem bi bilo se vu redu. Ali glas zvrta jednu luknju érez koju vleje ta dva

Siromaéki Stefek se je od srama vés tikvenoga lampaéa se je vu selu ipák ráz- vrée vode vu tikvu, oberne se i ide mirno 
sa2a2aril. öiril tak, da je naprimer netko nekaj zgubil, dimo.

Kérjen mindeneit valódi egyiptomi T . N I L “  szivarkahüvelyt és szivarkapapirosl,
m e ly  a d o h á n y z á s  a la t t  n e m  le s z  se m  Z SÍR O S se m  F E K E T E . Csak akkor valódi, ha a N IL“  DOV 8S 8 
Cs. é s  k ir . sza b a d a lo m  5 7 . szá m  1 8 9 6 .  m á rc iu s 1 5 . = = = = =  krokodil védjegygyei van aílótva. w,„  ;r
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vise oprave, ali svaka naj bude proata i 
dista, za svetek morete imati jednu lepdu 
opravu, ali i ova naj bade prosta a né cif- 
rasta, jer tko je zvuna cifrast, njemu je 
znutra duda kalna. Trsite se da nosite diste 
rukavce, trsite se vu redu vmivati po célim 
télu, onda budete zdrave i iépe.

Najte mi zameriti Zene, da sam vam 
te navuke dal. To su Vam zlatne redi i za 
vas vnogo vrédne. Niti jedna Zena nije dobra 
gazdarica, koja se dminka, koja se cifra. Ali 
niti nije dobra áena za svojega muZa, jer 
Сети se cifrati, rnorti zato, da se drugim 
dopadne? Vnogo i vnogo kosta cifranje, te 
penezi bi svi doma ostali i sreCna bi bila 
obilelj. Nebi moral muz vugorke jesti i vo- 
du piti, kada najbolje тога delati, nego bi 
negda i malo mesa bilo i malo vina. Так 
vam je to drage Sene, primite öve Iépe na
vuke, koji vam dobro oéeju.

Za Boga, Sene najte se dminkati, najte 
se cifrati!

Politidki pregled.

Vu Magjarskoj politiki je sada létni mir. 
Samo magnadka hiSa je drSala spraviáCe 
ovoga meseca 26-ga. na kojoj je na manje 
primila, da je vlada penovno imenovana. 
To se je dosta hitro dogodilo, jer je sednica 
samo 5 nriinut trajala. VruCina je i velika- 
dom da bi mogli dugó vu jednodnu mestu 
sedeti.

No novine se ipák boriju jedne sa dru- 
gimi. Nekoje veliju da se naj pusti sada na 
stran samostalna banka te se naj predi vre- 
diju öve slvari, kője je modi. Justh jako 
déla, da bi dobili samostalnu banku, te bi 
tak Kossuthova stranka primila vladu, no 
komaj da bude kaj stoga, nego tak se véli, 
bude se sve stranke zjedinile i napravile 
jedmi vladinu stranku i oni koji budu ne- 
zidcvoljni, otideju na lévu stranku.

Vu Horvatskoj se Cuje, da bude novo 
zbiranje ablegatov. Tu je ved célo zmeSanje. 
Po céloj Horvatskoj se trkaju stranke za 
vlasl. Vlada i Ban barun Rauch je sa dvrs-

Vréme prehaja a Jalsica se к á  te fék о 
pnbliSava.

— Siromak éte/ekl Am njega radi reCib 
mojega otca, a norcom délaju. — Vu mid- 
Ijenju je uvek jeden na drugoga misül, i 
lak su se videputa zidli.

Jeden put su se neiznada vu vrbniku 
ziáli, Jalsica je iz samoga pomilovanja, vu 
.Stetekov Seb takvoga finoga rubca zapbala, 
na kojem je  vu jednem vogJu »étefek,« a 
vu drugem voglи ч»Jalsica« zaSilo bilo.

То sem ja vam zadilal
ételek, da je rubca pogledal i JalSiCino 

íme citál, oCerlenil je, i pokehdob je ona 
tak blizu njega stala, ju jo obgerlil. A ona 
— od samoga pomilovanja — ni ae je bo
rda proli tomu, nego je glavu na njegova 
diroka prsa nagnula. (Hej, da bi to Miska 
baCi vidlil?)

DoSla je jesen i bratva kuruze.
Miska baCi gizdavo zakrikneju slugi:
— ZapreSi Rigjana i éeko vu velika 

kola, pojdem po tikve na dolnje polje.
— Ahan, to sem i ja Cakal! za mrmra 

vu sebi Stefek na drugi strani proSCa.
Bez da bi komu reC rekel, vzeme jed- 

noga vrCa i jednoga pinkleca, pák poSuri se 
drez vrt na polje.

Za kratko vréme dojde Midka badi sko- 
lami, obrne se nuter, i pokraj zemlje tira 
vole na kraj zemlje. Putem spazi jednu ve-

timi rukami primil se posla, te se more na- 
pre videti,. da bude banova stranka doSla 
na vedinu.

Besprava tojest presluSanje joS tede vu 
tuSbi proli onim serbom, koji su hoteli Ser- 
biji prodati. Vezda je presluSan glavui sve- 
dok Naslití. Táj je bil med njimi Spijun i 
tak sve zna, pák nje je zato lebko prédái 
sudu.

NaS kralj je sada na letovanju vu iSlu. 
PiSeju novine, da je Njegvo Velidanstvo kralj 
zdrav i dobro izgleda van. Hvala Boga. Sva- 
komu domorodcu mora biti na srcu Sivot 
kralja, molitno viSeputa, da naj joS dugó i 
dugó Sivi naS k ra lj !

Vu PerSiji je bila revolucija i staroga 
Saha su dőli deli, te su mladoga zebrali na 
to mesto.

Med Kabili i med Spanjolci je vun vud- 
ril tabor.

Po célim svétu se trsiju da se dim 
bolje naoruSiju narodi. Так su englezi takve 
marinarske ladje dali napraviti, kője su na 
morju как celi grad straáno velike. Naj- 
vekSi Stuki su na takvimi ladjami. I naSe 
marinerstvo bude dobilo takve ladje, zoveju 
se Dresnos. Némci pák se trsiju da naj- 
deju takvoga luftbalona, vu kojem bi mogli 
mnogo soldatov voziti vu luftu i kojega bi 
mogli i proli vetru ravnati. Takvoga luft
balona je znaSel Zeppeli nemSki gróf. Sad 
se opet englezi bojiju, da bi nemei lebko vu 
luftu doSli к njim i pfeobladali nje. Bog 
zna kaj bu stoga velikoga pripravljenja.

K A J JE JIO VO G A?
— *Novl diakovarski biékup. Так

ditamo iz budapedtanski novin, da teza di- 
akovarskoga biSkupa Sladlera serajevskoga 
nadbiSkupa imenuvati. Serajevski biékup pák 
de biti Sevic Ivan aerajevski kanonik. Na 
naSe pitanje nam javiju, da je ovo aamo 
kombmacija novin. Nego to nam javiju, da 
de dr. Berkovich csanádski seminarski pro* 
feesor biti diakovarski biSkup.

—  Crez morje vu lu itu . éve bolje

liku lepu tikvu i eveseljem mrgode vu sebi: 
>to budem na zadnje ostaviU

— isvrstne likve, povéda vu sebi, pák 
je pomalo na kola naqniéde, dók do zadnje 
dojde.

— Űh! ali je Zmehka — véli, gda ju 
zdide. Im je velika.

— To je lámpás, misli vu sebi ételek, 
koj je na niihovi susedm zemlji skrit bil.

— Ani buded samo do drékih Zmehka, 
onda te ved gori biti in, — mergode vu sebi 
MÜka badi.

— To njoj je trebal — misli vu sebi 
skriti étetek, ali mudi. Gga je ved te tikvin 
gólját na dréko bil, atari ju rukne i ... loddd!

Gda je tikva na druge opala, se je 
tenka, zelena kora rezpuknola a poparjeni, 
gnjiü sós pák razdprienui po kolib, po volih, 
a najbolje po Midka badiju od glave do nog.

— Tikveni lampásl!! — Tikveni lám
pád!!! kridi étefek iz gerla, kaj je mogel, da 
opomenc i druge napolju. — Miska badijev 
tikveni lámpád!!!

— Cekaj, ti galZenjak, to si ti napravil 
— kridi izvan sebe Midka badi i ónak grdi 
se zatira proti njemo. Stelek hitro na stran 
skodi, a Midka badi pák sve kotrige rezprestre 
vdile na zemlji. Ve je jód gordi postai.

— Najte se nigdar ljutiti Midka bácsi! 
mene su svadéin lampadom pol leta srdili i 
Zalostili, a vam se budeju smojem tikvenem

te kondtruirati madine za leteti. Vu zadnji 
par Ijet su ved vu lom poslu jako napre- 
duvalL Na vure dugó moreju ved ob jednom 
leteti s madinom vu zraku. Blériot francuski 
inzenir je projdudu nedelju v zorji drez 
morje s Franzuske v Englezko prek odle- 
tel na takvoj madini.

— Kolera v Ruskoj. Ved par lét, da 
se v Ruskoj po leli kolera, ov najstrahovi- 
tedi beteg ponavlja. S Petervara s glavnoga 
mesta Ruske telegrafiraju, da na den 50-60 
Ijudi zbeteZa vu tóm betegu i 30*40 vmerje. 
Ve je 840 beteZni.

—  Alkohol je £emer. Laitinen sven- 
diiiddni professor iz Helzingíorsa (Englezko) 
je na jednom nacioualnom kongressudu pre- 
davanje drZal od alkohola, i dokazal je da 
i najmenje alkohola je néirmerqo pogibeljno 
za dlodju dudu i tölo. Ne samo Zganica, ne
go i vino, pivo, gvirc i sakojadke alkoho- 
lidne pitvine su na Skodu. Takov dlovek ki 
pije leZe zbeteZa, ar njegva krv je oslabila 
i zgubila mod, stera je, dók je jodod alko
hola ni oslabila, sve bacillude i baktériumé 
uniddavala. Istina ve je lal vino, ali zato se 
naj nezabiju ljudi iz sebe, da bi ravno sve 
morali zapiti, kaj si zasluZiju. Ar s toga ne 
samo, da veliki kvar imaju, da si irpetka 
uniddujeju, nego si zapustiju posle i od dóé
vá do dneva gineju i tak nazadnje i v du- 
devnu propast dojdeju.

—  Pes, éteri glavirati zna. V Bu
dapesti v cirkusu imaju ve vide takvi stvari 
dlere su zaistinu dudnovite. Tarn je jeden 
konj, dteri svakojaCki zna plesati i imaju 
tam jednoga psa dteri na glaviru nolu zna 
igrati. Ovo sve hvaü strpüvnost onoga dlo- 
veka, dteri je nje vudil.

—  Vkanil ga je. V kupeüddu Karls- 
badu se duda smejeju na ovom dogodjaju. 
Jeden policaj za sve modi be£i za jednim 
fakinom, dók ga ipák dostigne.

— Dojdite z menőm nazaj na obdins- 
ke hi2e.

— Zakaj ? Ja vam morém dokazati, da 
su mi pisma v redu.

— Vi uiti némate pisma.

lampadom vaioga celoga tivota norda delaü, 
зато ite lepő pomalo dimo.

— Mam U zatudem, ti galienjak! rudi 
stari iz van sebe, dók se staja.

— Dobro je, а ко si nőve noge date 
napraviti! Za tem se podneju okolo kolah 
naganjati. — Za pol vure je stari sa evem 
otrudel.

— Redimi ti galga, ti dterc, ti galginska 
ruda ti, — ti, — ti, — redimi как pojdem 
drez nado sele dimo.

— Lebko vam je dimo iti, am vam 
svéli tikveni lámpád i vadem voloml

Isto i lépi béli voli su bili, si grdi od 
toga gujüoga sósa. — Midka bácsi su pre- 
vidli, da iz öve qeprilike samo s lépem 
redmi modi iz gmaziti.

— Dragi sinek, idi dimo, pák mi do- 
nesi disto opravu. Nigdar ti nedem zabiti 
tvoj dober dió.

— Je, je tikveni lámpád, о tom ved 
bude céla varmegjija govorila — odgovori 
étefek.

— Dragi, prelépi sinek, tebi dam le 
dva vola sa kolami, ako me toga dpota 
oslobodid.

— Hje, tikveni lámpád.
— Jaj sreberni, ne — zlatni sinek — 

javde Midka badi, za jedno disto opravo vam 
dam kaj si gud teilte, ste razmeli, — kaj gud.

— Dobro jel dajte meni vado kder



— Kajbi ne. Tu su.
— Pak zakaj ste tak beZali pred menőm?
— Ar karlsbadsku vodu pijem.
Ali ste vidli, как sam jako beZal za várni.
— Kajpak, da sam vide! to, nego sam 

misül, da i vi pijete karlsbadsku vodu.
—  Okamenite biline. Dva uéenjaki 

proíessori magjarskogá svenéiligéa su lépe 
okamenile biline nagli vu jednoj skalini pri 
Ruszkabánya. Öve palme, öve drévje,je jog 
predi raslo na zemli, neg je jog éloveka bilo.

— Od Balatona. Как znamo véé i 
na severnoj, na zalavarmegjinskoj strani 
kraj Balatona ide cug. Как novine pigeju 
projduéi tjeden je uvék tuliko ljudi putu- 
valo po ovoj ZeleZnici, da su putniki komaj 
imeli piaca vu ZeleZniéki koli. Svi, ki su 
véé nut putuvali, svi veliju, da je nut jako 
lépő putuvati. Niti vu Svajcarskoj je né tak 
lépő. Samo prez cilja, Cisto zbog zabavi pu
tuvati je — drága mulatság. — Kaj n e !?

—  Nesreca na gyakorlótéru. Svas- 
tics Jogét főhadnagy 48-ga regimenta je na 
gyakorlótéru vu Serajevu s konja opal i 
na mestu vumrl. Nesreéan főhadnagy je 
pred par lét v Nagykanizsi sluZil pri regi- 
mentu gdé su ga zbog njegvoga odluénoga 
i dragoljubnoga ponaganja jako pregtimavali.

—  Pomoc familiji póttartaléko- 
§OV. Belügyminister poleg dokonéanja mi- 
nisteriumske sednice je odredil, da se svi 
oni póllartalékogov ki su vu Bosmju morali 
rukovali, ili ki su morali duZe sluZiti fami- 
lije giere su na to pretrucane zarad po
rnóéi moraju spisati. Zato svaki takov se 
naj pri notarijugu v kancellariji javi do
31-ga ovoga meseca. éteri se potlam javi i 
on ée biti gori zeti, samo potlam dobi pomoé.

—  Najte dati detetu v ruke pus- 
ku. Kovács György zvani őlovek si je so- 
bom zel v gorice 1 1  lét slaroga vnukeca 
Janoga. Tam se je deéec s jednim drugim 
10 lét slarim deércom s Adekom zaigral. 
Dok je gazda v gorica imái posla, donesli 
su si deóeci vun s kiéti pugku i Ivek je 
poéel koli nje gugljati. Medjutim poéi puska 
i siromaka Adameka v pleée streli.

Siromaska deca su uvék vu najvek- 
Soj pogibelji. Najte jim dopustiti, da bi si

gda gibice zeli v ruke. S kuhnje odognja, ili 
gdé se krop vri, gdé se kuha lirajte je sa
mo kraj Kuliko siromakov, lazarov gepavi, 
éekljavi, slépi ili drugaé pobiti ljude je vi- 
deti, Steri su svi vu mladosti jog как deca 
dobili falingu. Zdravje je najvekSi kiné.

—  Ljuboborna zaruónica. V Ber- 
linu je zbog ljubobornosti z straSnom smrt- 
jom vumrla jedna puca, jer je vidla svoga 
zaruénika z jednom Zénóm po vulici getati. 
Ljubomorna devojka je jog on veéer karala 
svoga zaruénika i pitala ga s kakvom se je 
Zénóm Sétál. On njoj odgovori da je ta Zena 
njemu jog od negda poznata i da se je iz 
nenada ziSel znjom. Zbog te stvari su se 
tak posvadili, da je zaruénica skoéila к ob- 
loku otprla ga i skoéila s tretéoga kata na 
zemlu. S potrtim tetőm je leZala tam i dók 
su dozvali doktora véé od teSkih mukah umrla.

— Vnistil s i je  ob ite lj. íz Salzburga 
nam javiju, da je tam jeden HoíTer Ferenc 
zvani éovek vnistil celo svoju obitelj. Как 
veliju, da je laj isti olec umobolen bil. Je- 
denput v toj nevoli zeme svoju puSku s 
strelil je svojega trinajst let staroga sina, 
Gjureka. Zalem jc strelil na drugoga sina 
Karola koj se je siguruo borii z olcom jer 
mu je bila ruba^a sva strgana. Onda krvo- 
loéni otec opet nabije puSku i ide v drugo 
hiZu, de mu je Zena i petnnajst let stara 
kéer spavala. Puci je v glavu a Zeni pák 
v zobe strelil Obedve su najedenput vmrle 
Zalem se je otec obesil na öblök, da se i 
on skonéa, [aii jer je dreta slaba bila zato 
je próbál jog jedenput i tak se je drgoé 
möge! stopram skonéati.

Так je ostavil ovaj svet krvoloéni otec, 
koj je svoju famiiiu na tak grozen naéin 
vnistil.

—  Flac Mihály iz Szentmargit- 
hegya je iz svojimi vuni delal na polju. 
Drobra deca su mu bez éuvara sama doma 
ostala. Dtca su se koli mlake igrala, i 4 leta 
stari Tonéek je m ‘d tém vu vodu opal i 
dók bi mu Slo bil mogel na pomoé dojti, 
véé se je vtopil. Как velika Zalost je to 
takvim roditeljom, gdé se lakva nesreéa 
pripeti. To se i s bogaleSemi more pripetiti, 
ne samo s siromaki. Pák zato navadno ovi

JalZicu im se ven tak zdavnja ljubimo. 
— Kaj? Moju kéer? zavikne Miska baéi.

— Ako né, blagoslovi vas Bog!
— Cekajte malo, sinek dragi, nekaj 

vám reéem.
— Meni najte nikaj reéi, samo to — 

jeli jo daste ili ne? —
Iz Miska baéija je poéel debeli znoj 

cureli pák likvena juha.
— No dobro budem popital JalZicu.
— Sbog mene ne pitajte nikoga! Jal- 

Zica mi je v nedelu odperlu valuvala, da 
me ljubi.

Ako — nju nedate: blagoslovi vas Bog 
8 lampaSom skup!

— Cekajte dragi prijalelj, ne ostavite 
me ovdi» nek bude vag« JalZa!

— Presegnite nato! vikne Stefek — 
póznám vas dobro!

— No bogme vám jo dam, samo nek 
od toga niUo nikaj nezna.

Na to je Stefek iz svoje kuruze MiSk 
baéijovo opravo donesel, vu jednem pint 
lecu svezano.

— Hohó! éekaj bratec! to je varki 
vikne stari kad svojo opravo spazi.

— Ne réé viSe! pretergne ga 
— ovo opravo sem ja od Jalzice

Stefel
prosi

koja je dokaz, da smo si mi dobri jeden s 
drugem. Nadalje tiho! ar na varmegjinski 
jezik dojdete, ako . . .

— Dobro je dobro, ne marim, nek 
bude! véli Migka baéi sav pótért. Obleée si 
éisto opravo, a zamazano pák med tikve 
skrijeju.

— Nego bratec I da predi nedojdete к 
nam, как prvi tagenski den, ar vas zatuéem !

Stefek je nato moral pristati.
Ve je Stefek s vréom kola polajal, on

da vole, рак jih je lépő zasnaZil. Od top- 
loga sunca se je to hitro posuSilo, i tikve- 
noga lampaga ga nestalo.

Migka baéi su ve pomalem dimo pe- 
lali tikve. Ali Steleko je bilo teZko, kaj se 
je tri mesece ne mogel s JalZicom spomi- 
nati. No i to je preglo.

Ludi su poéeli tikvinoga lampaga po
malem zabiti, pák niti Migka baéi su véé 
ne odnjega govorili.

Na fagnjik su Silai JalZica i Balogh 
Stefek fine gosti obderZavali, pák moéi reéi, 
da Stefek niti s lampagom nebi bil mogel 
finego Zenko najti.

Patak i Viktor.

bogategi, ar navadno oni su i poglavari, su 
proti tomu, da bi se v obeini ovcda, za 
malu 3— 6  lét staru decu gkola napravila. 
Kuliko v böigem redu bi narasla sva deca, 
nebi se morali bojati, da te v kakvu pogibelj 
dojti, nebudu tak samoladna, neposluSna, i 
barem od male mladosti bi dober navuk 
éula. Kak neizmerno veliki hasén je to prama 
onomu malomu strogku, kaj bi obéina imela. 
Obéinari, najte samo na denes gledati, mo
rale i malo dalje videti. Hasnovilegu i bol je 
vrédnu stvar si niti od Boga nebi mogli 
Zeljeli na ovom svétu, как je to.

— Viher. Как éitamo, sve okoli po 
drugi orsagi je dost deZdja. Ne samo dost 
nego i preveé. Po severni orsagi, как je i 
Nemgka, se stoper ve zreli silje, stoper ve 
bude Zetva. Tam ve éuda kvara dela jak i 
piajha veliki deZdj. I pri naa je né nigdar 
lépi vugoden deZdj, nego uvék piajha, к to
mu viher, toéa, kaj uvék s velikom silóm 
dojde. Ako su teZaki na polju, navadno pod 
drévo, ili pak pod kriZe beZiju pred deZd- 
jom, pred viherom. To je jako nevarno. Как 
éitamo, i как to vi sami znate, ar i tu v 
Medjimurju se je ovo lelő dogodilo, éuda 
nesreée se je ovak pripetilo, ar vu drévo, 
vu kriZake je stréla vudrila i ljude ki su 
se tam potegnuli vmorila. Ne zdavnja se je 
to pripetilo v Hodoáanji i vige mesti po 
Magjarskom.

—  Növi vinski zakón. Földmivelés- 
ügyi minister je jednu hasnovitu knizicu dal 
med ljude. Vu ovoj kniZici v pitanji i od
govori, как katekizam daje na znanje sve 
ono, kaj je  od novoga vinskoga zakona po 
trébno znati. KniZica kogta 20 fillérov; sve- 
éeniki, notarijugi, uéitelji goriéni gospodari 
ovu knizicu zabadav dobiju, ako lista ili 
samo kartu pigeju к »Földmívelésügyi mi 
niszlerium könyvtára«, pak se za nju op- 
rosiju.

—  Dobro je napisal. Jedno sekura- 
ciansko druZtvo, je poslalo jednoga éinov- 
nika na okolicu, da bi od njive strani za- 
poéel ili vtemeljil sekuriranje marhe, kaj si 
jog ljudi nedaju jako sekorirali. Agent j< 
odigel; i kam drugam, как v takvo mesk>, 
gdé gazdi éuda marhe povaju, i imaju, odi
gel je v Kecskemét. Od-onud je pisai agent 
druZtvi lista v kojem je takaj i ovo stalo:

*..........Poleg vagega naloga sam delai
posud i na gél sam vu varagu za sekurirati 
dost marhe. Nagel sam bike, krave, vole, 
birke, svinje,-samo osla sam né nagel lak- 
voga gteri bi si bil poleg vagega tak veli- 
koga procenta bil gtel sekurirati dati marhu *

—  Schlickgyár je zgorela. Velika 
fabrika ZeljeZa i maginov je v pondeljek 
odveéer v Budapesti zgorela. Célé dvé vure 
se je gorelo i makar je samo gornji gtok 
zgorel, zato itak je vige kvara, как tristo 
jezer korun. Vu toj veliki nesreéi je to itak 
sreéa, da se zmed teZakov ili ognjogascov 
nigée ni smrtno pobil ili pak zgorel. Plezi- 
rani ji je vige ostalo i tak teZaki síabrike, 
как i ognjogasci su ogtro delali, da su tak 
fabriku i okolicu od vekge nesreée obéuvali. 
Zvun velike vruéine su jog i vu toj pogibe
lji bili, da ée se v pevnici benzin vuZgati, 
gteri bi bil explodiral i lehko éuda ljudi 
vmoril. Batrivi i kuraZni ljudi su ovu su 
veliku kaftigu BoZju s BoZjom pomoéjom 
pretrgli. Hvala i postenja su vrédni takvi 
delavni ljudi.

Zh n ő v e  v In ak é я п к о п е 9 &ínm- 
p n n j e  (b o rn y ilvA n tn r tA s)  d o b lv n -  
Ju  a e  v n  S tn m p n r n l c l  S i r  я  na*  
S á n d o r  C sA k torn yn •



Benzin, gáz és nyersolajmotorok a legegyszerűbb kivitelben
gazdasági és ipari czélra a legm esszebb  
:: menő szavatosság m ellett kaphatók. ::

Kaimat és Engel motor és gépgyárában
B u d a p e s t  V., L ip ó t-k ö ru t  22. sx. 

Árjegyzék ingyen! Szakember kiküldetése díjtalan!

A JííptaHaríKpleztár
B REszVéiytársaság KagyKanizsán i i

főtér, Bayer-caHrájz-fít« ház I I
Saját tőkék 8 3 0 ,0 0 0  —  K. 

szerződéses viszonyban

a Magyar nrszágos központi takarékpénztárral,
- - - - - -  B U D A P E S T E N  - - - - - -

(saját tökéi 25 millió K.) 
Elfogad betéteket Leszám ítol Pénzinté-
---------------------------------------- --------------------------  zeti, ke-

takarékköny vre 4 l/f% reakedelmi és ipari tárca
kamatra, folyószámlára vá'tókat a legjutáuyo-
nicgállapodáe szerint; sabb kamatláb m ellett;

Engedélyez váltó- és folyószámla hitelt;

Előleget ad minden- Kötelezvényre
--------------------------ni’i n ü ------------------------------------

értékpapírra, vidéki pénz- kölcsönt ad sególyegy-
intézetek- és iparvállalatok |e te keretében he-
részvényeire, aran y- és ten k |nti visszafize-
ez üst neműek re es 
é k sz e re k re ; té s re ;

Jelzálogkölcsönöket ad házra, telekre,földbirtokra

a Magyar országos Központi taKar<Kpáutárral Vali
^/.oios összeköttetésénél fogva, a legolcsóbban 

és legelőnyösebb feltételekkel nyújt 10—50 évig terjedő
törlesztéses jelzálogkölcsönöket készpénzben 

vagy záloglevelekben.
3! á r  fe n n á lló  jc/ x á lo g k ő lcső n ő k e t

e lőnyős te lté te le k  m ellett co n vcrtá l.

Elfogad a banküzlet körébe ta rto zó ; 
m indennem ű megbízásokat.

Felvilágosítások mindenkinek készséggel adatnak.

2416/909.

Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir. jbiróság közhírré 

teszi, hogy Thasy Kristóf vármegyei tiszti 
főügyész által képviselt Zalavármegye kö
zönsége végrehajtatnak Toplek Magdolna 
férj. Tkálcsec Jánosné Csáktornyái lakos 
végreh. szenvedett elleni 122 К tőke, s jár. 
iránti végreh ügyében az árverest az 1881 
LX. tcz. 144. 146. §§-ai alapján elrendelte, 
minek folylán végrehajtatnak 122 К gyógy- 
költség, 9 К 30 f végrehajtás kérelmi, 17 
К 30 f árverés kérelmi és a még felmerü
lendő költségekből álló követelése kielégí
tése végett a nagykanizsai kir. tszék és a 
Csáktornyái kir. jbiróság területéhez tartozó 
s a drávaszentiváni 944 sz. tjkvben 192/2 
hrsz. ingatlan felerésze 32 kor. becsáron az 
á. o. 944 sz. tjkv 193/4 hrsz. ingatlan 
felerésze 19 kor. becsáron, az u. o. 944 
sz. telekkönyben 192/3 hrsz. ingatlan fele
része 77 kor. becsáron, az u. a. 944 sz.

tkvben 192/5 hrsz ingatlan felerésze 77 
kor. becsáron, az u. o. 944 sz. tkvben 
192/6 hrsz. ingatlannak telerésze 77 kor. 
becsáron, az u. o. 944 sz. tkvben 192/7 
hrsz. ingatlannak telerésze 77 kor. becsáron, 
a Csáktornyái 293 sz. tkvben 501 hrsz. 
ingatlan negyedrésze 1186 kor. 50 f bebs- 
áron, az u. o. 293 sz. tkvben 661 hrsz. 
ingatlan negyedrésze 137 ког. 50 fillér 
becsáron

1909. évi augusztus hó 27-én I.  e. 10 ónkor,
a drávaszentiváni község biróházávál és

1909. évi iug. 27-én d. u 3 érikor
ezen tkvi hatóságnál Thassy Kristóf várme
gyei tiszti tőügyész vagy helyettese közben- 
jöttével megtartandó nyilvános bírói árve
résen eladatni fog.

Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár 
melynek */i-nál alacsonyabb áron az ingat
lanok el nem adhatók, azonban a Csáktornyái 
293 sz. tkvben 501 hisz. ingatlan illetőség 
65908 kcr.-nál alacsonyabb áron eladatni 
nem fog.

Árverezni kívánók tartoznak a becsár 
1 0 °/o-át készpénzben vagy óvadékképes pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni és pedig 
3 kor. 20 f, 1 kor. 90 f, 7 kor. 70 f, 7 kor. 
70 f, 7 kor. 70 t, 7 kor. 70 f, 7 kor. 70 f, 
118 kor. 65 f, illetve 13 kor. 75 fill-t.

Vevő, amennyiben a kikiáltási árnál 
magasabb Ígéretet teli, köteles nyomban a 
kikiáltási ár százaléka szerint megállapított 
bánatpénzt az általa Ígért ár ugyanannyi 
százalékáig kiegészíteni.

Ha ezen kötelezetségének eleget nem 
tesz Ígérete figyelmen kívül marad és az 
árverésben mely haladéktalanul folytatandó 
részt nem vehet.

Vevő köteles a vételárt három egyenlő 
részletben, még pedig az elsőt az árverés 
jogerőre emelkedésétől számított 2 0  nap 
alatt, a másodikat ugyanattól 40 nap alatt 
a harmadikat ugyanattól 60 nap alatt, min
den egy:*s vételár részlet után az árverés 
napiálól számítandó 5 % kamattal együtt 
az árverési teltételekben meghatározott helyen 
és módozatok szerint lefizetni. 596

J S o f o s  h o r d ó k
használtak és  újak

3— 40 h e k t ó i g
előnyös árban kaphatók

Rosenberg Lajos péknél,
698 i - я  Csáktornyán.

j á r a t n i  I a g v i
nőve i hasnuvane  

od 3—  do 40 hektolitra
su za dobiti u jeftinoj cjenu kod

Rosenberg Lajos pékár,
Csáktornya.

Hivatalos órák: Mielölt 9 —12-ig, Miután 3 -5 - ig .
595 2 - 3  Telefon-szám 126.

} < i r á n d u l ó k  f i g y e l m é b e !
Bármely időre és irányba való társas kirándulásra igen alkalmas

6 személyre való

automobil bérelhető.
K iló m é  te ren k in  t H ő  f illé r . K g é sx  n a p ra  КЮ k o ro n a . N agyobb  n ta k h á l  

m egegycxés sx e r ln t l árengedm ény.

691 2 - 3  F IS C H K A N D L  LEÓ , V A R A K IN .
B ő veb b  fe lv ilá g o s ítá s t  a d  e la p  k ia d ó h iv a ta la .



, л и ai: „ c inihnip od osnia ili bogaleái, ar navadno oni su i poglavari, su— Kajbi ne. Tu su. gda Síbice zeli v гике. S J :Je sa. proli t0mu, da bi se v obCini ovcda, za
— Pák zakaj ste tak beíali pred menőm? gdé se krop yri, gdé ,azarov Sepavi malu 3—6 lét staru decu Skola napravila.
_  Лг karlsbadsku vodu pijem. mo kraj Kul.ko Kuliko v boläem redu bi narasla sva deca,
Ali ste vidli, как sam jako beZal za várni. Cekljavi, slépi 11 dru8 P nebi se morali bojali, da te v kakvu pogibelj
_  Kajpak, da sam videl to, nego sam det, álén su sv, vu mladost. joS kak^deca ^  sa'moladliat neposluL, i

niislil, da i vi pijele karlsbadsku vodu. dobili falingu. Z ravje j 1 barem od male mladosti bi dober navuk
— Okamenite biline. Dva uíenjaki _  Ljuboborna M n j C mV Cula. Как neizmerno veliki basen je to pram«

professori magjarskogfl svenCiliSfia su lépe linu je zbog ljubobornosti au„„„ onomu malomu stroáku, kaj bi oböina imela.
okamenile biline naSli vu jednoj skalmi pri jóm vumrla jedna puca, jer je viaia svoga najte samo na denes gledati, mo-
Ruszkabánya. Öve palme öve drévje,je joS zaruCnika z jednorn íenom po vulici 9еыа ^  . ma,o Ja|jfi videlj Hasnoviteáu i bolje
predi raslo na zemli, neg je joä Cloveka bilo. Ljubomorna devojka je jo on vrédnu sivár si nili od Boga nebi mogli

_  Od Balatona. Как znamo veC i svoga zaruínrka . pita la «a8 áeljeti na ovom svétu, как je to.
na severnoj, na zalavarmegjinskoj strani íenom Sétál. On njoj odgovori da je ta zena _  Как Citamo, sve okoli po
kraj Balatona ide cug. Как novine piáeju njemu joS od ,)e* a ?pl . drugi orsagi je dost deídja. Ne samo dost
projduCi tjeden je uvék tuliko ljudi putu- nenada ziSe zn|om. * skocila к ob- nego » preveő. Po severni orsagi, как je i 
való po ovoj Äeleinici, da su putniki kom aj ak posvaddi J . kata na NemSka, se stoper ve zreli silje, stoper ve
imeli piaca vu íele2niöki koli. Svi, ki su loku otprla ga , , 8, = dok bude Zetva. Tam ve Cuda kvara dela jaka
veC nut putuvali, svi veliju, da je nut jako zemlu. S potrtim e , plajha veliki deZdj. I pri naa je né nigdar
lépő putuvati. Niti vu Ővajcarskoj je né tak su dozval. doktora yeC od teák.h rnukah umrla. P I  d(J .  nego uvék plajha, к to-
lépo. Samo prez cilja, Cisto zbog zabavi pu- — Vnistil si je obitelj. Iz ba zmrga vjher, toéa, kaj uvék s velikom silóm 
tuvati je — drága mulatság. — Kaj ne!? nam javiju, da je tam jeden Hofier Ferenc  ̂ -de дко su (e âki na pol ju, navadno pod

— Nesreca na gyakorlótér!!. Svas- ZVani Covek vnistil celo svoju obitelj. Kak dréyo m k pod kri2o beiiju pred d e i 
ties JoÄel főhadnagy 48-ga regimenta je na vehju, da je taj isti olec umobolen b i . Je- m ' , viherom. To je jako nevarno. Kak
gyakorlótéru vu Serajevu s konja opal i denput v toj nevoli zeme svoju puáku s ш 'то kak to vi sami znale, ar i tu v
na mestu vumrl. NesreCan főhadnagy je strelil je svojega trinajst let staroga sina, Medjimurju se je ovo lelő dogodilo, éuda
pred par lét v Nagykanizsi slutil pn regi- Gjureka. Zatem je strelil na drugoga sina nesrpCe se • ovak pripetilo, ar vu drévo,
menlu gdé su ga zbog njegvoga odluCnoga Karola koj se je sigurno borii z otcom jer ^  krjiake • strC|a vudrj|a { ,jude ki su 
i dragoljubnoga ponaSanja jako preStimavali. mu je bila ruba^a sva strgana. Onda krvo- ge ^  vmorila. Ne zdavnja se je

— Pomoa familiji póttartaléko- loCni otec opet nab.je puéku i ide у drugo tQ • liIo v HodoSanji i vise mesti po 
Sov. Belügyminister poleg dokonéanja mi- hi2u, de mu je £ena i petnnajst lei slara ĵagjar9kom
nisteriumske sednice je odredil, da se svi kCer spavala. Puci je v glavu a £eni pa — Növi vinski zakón. Földmivelés-
oni póllartalékoáov ki su vu Bosniju morali v zobe strelil Obedye su najedenput vmrle minister je jednu hasnovitu kniaicu dal
rukovali, ili ki su morali duSe sluiili fami- Zatem se je otec obesil na oblok, da se i med y de Vu 0V(Jj knjÄjci v pitanji i od- 
lije Stere su na Io pretrucane zarad po- on skonéa, ,ali jer je dreta slaba biia zato q kak kalekizam daje na znanje sve
moCi moraju spisati. Zato svaki takov se je próbál joä jedenput i tak se je dr8oClün0i kaj je od novoga vinskoga zakona po-
naj pn notarijuSu v kancellariji javi do mogel stopram skonéati. trébno znati. Kniíica koSta 20 fillérov; sve-
31-ga ovoga meseca. éteri se potlam javi i Так je ostavil ovaj sve krvoloéni otec, Cenik  ̂ по1агии§ц ucitelji goriCni gospodari 
on ée biti gori zeti, samo potlam dobi pomoé. koj je svoju familiu na tak grozen naCm kni2icu zabadav dobiju, ako lista il»

— Najte dati detetu v ruke puS- vniStil. samo kartu piSeju к »Földmívelésügyi mi-
ku. Kovács György zvani ölovek si je so- — Flac Mihály iz Szentmargit- n|szierium könyvtára«, рак se za nju op- 
bom zel v gorice 11 lét staroga vnukeca hegye je iz svojimi vum delal na polju. rosiju
JanoSa. Tam se je deóec s jednim drugim Drobra deca su mu bez éuvara sama doma — Dobro je napisal. Jedno sekura-
10 lét starim deCrcom s Adekoin zaigral. ostala. Dcca su se koli mlake igrala, i 4 leta cjansko drufctvo, je poslalo jednoga Cinov-
Dok je gazda v gorica imal posla, donesli stari TonCek je m-’d tém vu vodu opal i rdka na okü|jCUi da bi od njive strani za-
su si deéeci vun s kiéli puSku i Ivek je dok bi mu Sto bil rnogel na pomoC dojti, p0 êj щ vtemeljil sekuriranje marhe, kaj si
poéel koli nje SuSIjati. Medjutim poci puska véé se je vtopil. Kak velika 2alosl je to |judj nedaju jako sekorirali. Agent j«* 
i siromaka Adameka v pleCe streli. takvim roditeljom, gdé se lakva nesreCa odjgej. j kam drugam, как v takvo mesto,

Siromaska deca su uvék vu najvek- pripeti. To se i s bogateáemi more pripetiti, gdé gaz(Ji Cuda marhe poVaju, i imaju, odi-
Soj pogibelji. Najte jim dopustiti, da bi si | ne samo s siromaki Pak zato navadno ovi äe, -e y Kecskemét. Od-onud je pisai agent
-L-------- L ■ ■ 1 druílvi lista v kojem je lakaj i ovo stalo:
Jal/Vicu im se vec tak zdavnja ljubimo.! koja je dokaz, da smo si mi dobri jeden s »........Poleg vaSega naloga sam delal
_Kaj? Moju kőér? zavikne Miska baCi. Idrugem. Nadalje liho! ar na varmegjinski posud i naäel sam vu varaSu za sekurirati

_ дко blagoslovi vas Bog! jezik dojdete, ako..* dost marhe. NaSel sam bike, krave, vole,
_ Cekajte malo sinek dragi, nekaj — Dobro je <!obro, ne marim, nek birke, svinje,-samo osla sam né naSel lak-

vam reCem bude * ve,i Miska ba5i sav pótért. ObleCe si voga Steri bi si bil poleg vaSega tak veli-
>1 ’ .. . . .  éisto opravo, a zamazano pák med tikve koga procenta bil ölel sekurirali dali marhu.«

jeli j T d S  Hi ne? -  J ’ "  skrijeja -  Schlickgyár je zgorel.. Vélik.
• UMiska baCija je poCel debeli znoj -  Nego bratecl da predi nedojdete к fabrika teljeta i -naSinov je v pondeljek 

cureti Dák tikvena juha nam> '‘ak prvi taSeneki den, ar vas zatufiem 1 odveíer v Budapesti zgorela. Célé d\é vun
v л~и~nnnit.i i.uirn Stefek je nato moral pristati. se je gorelo i makar je samo gornji Stok— No dobro budem popital Jaliicu. ^  vrCom кЫа )eja| zgorel, zato itak je viSe kvara, как trislo

— Sbog mene ne pitajte mkoga! Jal- . . :jh . ( 2asna*il Od too- >ezer korun- Vu loJ veliki nesreíi je to itak
íica mi je v nedelu odperlu valuvala, da aunca se je ,J0 hdro posUäilo, i tikve- sreCa- da 8e 2med te2akov iM ognjogascov
me ljubi. l . , . noga lampaSa ga nestalo. nlSCe ni 3mrtno pobil jli pak z«orel; P1««*

Ako — nju nedate: blagoslovi vas Bog ___ __ ram ji je viáe ostalo i tak teiaki síabrike,
.lámpáson, skupl . . .  kak 1 ognjogasci su oätro delali, da su tak

— Cekajte dragi prijaleij, ne ostavite a 1 ve' i ее о j . , j s fa r̂j|jU í okolicu od vekäe nesreCe obíuvali.
me ovdil nek bude va*a Jalta! Iе *" >ne8e« s ne mo*e' 8 JalílC0m sPom'‘ Zvun velike vruCine su joä i vu lőj pogibe-

— Presegnite nato! vikos Stefek — na i. о i о je рге о. |jí bili, da ée se v pevnici benzin vuígati,
póznám vas dobrol ^ud‘ su P°Ceb tikvinoga lampaSa po- slerj ĵ| exp|odjra| \ |ehko Cuda ljudi

— No bogme ;am jo dam, samo nek malem zabiti, pak niti MiSka baCi su veC vmori| Batrivi i kuraftni ljudi su ovu su
od toga niUo nikaj nezna. kjt odnJe8a govonli. veliku kaétigu Bo2ju s Boijom pomoCjom

Na to je Stefek iz svoje kuruze Miska ^ar faSnJ'  ̂ 8» Silai Jalíica i Balogh pretrgli. Hvala i postenja su vrédni takvi 
baCijovo opravo donesel, vu jednem pink- Slefek fine gosti obderSavali, pak moCi red delavni ljudi.
lecu svezano da Stefek niti s lámpásom nebi bil mogel —

— Hohó! Cekaj bralec! to je varka, fineSo *enko najli* Z*  nove riaeke  znkone , át»m-
vikne atari kad svojo opravo spazi. Pataki Viktor. P^nje (bornylIvAntartás) dobivя-

— Ne réC vise! pretergne ga Stefek. _______  Ju S ta m p arn ic i Strauss*
— ovo opravo sem ja od JalSice prosil, S á n d o r C sá k to rn ya .

ч :



A Kíptâarílipíeztár
Rfcrlínytárjaság JfagyHattizsán 
fitt, Bay«4#Hrájr-Mlí tóz

Saját tőkék 8 3 0 ,0 0 0  —  K. 

szerződéses viszonyban

a Magyar országos központi takarékpénztárral,
-----  BUDAPESTEN -----
(saját tökéi 25 millió K.) 

Elfogad betéteket Leszám ítol p̂ nzinté-
---------------------------------------- -------------------------------zeti, ke-

takarékkör.yvre 4 */**/# roftkedelmi é* ipari tárca
kamatra, folyószámlára vá'tókat a legjutányo-
m egál lapod ня szerint; eabb kamatláb m ellett;

Engedélyez váltó- és folyószámla hitelt;

Előleget ad minden- Kötelezvényren ^ n iü ----------------------
értékpapírra, vidéki pénz- kölcsönt ad segélyegy-*
intézetek- és iparvállalatok |e te keretében he-
ré,.vényein-.a ra n y -  és t e n k ,n t , yisszaflze-
ezuetnem uekre és 
é k sz e rek re ; tesre  5

Jelzálogkölcsönöket ad házra, telekre, föld birtokra

a Magyar országos Központi taKaríKpánztárral Való
9zo ios összeköttetésénél fogva, a legolcsóbban 

és legelőnyösebb feltételekkel nyújt 10—50 évig terjedő
törlesztéses jelzálogkölcsönöket készpénzben  

vagy záloglevelekben.
M ár fenná/lő Jelzálogkölcsönöket

előnyős feltételek  mellett convertál.
Elfogad a banküzlet körébe tartozó 

m indennem ű megbízásokat.
Felvilágosítások mindenkinek készséggel adatnak.

Hivatalos 6fíH: délelőtt 9 - 1 2 - ig ,  dóin»« 3  5-ig.
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2416/909.

Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir. jbiróság közhírré 

teszi, hogy Thasy Kristóf vármegyei tiszti 
főügyész által képviselt Zalavármegye kö
zönsége végrehajtatnak Toplek Magdolna 
férj. Tkálcsec Jánosné Csáktornyái lakos 
végreh. szenvedett elleni 122 К tőke, s jár. 
iránti végreh. ügyében az árverést az 1881. 
LX. tcz. 144. 146. §§-ai alapján elrendelte, 
minek folylán végrehajtatnak 122 К gyógy- 
költség, 9 К 30 f végrehajtás kérelmi, 17 
К 30 f árverés kérelmi és a még felmerü
lendő költségekből álló követelése kielégí
tése végett a nagykanizsai kir. tszék és a 
Csáktornyái kir. jbiróság területéhez tartozó 
s a drávaszentiváni 944 sz. tjkvben 192/2 
hrsz. ingatlan felerésze 32 kor. becsáron az 
á. o. 944 sz. tjkv 193/4 hrsz. ingatlan 
felerésze 19 kor. becsáron, az u. o. 944 
sz. telekkönyben 192/3-hrsz. ingatlan fele
része 77 kor. becsáron, az u. a. 944 sz.

tkvben 192/5 hrsz ingatlan felerésze 77 
kor. becsáron, az u. o. 944 sz. tkvben 
192/6 hrsz. ingatlannak lelerésze 77 kor. 
becsáron, az u. o. 944 sz. tkvben 192/7 
hrsz. ingatlannak felerésze 77 kor. becsáron, 
a Csáktornyái 293 sz. tkvben 501 hrsz. 
ingatlan negyedrésze 1186 kor. 50 f bebs- 
áron, az u. o. 293 sz. tkvben 661 hrsz. 
ingatlan negyedrésze 137 ког. 50 fillér 
becsáron

1909. éli augusztus hó 27 -é i d. 1 . 10 órakor,
a drávaszentiváni község biróházávál és

1909. if i aug. 27-én I.  u 3 órakor
ezen tkvi hatóságnál Thassy Kristóf várme
gyei tiszti tőügyész vagy helyettese közben- 
jöttével megtartandó nyilvános bírói árve
résen eladatni fog.

Kikiáltási ár a fentebb kilett becsár 
melynek ®/»-nál alacsonyabb áron az ingat
lanok el nem adhatók, azonban a Csáktornyái 
293 sz. tkvben 501 hisz. ingatlan illetőség 
65908 ког.-nál alacsonyabb áron eladatni 
nem fog.

Árverezni kivánók tartoznak a becsár 
1 0 %-át készpénzben vagy óvadékképes pa
pírban a kiküldött kezéhez letenni és pedig 
3 kor. 20 f, 1 kor. 90 f, 7 kor. 70 f, 7 kor. 
70 f, 7 kor. 70 f, 7 kor. 70 f, 7 kor. 70 t, 
118 kor. 65 f, illetve 13 kor. 75 fill-t.

Vevő, amennyiben a kikiáltási árnál 
magasabb ígéretet tett, köteles nyomban a 
kikiáltási ár százaléka szerint megállapított 
bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi 
százalékáig kiegészíteni.

Ha ezen kötelezetségének eleget nem 
tesz Ígérete figyelmen kívül marad és az 
árverésben mely haladéktalanul folytatandó 
részt nem vehet.

Vevő köteles a vételárt három egyenlő 
részletben, még pedig az elsőt az árverés 
jogerőre emelkedésétől számítolt 2 0  nap 
alatt, a másodikat ugyanattól 40 nap alatt 
a harmadikat ugyanattól 60 nap alatt, min
den egyes vételár részlet után az árverés 
napiálól számítandó 5 % kamattal együtt 
az árverési teltételekben meghatározott helyen 
és módozatok szerint lefizetni. 596

J S o f o s  h o r d ó k
használtak és újak

3— 40 h e k t ó i g
előnyös árban kaphatók

Rosenberg Lajos peknól,
598 i-в Csáktornyán.

Járatni Iagvi
nőve i hasnuvane  

od 3 —  do 40 hekto litra
su za dobiti u jeftinoj cjenu kod

Rosenberg Lajos pékár,
Csáktornya.

j<irándulók figyelmébe!
Bármely időre és irányba való társas kirándulásra igen alkalmas

6 szem élyre való

automobil bérelhető.
K llo m é te re n k ln t  HŐ f il lé r . E g é s z  n a p ra  100 k o ro n a . N ag yob b  n fa k h á l

m egegyezés s z e r in t i árengedm ény.
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5teck«ipf«ril-
riliomtejszappan

Legenyhébb szappan arcbőrre és szeplő 
ellen jó hatással.

Mindenütt kapható!

Mérleghitelesítés 
:: Mérlegjavítás:: 
M érlegkészítés

A »Mértékhitplesitésről« szóló törvény életbelépése alkal
mával van szerencsém a n. é. közönséget értesíteni, hogy 

műhelyemben mindenféle —  --

mé r l e g e t
u. m. karos (balance, egyensúly) tizedes, százados, lolós, 
súlyos (skála) marha- és hídmérleg, valamint waggon 
mérleg és sulyok javítását gyorsan és pontosan eszköz
löm a legjutányosabb árak mellett. Minden mérleget 
műhelyemből hitelesíttetve szállítok el, úgy a 
műhelyemben javitottakat is. — A javítás végett hozzám 
be nem szállítható mérlegek javítására vidékre is első
rendű munkásaimat küldöm. — A mérleg pontosságáért 
kezességet vállalok. — Munkásaim az ország elsőrendű 
mérleggyárainak csoportvezetőiből vannak összeállítva.

s. ■: A nagyérdemű közönség megbízásait kérem.

Kohn Samu
épület-, mülakatos, drótfonógyáros és 
t: m érlegjavitó : :

Nagykanizsa, Magyar-utca 3 szánt.

Butorvásárlúk figyelmébe!
Ha jó és olcsó bútort akar vá- ll|DQPU| ÁRMIN 
sárolni, forduljon bizalommal П1П0иП1. пППНП

kárpitos és díszítő butorraktárába
V A R A Z D IN ,  P o sta -u tca  12. sz.

a hol a legolcsóbb árban szép és jó háló-, ebédlő- 
és szalonberendezéseket haphat. Ugyanott min
denféle díván a legolcsóbbtól a legfinomabbíg ju
tányos árban kapható. Javítások is elfogadtatnak.
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S T O C K -C O G N A C  
M E D IC IN A L

szavatolt valódi borpárlat

(amis i$  Stoch
gőzpároló telepéből,

BARCOLA.

Cognac - gőzfőzde, állandó 
hivatalos vegyi ellenőrzés

alatt. 856 39 52

Kapható minden jobb üzletben
Nagyobb kötésünk folylán abban a kel
lemes helyzetben vagyunk, hogy a GRA
MOFON LE MEZ К К árát leszállilbaltuk 

é- ezentúl

legújabb fehvleln kétoldalú lemezedet 
4  Koronáért szállíthatott!;.

Kívánatra j egyzéket  bérmentve küldünk :

Grauet Testvérek
Csáktornya.

Nyomatott Fischet Fülp iStrausz Sándor) könyvnyomdájában Csáktornyán.
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