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

A magyar fürdők mellőzése.
Beköszöntött a fürdő-idény. Azok, akik 

üdülés, avagy gyógyulás czéljából valamely 
fürdőt szándékoznak felkeresni, már hetekkel 
ezelőtt valóságos tanulmány tárgyává tették 
a fürdőkről szóló leírásokat, az azokat is
mertető hirdetéseket és az úgynevezett pros- 
pectusokat.

A közönség nagyrésze azonban ebben 
az esetben is iegmegszokottabb barátaihoz: 
a lapokhoz fordul s onnan meriti értesülé
sei!. Mondhatjuk, hogy nagyrészben azok 
közleményei irányadók a fürdőhely meg
választásánál.

Ha kedveli lapja valamely fürdőhelyet pe- 
jónak lát, részint a maga jószántából, részint 
dig divatból »lerántani«, bizonyosra vehetjük, 
hogy az olvasó irtózni fog még idő múltán is a 
kérdésben forgó fürdőtől s a helyett, hogy 
a számára könnyebben hozzáférhető helyről 
más oldalról is iparkodnék iuformácziót sze
rezni, oly fürdőt keres fel, a melyet meg
szokott lapja egy közelebbi számában meg
dicsér; ezek a szerencsés helyek pedig rend
szerint a haza halárain túl vannak. A mos
tani időszaktól kezdve a lurdöidény végéig 
özönszámra jelennek meg oly czikkek, me
lyek nagyképüsködve kritizálnak s igyekez
nek fürdőinket pellengérre állítani. Soraik

ban a gúny hangja nyilvánul s erőltetett 
élczelődéssel akarnak hatást kelteni czikkeik 
mellett s magukat idöszakilág amolyan rette
gett íróknak megtenni. Tudjuk mi is jól, hogy 
egynémely kívánni való van a mi fürdőink
nél is, épen úgy, mint a hogyan mindig 
lesznek a külföldi divatos, tenyérnyi kiterje
désű vizeknél is. De azt már mégis lelkiisme
retlen dolognak tartjuk, hogy a sajtó egy 
része oly czikkeknek ad helyet, a melyek a 
magyar fürdőket általában és egyenkinl 
agyon csépelik aprólékos fogyatkozásaikért 
akkor, amidőn nagy bölcsen elhallgatják 
azoknak kétségbevonhatlan és a külföldön 
nem minden nap föltalálható előnyeit.

Az egészben pedig az a legérdekesebb, 
hogy az igen tisztelt nyári iró urak fürdőn 
csak nagy ritkán, talán sohasem voltak, vagy 
legalább is nem voltak annyiban, hogy a 
magyar fürdőkről amúgy általában diskurál- 
galhatnának. A fontoskodó urak nagy része 
a külföldi fürdőket pedig csak úgy hírből 
ismeri.

Hogy a maró gunynyaíirl lürdöczikkek 
oly közkeletűek, azon nincs is mit csodál
koznunk, mert a théma hálás. Hogyne, mi
kor mindenki már ifjú korában százával 
olvasott fürdőleveleket, amelyeknek ellenünk 
irányuló részeit egy-egy ujahbi megjegyzés
sel feleresztve, ha mindjárt darabos stílussal 
is, simételni lehet.

Ilyen pl. az az állítás is, mit a Balaton- 
vidék ez. lapban olvashatunk, hogy:

»az a haladás, melyre a Balatonpart 
különböző pontjain rámutathatunk, s a melyre 
annyira szeretünk büszkék lenni, merőben 
viszonylagos. Ez csak nálunk mehet haladás 
számba, a külföldön elmaradás volna;« 
vagy hogy:

»hiszen az otthonias kényelemnek 75%- 
ától búcsút vehet az a fürdővendég, a ki 
hazafias lelkesedését követve elindul a ma
gas Tátra vidékére vagy akárcsak a magyar 
tenger partjára.« stb. stb.

Mily szép uj tétel az, hogy a mi ná
lunk haladás, az a külföldön elmaradás. Ez 
a kijelentés annyira szép, hogy szinte meg 
sem érti az ember.

Azután meg micsoda abszurd állítás az, 
hogy az otthonias kényelemnek éppen 75%-át 
veszti a fürdő vendég a mi rohamosan fej
lődő édes magyar tengerünk partjain. 
Mondhatjuk gyönyörű reklám ez éppen annak 
a lapnak hasábjairól, a mely a Balatonvidék 
fejlesztését tűzte ki czélut. Szép összhangzal 
a czikkek s a megfizettetett anonszok között.

Az. aki a magyar tengerről azt meri 
állítani, hogy annak partjain hiányzik az 
otthonias kényelem, az vagy rosszakaratú, 
vagy rövidlátó. Azt meg csak nem tagad
hatja le a legnagyobb ellensége se a ma
gyarnak. hogy csak itt nálunk is, a Balaton

T  Á R C Z A.

Emlékbeszéd.
Mondotta a ni ura közi tanítói járáskor a/só- 
domhorui kőzgyülósón 1H9N. június 2-án Zrínyi 

Károly képazdei tanár.

Mélyen tisztelt Kartácsaim !
Az öröm tűznek a lángja, a melyet a nemzet 

máirzius 15-én meggyujiolt s melyet a hazaszere
tet (tizével azóta is egyre élesztget, a mai napig 
sem ham varit el; íöl-fölcsap lobogó fénye, meg- 
megujul dicsőítése a nemzet nagy epokájának, 
IKís-nak kegyeletes megünneplése.

Egy sajátszerii varázsnak a hatása alatt áll 
a nemzet. Egy káprázatos, egy meseszert'! kor
szakot idéz föl emlékezetében, mintha annak fene
ketlen. kiapadhatatlan forrásából uj életerőt akarna 
meríteni az élet nehéz hamsaiban inár-inár lan- 
kadásnak indult elernyedt izmaiba.

S ennek a hatása alól mi sem vonhatjuk ki 
magunkat igen t. Kartácsaim. S azért ma, a mi
kor első ízben jelenik meg Muraköz tanítósága 
*‘l»hen az esztendőben, a maga összeségében a 
nyilvánosság előtt, el nem mulaszthatja az .alkal
mat, hogy a kegyelet adóját le ne rója azoknak 

eseményeknek, melyek 1848-at a magyar tör
ténelem legfényesebb lapjaira juttatták.

Tartozik ezzel hivatásának, melynek föladata 
íl történelem tradiczióinak nyilvántartása; tartozik 
ezzel hazafiságának, melynek tiszte a nemzet nagy 
epokáinak föl-föl újítása, hogy azok éltető mele- 1 
Kéből s azok tanulságaiból erőt meritve a nemzet, 
Inilalmassá tegye a Hazát, magának meg örök 
életet teremtsen a saját dicsőségére.

Én, t. Kartársaim, a mikor a választmány 
részéről ért megtisztelő föladattal megbirkózni 
Unök elé lépek, hogy az öo-ik évforduló alkalmá
ból. a részleteiben Önök előtt úgy is ösmert 1848- 
nak általános benyomásairól számot adjak, kétféle 
impressziónak a hatása alatt állok.

Egyfelől lelki szemeim előtt látom azt az 
50 esztendőt, mely a márcziusi eszmék kihirde-1 
tése óta az ország fölött elvonult; s látom más
felől Muraköznek derék tanítóságát, a hogy a csak 

(az imént lezajlott iskolai és községi ünnepségek! 
során a 48 emlékezetére rendezett juhilláris ün-* 
népségekből a maga részét kivette.

S mindkét tényből örvendetes tanulságot 
meritek. Egyrészt, hogy mi sem igazolja jobban 
valamely történeti momentumnak a jogosultságát; 
mi sem bizonyítja jobban valamely eszmének az 
életrevalóságát, mint az: hogy annak elhintett 
magvai termő talajra hullottak; abban nemcsak 
mélyen meggyökeresedlek, de a nemzet vérébe 
mintegy átsziirődve, annak közkincsévé lettek; an
nak nemcsak éltető elemét, de úgyszólván éltető erőit 
képezik.

S látom másrészt Muraköz lelkes tanítói 
karát, a hogy kiveszi a maga részét a nemzetnek 
nemcsak békés munkájából, mely tetemes és ter
hes kötelességek teljesítéséből áll; de oda sorako
zik a nemzet zöme mellé akkor is, a mikor a j 
hazafias lelkesedésnek a tüntetésével; innen az 
országnak a határszéléről; a Hazának eme egyik 
szélső határbástyájáról; mint a kötelességét lelke
sedéssel teljesítő éber katonai őrszem, egekig föl
hangzó kürtjellel adja tudtul a rónaság és bérezek 
lakóinak: hogy mi itt az ország szélén szivvel-lé-, 
lekkel együttérzünk a magyarság zömével akkor,' 
a mikor a Haza érdekeiről, a mikor Magyarország 
érdekeinek a megvédéséről van szó.

S ez a harmónia i. t. Kartársaim, mely 
márezius idusának s a 48-as események emléke
zetének megünnepléséből kifolyólag a társadalom 
minden rétegében oly osztatlan lelkesedéssel s 
zavartalanul országszerte megnyilatkozik, meg
nyugtathat minket a Haza jövőjének fejleményeit 
illetőleg. Megnyugtathat, mert tanúságot tesz ez a 
körülmény arról, hogy a piétás a múltak iránt, 
hogy a lelkesedés a szabadságért s ideálizmusért 
még nem halt ki kebelünkből; tanúskodik ez a 
körülmény arról, hogy minden látszólagos anya
giasságunk daczára is, ha a viszonyok olyan for
dulatot vennének, a Haza reánk, mint hű fiaira, 
minden körülmények között számíthat.



mellet!, a lakások a lehető legolcsóbbak, 
hogy az előzékenység nagy, a kiszolgálás 
pontos, az ételek legalább is magyarosak, 
a mi ellen csak a német sógor »finom* 
kotyvasztékhoz szokott Ízlése tehet kitogást. 
de magyar iró nem.

Ami pedig az * érvágás« -ra vonatkozó 
lelketlen kijelentést illeti, arra alig akad 
szavunk.

Kgy némely vidéki lap jobban átolvas
hatná. amit kiad. mert sem a magyar kö
zönség. sem pedig a magyar fürdők nem 
érdemlik meg azt, hogy annak a pénznek 
nagy részét, melyet ez a löld adott kezünkbe, 
lelkiismeretlen közlemények a külföldre te
reljék.

Bizony jobban tennék, ha okos. czél- 
ludatos csikkekben dédelgetnék Istentől ál
dott fürdőinket. Mert higyjék meg. hogy azok 
a rikítóan kiszínezett fogyatékosságok, für
dőink előnyei mellett, ma már oly kicsinyek, 
hogy ezek tovább nem szolgálhatnak a hír
lapi uborkaszezont erősen érző lapok állandó 
tárgyaiul, s azoknak emlegetése senkit sem 
fog az illető nyaraló urak ideiglenes Írói 
tehetsége iránt bámulatba ejteni.

H. K.

Iskolai ünnepélyek.
A magyar Haza ezeréves fönnállásának 

s az I8(i7-ben megtörtént koronázásnak 
emlékezetére elrendelt iskolai hazafias ünne
pélyeket a múlt héten tartották meg váro
sunk különböző iskoláiban. Mindhárom he
lyen gazdag tárgysorozat mellett, nagy kö
zönség jelenlétében, az iljuság lelkes hangu
latában folyt le az ünnepély, mely év év 
után hirdetni fogja a magyar fajnak állam
alkotó képességeit, a magyar nemzetnek haza
szeretetét. hagyományos királyhüségét.

A hazafias ünnepélyek lefolyásairól kö
vetkező értesültségeink vannak:

1. A z  áll. tanítóképző-intézetben  

junius 1-én rendezték az ünnepélyt az in
tézet szépen földiszitett tornacsarnokában.

D. u. 5 órakor vette kezdetét az ünnep-

kesedéssel tölti el a nemzetet; gyásza pedig egy 
örök fájdalomnak a forrása.

Az a 12 pont meg i. t. Kartársaim, mely 
egy félszázaddal ennekelőtte, az izzó szenvedélyek
nek a tűztengerében ötven esztendővel ezelőtt 
inárezius 15-én proklainálva lön, s mely az akkori 
országgyűlésnek lázas tevékenysége következtében 
április 11-én már királyi szentesítést is nyert, 
nemcsak a magyar alkotmánynak a sarkpontjait 
foglalja magában, de kiindulása a tulajdonképeni 
szabadságnak is.

Visszahívta 1848-ban a nemzet az addigi 
törvények által is biztosított, elvitázhatatlan jogait 
függetlenségére.

Követelte s kivívta a független, felelős mi
nisztériumot és országgyűlést.

Sajtó- és szólásszabadságéviil fölszabadította 
a maga szabadságát is békóiból.

Visszahelyezte ősi jogaiba a nemzeti szint 
és országos czimert.

fcs eljött az idő, a mikor az előjogosok osz
tálya, a nemesség, mely addig egyedül képviselte 
a nemzetet, odaiktatta a nemzeti eszme legszebb 
művének legragyogóbb példáját a történelem lap
jaira: lemondott ősi jogairól; megosztotta összes 
előjogait a nemzet minden igaz fiával önként.

Megszűnt a rendi alkotmány s a nemzet 
képviselete népképviselet alapján szervezkedhetett.

Megszűnt a robot, megszűnt a dézsma, meg 
az urbér; szabad lett a föld, szabad a munka.

S szűzi vállaira vette ez a nemesség az 
adózás terhét, a közterhek súlyát is. kimondatott 
a közös teherviselés 1

(Foly. köv.)

ség Margitai Józsid' képezdei igazgató tar
talmas beszédjével, ki utalva az ünnepély
nek két momentumára, szép szavakkal em
lékezett meg úgy az ezeréves Magyarország 
tanulságos múltjáról, mint arról az aktusról, 
a midőn a nemzet királyával kibékülvén, 
biztató hajnala kezdett derengeni Magyar- 
ország uj életének.

Az éljenzéssel fogadott beszéd után 
Gyenesi Gyula tanítójelölt szavalta nagy ha
tással az »Ezredéves ünnepélyen« ez. költe
ményt Dömény Józseftől.

A nagy gonddal összeállított műsor! 
többi részeit ének- és zenedarabok töltötték 
ki. A férfikar elénekelte a Kiiályhymnuszt, 
Sz. Nagy Józseftől; Magyar népdalok egy
velegét Huber-, Bankó- Lányitól: s a Jó éjt 
és a Legkedvesebb tanyám ez. négyeseket. 
Színre kerültek azután még a Symphonikus- 
nyitány s az Álla Turca ez. zenekari müvek, 
melyeket az intézet zenekara adott elő. Soron 
volt továbbá egy melodráma is. »A czelli 
buesu* Endrődy-Kutnyánszkytól, melyet Ma
gyar Gyula lll.-éves növendék szavalt s zon
gorán Kévffy Géza tanár. Tibor János ll.-év. 
növ. meg physharmoniumon kisért.

Az előadás minden tekintetben fényes-j 
nek mondható. A tehnika minden részleté
ben pompásan érvényesült s meglátszott az 
összevágó előadáson úgy a tanár szakavatott-j 
sága. finom Ízlése és kitartása, mint a nö
vendékek haladása és szorgalma, melylyel 
tudásukat érvényesítették s az estély sikerét 
biztosították. Egy darabot sem ismételtek 
meg. de a hosszantartott lelkes taps, mely 
minden egyes darab befejezése után vég 
nélkül elhangzott, tanúskodott a nagyszám
ban megjelent előkelő közönség rnüizléséről 
s arról a magas színvonalról, melyre a haza
fias ünnepélynek zenei és énekrésze emel
kedett. I

Az ünnepség 2-ik része a disztornázás 
volt, melyet Üékány Mihály tanár vezetett. 
Ez már szabad ég alatt folyt le. Szép lát
ványt nyújtottak a sorban fölállított szálas 
ifjak, a hogy a tanár nyugodtan elhangzott 
vezényszavaira első Ízben szabadgyakorlatai
kat preczize végrehajtották, majd a buzogány- 
gyakorlatokban való ügyességüket mutatták 
be. A mutatvány gúlával ért véget, melylyel 
a növendékek, trikolorral kezükben, tetszetős 
élőcsoportozalban a disztornázást a közönség 
sürü tapsa és éljenzése kíséretében befejezték.

Egy darabig még künn a szabadban 
tartózkodott a közönség, miközben Sárközy 
bandája húzta, majd azután a tornacsarnokba 
vonult be. mely azalatt a tánezterem jellegét i 
öltötte magára.

S kezdetét vette a táncz, mely a lán- 
ezosok fáradhatatlansága mellett csak vala
mikor reggel 4 óra felé hajnalban ért véget.

2. A közs. e lem i isko lában  

junius 8-án folyt le az ünnepség, mely 8i 
| órakor ünnepélyes Te Deummal vette kéz-1 
delét, melyen Horváth L. házfönök cellebrált.

Mise után az iskola udvarán gyüleke
zett a közönség.

A Himnusz eléneklése után Zakál Hen
rik nyitotta meg rövid hazafias szavakkal 
az ünnepélyt az iskolaszék részéről.

Szavalt Feigelslock Ilona IV. oszt. tan. 
ki a »Mi a haza«, Marinovics Alajos IV. o. 
t.. ki »A magyar zászló*, Tomka Miklós, 
Zrínyi Aladár és Tóth Tivadar 1. oszt. tanu
lók. kik a »Király és haza«, SchelTer Tiva
dar IV. o. t., ki az »Árpád sírja ez. költe 
ményt szavalta el. Magyarország térképe 
előtt Grész László IV. oszt. t beszélt.

Emlékbeszédet intézeti az ifjúsághoz

Polesinszky Emil tánitó, ki lelkes szavakban 
magyarázta meg a tanulóifjúságnak az ün
nepélynek jelentőségét s nem csekély hatást 
keltett a hallgatóság körében temperamentu
mos előadásával.

Közben a tanulók a »Magyarország az 
én hazám« és a »Járjatok be minden földet« 
ez. dalt énekelték szabatosan Dobosy Elek 
tanító dirigálása melleit.

Az ünnepélyt Zakál Henrik elnök záró
szavai rekesztették be.

S. A z  áll. polg. fiú- és leányisko la  

ünnepélyét közösen tartotta meg ugyancsak 
e napon a polg. fiúiskola egyik termében.

Miután előzőleg szintén resztvettek volna 
az ünnepies istenitiszteleten, a meghívó sze
rint 10 órakor kezdődött meg itt az ünnepség

A terem zsúfolásig telt meg a nagy 
számban megjelent közönségtől. A gondnok
ságot Ziegler Kálmán elnök és még egy
néhányat] képviselték a tagok közöl.

A Hymnusz akkordjainak elhangzása 
után, melyet Polesinszky Emil énektanár 
vezényelt, Pálya Mihály igazgató mondta el 
mély érzésű, nagyhatással előadott beszédjét. 
Lelkes szavakban aposztrofálta a múltak ki
magasló emlékeit és fordult az ifjúsághoz, 
hogy kötelességeit Hazájával szemben min
denkor megtegye.

Első szavalió Kozlik Jenő VI. oszt. tan. 
volt »Üdv a királynak« ez. költ. elszavallá- 
sával. Az »Ezer évet« Pólyák Pál V., a »Ki
rály esküjét« Szeiverth Stefánia IV, s végül 
a »Bűnös éjszakája« ez. költeményt Wollák 
Erzsébet IV. oszt. tanuló szazalta el.

Magyarország térképe előtt beszélt Mar
gitai Eugénia IV. oszt. tanuló.

Az összes szaval latok iskolázottságról 
tanúskodtak s arról a hazafias érzésről, mely 
a tanulóifjúság kebelét az ünnep évforduló
ján teljes mértékben eltöltötte.

Az ünnepi beszédet Szakonyi Géza ta
nár mondotta. Érdekes beszédjében előadta 
a nemzet ezeréves történetét derült és ko
mor vonásaiban s tanulságosan fejtegette 
alkotmányjogi szempontból a koronázás je
lentőségét általában, valamint speczialiter a 
<i7-ki koronázás nagyfontosságát. Éljenzéssel 
kiséri előadását a Szózat egyik fohászával 
fejezte be.

A műsor keretén belől elénekelte még 
az ifjúság a Fóthi dalt és végezetül a Szózatot.

Az ünnepség Pálya Mihály igazgatónak 
a közönséghez intézett köszönőszavaival ért 
véget.

K Ü L Ö N F É L É K .

—  Gróf Festetics Jenő ur Ö Méltósága 
dr. Pleininger Ferencz ministeri osztálytaná
csos ur kíséretében e hó 8-án d. u. meglá
togatta Gsáktornyán az áll. tanítóképző-inté
zetet. A vendégeket az intézet bejáratánál a 
tanári testület várta s nevében az igazgató 
üdvözölte. A feldiszitett tornacsarnokban 
összegyűlt tanitónövendékek nevében egy 
negyedéves mondott üdvözlő beszédet, mire 
ugyanott megkezdődött a vendégek tisztele
tére rendezett hangverseny. Ezután Ő Mél
tósága s vendége megtekintette az intézet 
helyiségeit, tanszereit, felszerelését, a növen
dékek rajzait s háziipar készítményeit: később 
végignézte a tornászati mutatványokat. Gróf 
ur az igazgató kalauzolása mellett megtekin
tette az intézet kertjét s méhesét is s úgy 0, 
mint a tanácsos ur igen meleg érdeklődést 
tanúsítottak az intézet működése iránt s 
kérdezősködtek annak gazdasági s egyéb 
viszonyai felől. Gróf ur () Méltósága és osz
tálytanácsos ur í) Nagysága egy és fél óráig



í i f
időztek az intézetben s többször adtak kife
jezést a szép hangverseny, a sikerült tomá- 
szati mutatványok fölötti tetszésüknek s a 
növendékek magatartása fölötti elismerésük
nek. Gróf ur O Méltósága a képezde f. hó 
4-iki tavaszi ünnepélye alkalmával uradalmi 
tiszttartója által 40 frtot szíveskedett küldeni 
a képezde segélypénztárának ezé íjaira.

—  Ur-napja Az oltári szentség tiszte
letére elrendelt ünnepet a szokásos körme
nettel múlt csütörtökön ülte meg Csáktornya 
keresztény polgársága. A proczessziúban me
lyet istenitisztelet előzött meg, részt vett a 
város és vidék polgársága nagy számmal, a 
tanulóifjúság s Pototzky főhadnagy parancs
noksága alatt az ulánus ezred kivezényelt 
százada is, mely az oltári szentség fölmuta
tásakor mindenkor disztüzet adott.

Hivatalos látogatás. Schulzberger 
Alajos megyei számvevő vizsgálat alá vette 
a múlt héten az összes muraközi körjegyzői 
hivatalokat. A vizsgálat tárgyát az útadó 
lajstromoknak tüzetes átvizsgálása képezte.

—  Esküvő. Szirtey György lévai körorvos 
leányának, Irma úrnőnek, múlt csütörtökön 
esküdött örök hűséget Bilkei Pap Elemér 
földbirtokos Bányáról. Az esketést az idevaló 
anyakönyv-vezetöi hivatalban Dely József 
szerászlói körjegyző végezte. A fényes nász
közönség a lakomát Xaipéban költötte el. 
mely a fiatal párnak állandó otthonja lesz.

Udvari tűz. Kedden délelőtt nagy 
tüzlárma verte föl nyugalmából a város kö
zönségét. mely azonban szerencsére csak
hamar lecsöndesedett. Heinrich Miksa főtéri 
kereskedő udvarán deszkákból szint épít
tetett, hogy azok alatt petroleumos hordóit 
elhelyezhesse. A kátrány azonban, melylyel 
a tetőzetet bevonták, vigyázatlanságból vala
hogy meggyulladt s sürü füstgomolyagban 
jelezte, hogy itt nagy veszedelem van készü
lőben. Homokkal és földdel azonban a támadt 
lángokat csakhamar elfojtották, úgy hogy a 
tűzoltóság, mely a helyszínen szintén meg
jeleni, oltani való anyagot nem. de ember
sokaságot talált, mely a tüzlármára a keres
kedő háza tájékát nagy tömegben körülvette.

Zivatar. Mull szerdán d. u. 4 óra 
felé nagy vihar tombolt Csáktornya fölött. 
A tornyosult felhőkből égiháboru kíséreté
ben sürü zápor hullott alá jóval tovább fél
óránál. mely valóságos felhőszakadásnak is 
beillett. Vége felé jég is esett, de csak kis 
mértékben vegyült a kövér esőcseppek közé. 
A villám több Ízben csapott le, de kárt nem 
tett. mert a villámhárítók levezették. Öt órá
ra véget ért a vihar.

—  A Csáktornyái áll. tanítóképző-inté
zetben az évzáróvizsgálatok és a szóbeli 
tanképesitö-szigorlatok a következő napokon 
tartatnak meg: 14-én az első, 15-én a má
sodik, lfi-án a harmadik évfolyam. 17-én a 
magántanulók osztályvizsgálata Június 20-án 
s a következő napjain tartatnak a tanképe- 
siló szóbeli és gyakorlati vizsgálatok.

—  Halálozás. Mint részvéttel értesülünk, 
özv. Werly Zsigmondné. szül. Lopálni Szi
dónia úrnő, hosszú szenvedés után. fi7 éves 
korában f. hó 4-én Varasdon elhunyt. Kö
vetkező napon temették el ugyanott a kö
zönség nagy részvétele mellett. Az elhunyt
ban özv. Szy Sándorné úrnő nővérét siratja. 
Nyugodjék békében !

Felhőszakadás. F. hó 8-án d. u. 
vészes felhő húzódott a látóhatáron Stridó 
felé. Rövid idő múlva negyed 4-kor rémitő 
felhőszakadásban tört ki. Az alá hulló es a 
begyekről lehümpölygő viz térd magasságban 
lepte el az utczákat. Kevés szünetelés után 
újból erős zápor, majd sürü mogyoró nagy
k ő  jég esett, hogy egyes helyeken 2 3
ujjnyi vastagon feküdt még egy negyed óra

múlva is az összegyülemlett jég. Részint a 
felhőszakadás, részint az erős jég az amúgy 
is szegény népet kiszámíthatatlan kárral súj
totta és valóban nyomorba sülyesztette.

Az ipariskola záróvizsgálata. A hely
beli alsófoku iparostanoncziskolában a záró- 
vizsgálatokat f. hó 19-én tartják meg. 8-tól 
9-ig az előkészítő és 2-ik. utána az 1. és 8. 
osztályban folynak le a vizsgálatok.

Értesítés. A Csáktornyái magy. kir. 
állami polg. íiu- és leányiskolában a f. évi 
záré)vizsgálatok a következő időben és sor
rendben fognak megtartatni, a) A polg. fiú
iskolában: Június 20-án d. e. I. oszt. d. ti. 
11. őszi. 21-én d. e. III. oszt., d. u. IV. oszt .
22- én d. e. V. és VI. oszt. A magántanulók 
vizsgálata június 22-én délelőtt Írásbeli, d. 
u. szóbeli, b) A polg. leányiskolában: Június
23- án d. e. I őszi., d. u. II. oszt., 24-én d. 
e. III. őszi., d. u. IV. oszt. A leányiskolában 
a magántanulók Írásbeli vizsgálata június
24- én délután, a szóbeli 20-én d. e. Június
25- én a fiuk, 27-én a leányok tornavizsgá
lata az állami tanilóképezde tornacsarnoká
ban mindenkor d. u. 4 órakor. Az osztály- 
vizsgálatok reggel 8 órakor, délután 2 órakor 
kezdődnek. Június 28-án reggel 8 órakor 
Te Deum. ennek befejeztével a polg. fiúis
kola helyiségében záróünnepély. Az osztály- 
vizsgálatok. valamint a záróünnepély nyil
vánosak. melyekre a I. ez. szülők és taniigy- 
barátok teljes tisztelettel meghivatnak. Csák
tornyán. 1898 évi június hó Az igazgatóság.

Gyűjtés zászlóra. A légrádi ónk 
lüzolló-ogylet f. hóban gyűjtést indítóit, hogy 
a tervbe vett zászló árát előteremtse. A gyűj
tést Markovics Kerencz. mint az egylet al- 
parancsnoka eszközli fáradtságot nem is
merő buzgósággal Az eddigi adakozás ered
ménye: Gadó Mátyás 5 frl.. Xeusinger Béla 
1 frl.. Löffler János 1 fit.. Szlubics K I írt.. 
Szabó István I fit.. Horváth Mihály 50 kr.. 
Mesnyák József 50 kr.. Pallér János (M- 
Keresztur) 50 kr.. Alalovecz Gyula (Kanizsa)
I fit., Grünfeld József 50 kr.. Goldschmidl 
J I frl 20 kr.. özv. Xeusinger Jánosné 50 
kr.. KasztI G. 50 kr.. Ferenezy Kázmér I 
frl., Deldegano János 50 kr . Kausch Dipól I 
frt. Friedleld Miksa 2 Irt.. Kriedfeld Henrik 
I frl.. Lisziák György 50 kr.. Vidicsek Kati 
30 kr.. Misner Sándor I Irt.. Weisz Izrael 
20 kr.. Mateovics Mihály 2 frl. Vadalma 
Pál 50 kr.. Szilvágyi Gyula I frt. Fogadják 
a nemes szivü adakozók ez utón is az egylet 
báláját és elismerését.

Halál a templomban A mura-szenl- 
márloni templomban az istenitisztelet alatt 
múlt vasárnap halálozás történt. Zsalek Fe- 
renezné szili. Lebni Katalin odavaló koldus
asszony hirtelen rosszul lett és összeesett; 
de segíteni rajta már nem lehetett, mert 
szörnyet halt.

Veszett kutya. Légiódon f hó 5-én 
egy veszett kutya csatangolt, mely kél gyer
meket és több kutyái harapott meg. A veszett 
állatot elpusztították, a gyermekeket gyógy
kezelés alá vették. Az elöljáróság széleskörű 
intézkedéseket tett. hogy a veszettség a 
kutyák között ne terjedjen.

Színház. Jeszenszky Dezső jónevü szili- 
társulata Űrnapján este kezdte meg rövid időre 
kiszabott, itteni működését. Ileiényi és Hevesinek 
»Négy évszak« ez. vígjátékéban mutatkozott he 
a társulat, útiban a vonzó és közkedveltségü da
rabban, mely a Nemzeti színházban is állandóan 
műsoron van. A társulat mindent elkövetett, hogy 
a közönséget várakozásában kielégítse. Lelkiisme
retes készültség, élénkség, megfelelő temperamen
tum jellemezte pontosan összevágott összjátékukat, 
mely határozottan jó hatással volt a megjelentekre. 
Ki kell még emelnünk a dekoráczió Ízléses voltát 
s a toalettek szolid válogatottságát is, melyek meg 
a külső hatást fokozták. Különösen ki kell emel
nünk a föllépett szereplők közöl Jeszenszkyné Irén

asszonyt, ki rokonszenves, csinos megjelenésével, 
természetes hanghordozásával, előadott precziz já
tékával, nemes páthoszával, élénkségével és ked
ves mimikájával határozott sikert aratott s meg- 
inegujuló tapsra késztette alakításaival az elraga
dott közönséget. Méltó párlnerje Jeszenszky Dezső, 
a színigazgató, ki hasonlóképen egyesíti magában 
mindama tulajdonságokat, melyek fellépésének si
kerét már előre is biztosítjáks számára a színpadot 
nagyobb városban is otthonossá teszik. Előnyösen 
kivált még a szereplők közöl Szabó Dezső (Sándor) 
szerepében s Hervav Erzsi, mint festőnő, továbbá 
Pécsi Anna. kinek a guvernant szerepe jutott s 
kik mind együttesen járultak ahhoz, hogy a közön
ség maga előtt kerek egészet lásson s az előadásban 
kellemes estét szerezzen. Csak sajnáljuk, hogy a 
pártolás a közönség részéről nem volt arányban 
a színészek igyekezetével. — Szép közönség volt 
ugyan együtt, a méltánylás sem maradt el, de azért 
egész padsorok tátongtak az ürességtől s az álló- 
halyek is hézagokat mutattak. No, de reméljük, 
hogy az előnyös bemutatkozással hozzáfért a derék 
társulat a közönség szivéhez, s a későbbi előadá
sokban részesülni fog abban a támogatásban, mely
lyel a közönség csak önnöninagát tiszteli meg.

Szülök gondatlansága. Vizi-Szent-
Györgyün f. hó fi-án, az esőtől megtelt egyik 
tócsában Jeszen Katalin belefulladt Az 1 és 
fél éves gyermek játék közben bukott bele 
a vízbe anélkül, hogy valaki észrevette s 
igy rajta segíthetett volna. Nem ártana, ha 
ezeket a gödröket a falvakból eltüntetnék, 
milyennel majd minden község a Mura
közben dicsekedhetik s a mely majd min
den eszlendőben megköveteli, akár egy Mo- 
loch. a maga áldozatjait.

F e l k é r e t n e k  lapunk tisztelt elő- 
íizetöi. hogy a mennyiben a »Muraköz« 
189fi. évi Ifi. 18. 22, 25. 2fi. 27,28, 4fi, 47 és
1897. l-sö számainak birtokában vannak, 
azokat ötszörös ár mellett a kiadóhivatal 
rendelkezésére bocsájlani szíveskedjenek. 
Közbenjárók díjazta!nak.

—  Népesedési statisztika. S z ü l e t t e k .  
Sollirs Flórián, Polesinszky Géza, Leszkovecz Já
nos. Tersztenyák Flórián, Kollár János, Hirschmann 
Ernő, Megla Ilona, Kozár Ilona, Poszmodi Zsófia, 
Novak Antal. Weller Ferencz, Pfeiter Mária. 
M e g h a l t a k :  Szudnik Teréz (84. é.), Mikoliu Já
nos «I 4 lu. Kom ez György (I é.), Potocsnyák 
Teréz (öl n.). Fricz János (17 é.). özv. Zsvorcz 
Pál né (öf> é.) H á z a s s á g o t  k ö t ö t t e k  Gradis- 
csai Albert és Hernát Teréz, Vidovics József és 
Toplek Zsófia, Pscherhof Lipót éz Sonnenherg 
Flóra, Pintárics István és Vértes Magdolna, Top
lek János és Szluinszky Teréz.

Minden külön értesítés helyett.

Ozvegv Hirschler 11«*11rik11«'■ szül. F reund Ilona a maga 
és gverrnekei: Jolán, Viola, Györgyike,Katinka és Gyu
la nevében fájdalomtól megtört szívvel jelenti, hogy 
felejthetetlen jó férje

H irsch ler Henrik  ur
igazgató

1KÍI8. évi június hó 3-ikán 49 éves korában és bol- 
hop házasságának tizennyolcadik évében rövid szen
vedés után jobblétre szenderült. A boldogult bilit 
lelemei e hó 5-én délután 3 órakor az Vő, Váczi-körút 
74. sz. alatti halottas házból az uj izr. temetőben 

örök nyugalomra helyeztettek.
H Hudapeslen, 181)8 junius 4-én. Alsódomborui Zalán 

Kipót János és neje, alsódomborui Hirschler Miksa és 
neje. Kőké Samu és neje, Hirschler Teréz, Hirschler 

Ödön és neje, 
testvérek és sógornők.

Krómul Sámuel J. és neje. 
após és anyós

Szegő Gyula, Kamui Pál, Kamin Pálné, dr. Fraenkel 
Sándor és neje, Zoltán Aladár és neje, Kreund Ödön 

és Zoltán Oszkár, sógorok és sógornők.
Héke lengjen hamvai fölött 1
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Felelős szerkesztő: Segéd-szerkesztő:
H A R G I T A I  JÓ Z S E F  ZR ÍNY I  K A R O L Y .

Kiadó és laptulajdonos :

FISCHEL FÜLOP (STRAUSZ SÁNDOR).



XV. tečaj. Yu Čakovcu. 1898. 12-jra juniuša Broj 24.

Sve pošiljke se tičuč zadržajn 
novinah, naj se pošiljaju na 
ime Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:
K nji žara Fi s c he l  Filipova 
kam se predplate i obznine 

pošiljaju.

M E D I I M U R I E
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeči družtveni znanstveni i povučljivi list za puk

I z la z i  s v a k i  t i j e d e n  j e d e n k r a t  i t o :  v u  s v a k o  n e d e l j u .

Predplatna cena je:
Na celo leto . . . .  4 fn 
Na pol Jela . . . .  2 fi t 
Na cet vert leta . . .  1 fn

Pojedini kroji koštaju 10 kr

Obznune se poleg pogodbe 
i fal računaju.

Službeni glasnik: »Cakovečke ŠparKasse«, »Medjimurske Šparkasse«, »Sparkasse Okolice Čakovca«, i. t. d.

Ja sani ja !
Današnja mladež, osobito mužki spol. 

ima jednu veliku i preveliku falingn. koja 
je véé mnogo i mnogo krat njihovu propast 
prouzrokovala a roditeljem veliku žalost pri
pravila: ona se najine drži za mnogo stariju. 
nego izbilja je.

Čoviek nebi mislil, kak dugo mladi 
ljudi dieca ostaju a kak oni rnisle, da su 
k t alko vrieme dieca.

Cesto nije nekoj dečec još niti posliednje 
školske hlače razdrl, a več se drži za od- 
raslog mladiča, koj misli, da mu je dužnost. 
harem postajnim pušenjem cigaretah ili da- 
pače i iz pipe pokazati svielu, da je on več 
muž na miestu. jer duhana podnaša. kak 
svaki odrasli

Još nije lomu dugo. da sam bil u 
jednom selu. gde se je proščenje obslužavalo 
le su svi kakti bez pameti u krčmu na 
mužiku se rivali, kad me nieki pedenj dugi 
Jožek sretne. koj još niti rubca za nos u 
žepu nije imal. i taj mali je veselo kriknul: 
»Tu imam dva krajcara i sad neidem prije 
domov, dok je neprerajtam!«

Je, islina je ... . mladi žvrgule onak. 
kak čuju stare iz cielog grla popievati!

Ako pak lakov mali knjercl stoprv 
zvrši pučku školu ili je več jedno lieto pri 
majstru Kladivcu ili llobliču u nauku, onda 
mu zraste ruža kak puranu i skoro bi bilo 
potrebno, da se mu roditelji i ostala brača

pred njegovim gospodstvom nekam pod zemlju 
zavleču i poskriju.

»Ja bi rad neodvisnim postati !« lužil 
mi se je jednoč nieki šestnaesl godišnji 
gymnazialac. koj bi bil zagladel. da su mu 
njegovi branitelji samo na jedan tjedan 
svoju darežljivi! ruku sustegnuli. pak: »Ja 
si od mojega slaroga nedam nikaj zapovie- 
dati !« kriče mnogi nevaljani sinovi, koji 
svoje obstoja nje. svoje jelo i pilo, svoje spa- 
vanje i skoznuvanje. svoje hlače i kaput 
jedrno jedincato poslie milostivoga Doga. 
svojim mozbit nevolju terpečim ali svakako 
duboko razžaloščenim roditeljem zahvaliti 
imadu; ali oni na to nemisle. več nadrlo 
kriče one prije spomenute ogavne rieči.

Oni si prisvajaj u, pak makar bi rodi
teljsko srdce nad lini puklo. mnogo više 
prava nego li odrasli: oni morajo svoje pipe 
i skupe cigare cieli dan i prek pol noči u 
ustili cmrliti, oni moraju svim krčmarom u 
selu ili u trgovištu s roditeljskimi novci u 
pohode dobadjali, oni moraju tielo i dušu 
oskvrnjujuče ljubavi sa malovriednimi žens
kami sklapati, oni moraju... svojim rodi
teljem pomalo grob pripravljali.

Ab, da bi oni promislili. kolike noči 
se njihove matere skoro do slepote plačo i 
nemru spati, dok oni u isto vrieme sa malo
vriednimi pajdaši i pajdašicami okolo po 
krčmah pijančuju, kartaj u se i novce vne
mar trose. Da bi oni promislili. kak srdjba 
na srdcu njihovih otacah glodje i prekletstvo 
im, nad zgubljenimi ali ipak ljubljenimi

sinovi, na ustnicah sedi, kak njihove dobre 
sestre nevolju trpe te se radi sramotnog 
života svojih bratov pred licem svakog poš- 
tenog čovieka sakrivaju, oni nebi bili moguči 
svoj nevaljani »Ja sam ja« na oltar familije 
staviti, polag kojega svi neizmerno trpe.

Kada . . . hotel bi ja pitati.......kada
anda lakov mladič ima pravo sa svojim 
predragim Ja sam ja« jedno malo u javnost 
pred sviet stupiti?

Sigurno stoprv onda, kada svoju prvu. 
poštenim dielom zasluženu zaslužbu, metne 
na stol ciele familije. Dokle pak to hude 
moguče, najviše ih je. kojim su več mustači 
ponarasli. dapače mnogi, najine pak dijaki, 
od koj ili su mnogi kaj se trošenja tiče ne- 
nadkrilj i vi majstori, imadu več i prilično 
tv rde brade, dok mogu prvoga srebernjaka 
iz svoje službice domov donesti i na stol 
familije metnuti.

Ovakovi imadu dosla razloga baš pod- 
puno pokorni i ponižni biti, pošto bez po
moči svojih roditeljali nisu nikaj više nego 
je nulla bez j edinke pred njom, pak zalo. 
ako oni sa svojim »Ja sam ja« oholo pred 
sviet stupe, lak je sigurnošču moči reči, da 
njihovo cielo izohraženje i finoča sastoji u 
tom, da se bedasto drže za više nego li 
jesu t. j. oni si utvaraju.

Kada pak se može mladič po malo po
čel i za samostalnoga držati ?

Onda stoprv, kada je do toga dotieral. 
da sam sebe, bez pomoči drugih uzdrža- 
vati more.

Z A B A V A

Dirao je ilošel mali klerik.
Ove pripovesti dogodjaj nepočimlje se 

odonda. kada je dimo došel, nego s dobrim 
prije, kak bi bil odišel s trstikom pokrile 
liiže svojih roditeljov.

Ded o János je bil siromaški mešterski 
človek, nego takov selski mešterski človek, 
koj je po zločestim vremenu meštriju tiral, 
a po dobrom pako polodeljske posle je 
obavljal.

Takov človek redko kad more postiči 
svoju svrhu. i kak se veli, s jednim sedlom 
nemoguče dva konja jahali. Nego zato ni 
moči bilo pošpotati Bedő Jánosa, kajti je on 
tak pametno vodil obedva posla i akoprem 
ga niti moči bilo medju bogate ljudi raču
nati, zato ipak nije bil presiljen k susedu 
na posudu kruha iti prosit. Pak bilo je vu 
Bedö Jánosu neprecenjeno čustvo, i svoj um 
prostum pameljum je previdel, da sadašnjem 
vremenu nevučeui človek redko, ili nigdar 
svoju sreču postiči more. Bog ga blagoslovil 
s drobnom dečicum poljeg mogučnosti je 
nju odhranjuval i vu školu marljivo pošiljal.

Ar navek navadno ovak je znal reči: Nek 
budu njegova deca preštimaneši ljudi, kak 
im je oteč.

Med ostalemi decami jednoga jegospodin 
Bog s osobitim dobrim razumom blagoslovil. 
Pištek mu je bilo ime. Gospodin plebanuš, 
kak lakaj i učitelj višekrat su nagovarjali 
Bedő Januša neg bi dal vu latinske škole 
Pišleka. ar iz žnjega i svečenik more postati. 
Oh ! bar da bi tak bilo ! zdehnul sije Bedő 
Janoš i lice se mu je lesčalo od ovoga bu- 
dučnoga u fanja.

Ako bi iz Pišteka svečenik postal, Bože! 
govorila je vu sebi njegova draga majka, 
- zvan suhoga kruha drugo jela nebudem. 

samo mi Bog daj ovo veselje postiči.
I dogodilo se je lak. da su Pišteka vu 

dijačke škole dali, i od leta do leta vu svo
jim sinekom vživali su si vekše veselje. 
Gospoda profesori nisu mogli zadosta hvaliti 
Pišteka marljivost, ošlru pamet, a zvun toga 
krolku i dobru njegovu naturu.

»Sam Bog ga je za svečenika stvorih 
— rekli jesu gospoda profesori.

»Čuješ li draga žena! kaj veliju gos
poda profesori V«

»Ako tak veliju, dajmo ga vu svečeničku 
školu!« —  govori dobra žena.

»Budeš videl, da i tam prvi hude naš 
Pištek. pak znaš, kaj i još biškup more žnjega 
poslati!«

»No. no. draga žena. zadovoljen hudem 
ja. ako samo plebanuš hude iz žnjega. Med- 
temtoga to sam gospodin Bog zna najbolje. 
Verek iz vnogog siromaškoga deteta postal 
je vre biškup !«

I kada je Pištek zvršil diačke škole. 
dali su ga vu seminarium, to se razumeva 
sprelevanjem suzah odpravili su ga na put. 
Ah blažene suze. Nemoguče, da na svakoj 
suzi blagoslov božji nastane, ar od otc.a i 
majke srcah zviraju ove suze.

Gdo bi to znal povedati i ispisati. koli
kokrat su se od njega spominali po danit 
med delom i po noči. kad su drugi ljudi 
mirno spali.

»K?ij ipak dela naš Štefek sinek vezda? 
Sad su ga vre ne za Pišteka imenu vali. 
Bog začuvaj ! Im denes zutra velečastni 
hude iz žnjega.

I gdo bi znal izpisali onu srčno veselje, 
kada jeden dan na cvetnu nedelju iz ne-



Onda mu je i privuščeno, da se negda 
po negda muževno sa oslalirni gradjani za
bavlja, pak makar to ga i poniešto koštalo, 
ali pri tom nesmie nikada zaboraviti na 
one, koji su mu lojtru držali, da se je lak 
visoko popeti mogel. Njegova je dužnost 
zahvalnim biti i to je najsvetija dužnost, a 
nečini li to, onda je vriedan, da ga svaki 
čoviek prezire i zaslužuje ono prokletstvo, 
koje kuče ruši.

A kad more konačno netko reči: Ja 
sam ja ?«

Onda stoprv. ako je u stanju ne samo 
za sebe več i za druge skrbeti, ako u službi! 
za dobro občine znatno radi, ako si je ute
meljil familiju. koja se se svim zaufanjem 
njega drži te ga kak svoga prvoga štuje.

Onda mu je slobodno svoju sreču onim 
oduševljenjem gledati, koji čoviek samo u 
pošttnoj borbi steče; onda se more. naprama 
Hogu pun ponižnosti i naprama svojim pun 
ljuba vi, kakti gotov muž smatrati te u fa
miliju kak i u občini kakti čvrst karakter 
valjali, i onda kakti lakov, svoj »Ja sam 
ja« varašu i selu pokazati.

A dok to netko postigrie. iliti dok do 
toga dotiera, da ovak golimi prsi i vedrim 
čelom kakti mogučni »Ja sam ja« preu 
občinstvo stupiti more. do toga velim projde 
puno vriemena i mnogi su do toga vriemena 
dobili i mraz na lasi, dapače i podpuni 
snieg.

Ja ov govor nišam zato ovde pisal, za 
da bil nekakva promiena, več za to, jer 
poznam puno takovih *Ja sam ja koji po 
ovom mojem pisanju budu mogli uvideti, 
da oni još nisu podpuni »Ja sam ja«, več 
ako se budu mog pisanja držali onda mogu 
taj »Ja sam ja« postati. E. Kollay.

Glas i munjina (elektricitat).
Pošto munjevna struja več po cielom 

Medjimurju leti, jer svakomu su poznati 
telegraphički droti. boču mojim čitateljem

nada bez da bi ga čekali, vu nizku tnalu 
hizičku miter stupi jeden mali klerik.

Je ! jeden mali klerik. Vu prvom tre
nutku nisu boleli veruvati svojim očim 
Moguče, da on njihov sinek more bili V

Ali bože, kak je odišel iz doma, a kak 
je došel domom, ah, ah vidiš, kak jeden 
pravi pop !

Dragi moji roditelji ! Više reči nije bilo 
čuti od maloga klerikuša, neg zagrli svoga 
dragoga olca i mojku.

Samo pomalom dojdu opel k reč i 11 starci.
»Nit ni si nam pisal, da dimo dojdeš ! 

Zakaj nisi pisal ?«
»Tak sam si mislil, da tak vekše ve

selje vam včinim !« reče mali klerik suznimi 
očima. Istimi, istimi.

Dobili smo vakaciju na ove svete vuz- 
niene dneve. 1 tam bi bil mogel ostati, ali 
srdce moje vleko me je proti domu.

Kak mene, kad sam sóidat bil. veli stari 
Hedö Janoš žalostnim glasom.

Protuletno sunce razprestira svoj«4 zlatne 
trake Bedo J.inoša malo kolibice obloke. 
Ne vidiš odovoga čislešega, pravicnešega 
veselje okrugle ove Z(‘inlje.

Složil M. F.

njezinu brzinu praktični, priemerom pokazati.
Glas ide u jednoj sekundi 310 metrov 

daleko. To je najliepše viditi ako se iz da- 
leka gleda gde netko nekaj zabija. Delavec 
več za ponovni udarec kladivca digne 
tako vidimo — a onda tekar glas prijašnjeg 
udarca čujemo. Munjina pako, leteča po 
drotu treba za istu dalečinu lak malo vrie
mena. da to nije niti mieriti moguče.

Za dokaz tomu. kojorn bitrinom leti 
munjina naprama hitrini, kojorn leti glas 
imam ovde jedan vrlo liepi slučaj:

U Kaliforniji je nedavno (u februaru) 
blizu jedne male željezničke postaje, fabrika 
dynamita prsnula u zrak. Kakov je to stra- 
šan prask moral biti, može si svaki pred
stavili koj zna. kakovim glasom jedmi samo 
mala patroma dynamita prasne. Činovnik 
telegraphički. koj je baš on hip u varaš 20 
kilometrov udaljen telegraphiral, pridoda još 
svojoj depeši i viest o netom dogodi v šoj se 
nesreči. On činovnik u varašu. koj je prijel 
depešu ju je pročital i prošlo je 30 sekun
dah iliti pol minute kad začuje tutnjavu u 
zrak dignute fabrike.

Anda on je več pročital depešu, da je 
fabrika u zrak odletela a pol minute kašnje 
je njezin prask čul. a dok je on prvi teleg
raphiral, opel je prošlo pol minute. Iz toga 
anda sliedi:

Glas prevali u jednoj sekundi 310 met
rov. Anda prevali u jednoj minuti 310X00= 
20100 metrov iliti 20 kilometrov i 100 
metrov. Za ovu daljinu prevaliti munjina 
nije niti \ ,00 secunde trebala. jer je on hip 
na miestu bila. a glas je svoju minutu tre- 
bal za prevaliti isti put.

Ovo je ravnič svoje vrsti fizikalni ex- 
periment. ali je valjan, je na dlanu, i tko 
mi ga uspiehom temeljito pobije, dobi od 
mene litru vina i puranjsku bocu.

E m , E o ila y ,

Presajanja irl;ivjilicah.
Za presajanje si oblačno vreme zebe- 

remo. Bred saj u njem zemlju dobro pripra
vimo za ov posel, da se leži primeju glavatice, 
korenje ti raju i rasteju. Ako je suša, onda 
predi jeden dan polejemo grede, a drugi 
večer pak počmemo saditi. Dri skubenju 
pazimo, da se neztrga korenje i da se skim 
više zemlje prime na korenje, zalo moramo 
glavatišče polčvati. ako je suho. Više ne 
poskubemo kak kuliko hitro posaditi moremo. 
Koje glavatice su več vun poskubljene, nje 
na hlad denemo i malo je polejemo.

Za predsad stare, ili pak preslabe gla
vatice su ne dobre i kvar za naš trud. Iz 
glavatiščah naj predi poberemo vun vekše, 
da slabeše vekšega odraska imaju. Ako se 
nam korenje pre dugo vidi, male slobodno 
kraj včeknemo, ili pak škarjami odrežemo. 
Luknje špinčastim drčvom, ili pak s prstom 
delamo tak glibuke, da se korenje nezavine 
nutri. Zatem pak zemlju dobro stisnemo k 
korenju, da glavatica trdo stoji. Nije smeti 
glavaticu na gustoma saditi, ako hočemo, 
da nam lepo raste. Doklam se glavatica 
rezrasle, moremo šalatu. ili pak luka nasa
diti med nju. da nam zemlja nestoji za- 
badav.

Ivada smo spresajanjem gotovi, malo 
polejemo grede. Dotlam pak samo onda po- 
levamo. kada zemlja vodu želi, drugač nam 
lehko sprhne ili pak zgnjili. Za fjeden dan 
malo okopamo glavaticu. a drugoč pak ju 
omečemo. Okopati višeput treba, ako sc

zemlja vtrdi ili pak je drač zrasel. Vu veliki 
suši malo zreloga gnoja presteremo po gre
dah pazljivo, da ne tešči korenje. Pri zelju 
i kalarabi jako valja gnoj. To zato činimo, 
da zemlja bolje zaderži vodu vu sebi i da 
jutrešnja rosica duže ostane. Sada je vréme 
glavaticu presajati.

Lili.

KAJ JE N 0V0G A?

H iš k  up i  p is a r ,

Zmejanovicsa, srbskoga biškupa vu Ver- 
šecu, kada je na Trojake vu veliku paradu 
oblečeni vu cirkvu išel, je Popovits zvani 
pisar s jednim količom počel tuči. Popovicsa 
su prijeli, do krvavoga zbili, zvezali i re
darstvu predali. Popovics bil je predi srbski 
frater, nego su ga odt i rali. Pri sudu bude 
se zeznalo, jeli je Popovics nori, ali pak 
zločinac.

P o h o d ,

Gospodin grof Festetics Jeni) pohodil 
je 8-gu o. m. vu Čakovcu kr. orsačku pre- 
parandiju sa ministarskim tolnačnikom dr. 
Pleininger Ferenczom. Gospodu pozdravil je 
gosp. Margitai Jože! ravnatelj preparandije i 
pokazal jim je sve sobe, vrt, gospodarstvo, 
čmelnjak i I. d. Na čast gospodina grofa su 
za tem učiteljski pripravniki popevali, igrali 
svojom bandom i turnali se. Gospodin grof 
je višeput izrazil, da se mu sve dopada i 
da je zevsema zadovoljen, kaj je videl i kaj 
je čul: poldrugu vuru se je vu preparan- 
diji zadržaval. Gospodin grof je 1-ga o. m. 
za pomoč pripravnikah 10 forintov poslal, 
kada su pripravniki svoju letnu zabavu ob- 
državali.

/z S t r ip  ove.

Iz gornjega Medjimurji nam pišeju sle
deče : Vu Strigo vi su 8-ga o. m. spomenek 
krnnisanje kralja i spomenek jezero letnog 
obstanka vu cirkvi s Te Deumom, a vu škofi 
školskum paradom obslužavali. Odvečer su 
deca s navučitelji skup vu bližju šumu na 
majališ odišli.

Makkos Ambruš štrigovski financ je 
Fvga o. m. célú noč van ostal iz kasarne, 
pak se (>-ga vu jutru strelil.

Bri Mura-Ligetfalvi su (i-ga o. m. na 
obali Mure jedno mrtvo telo našli, koje je 
voda vun hitila. Odkud ju je voda donesla? 
nije moči znati.

Na bregu Gyümölcshegy se je fi-ga o. 
m. Jesen Kata zvana l i pol let stara pucka 
vu mlaki vtopila.

Veliki viher bil je 8-ga o. m vu Štri- 
govi. Odvečer ob pol 1 vuri, kak dabi iz 
škafa v leja 1 i. takva ploha je išla. Na cesti 
je voda stala do kolena. Malo je prehenjal, 
onda pak počel iti deždj, a za tem tuča, 
kak lešjak debeli. Bo 2, 3 prste visoki led 
je vu nekojili mestih ležal. Bloha i tuča je 
sirom  iškomu puka neizmerno veliki kvar 
načinila.

/z L e p ra d e ,

Vu Legradu je 5-ga o. m. jeden stekli 
pes dvoje dece i više psuv vgrizel i oranil. 
Bsa su zaklali, a decu vu doktorsku ruku

, dali. —
Na Sv. Trojstvo su vu Legradu proš- 

č.enje obdržavali s paradom. Prodečtvo držal 
je veličastni gosp. Gadó Mátyás plebanuš, a 
pod mešom je legradska banda igrala.



P r o t !  ra z b o jn ik o m .

Holczmann István šintar i dva njegvi 
pajdaši iz Murske-Szubote su još vu 
1H9 H-OH1 letu više lolvajstva i razbojničtva 
včinili. llolczmanove pajdaše su 189B. 2F)-ga 
decembra vlovili. ali njega nisu mogli dobiti; 
šestput su na njega stieliti žandari, ipak 
jim je v ušel. Od onda je Holczmann vnoga 
razbojničtva včinil i iz tolvajsvta živel. Iz 
Szombathelva poslali su proti njemu pod 
zapovedičtvom žandarskoga leitinanta gosp. 
Kenedy lstvana Í8 žandarov, da ga vloviju. 
ili ga vst reliju, ali Holczmann je vušel vu 
Štajerski!. Vezda ga dalje naganjaju. dok 
jim bude došel na štrik. Pajdaše njegve su 
na 8 8 let temnice odsudili.

Are d d ja  i  boj.

Vu Ameriki i vu Angliji jako strogo 
obdržavaju nedelju i svetke. Tamošnji redov
niki su ovili dnevov spravišče obdržali i za
prosili Mac Kinleia. amerikanskoga predsed
nika. naj nedopusti, da bi amerikanci i 
španjolci vu nedelju tabora vodili jeden proti 
drugomu. I ako bi se na morju nepriatelji 
zišli vu nedelju. naj na drugi den ostaviju 
bitki)

Z a d n j i d  no v i k r a jc u  ra  h.

Približiju se zadnji dnevi krajcarab. ar 
budu oni 30-ga o. m. preminuli. Od prvoga 
juliuša vre niti bogec nebude jednoga kraj- 
cara prosil, nego dva fillera. Vu štaeunih. 
na pijacu, vu trgovini zgubi krajcar svoju 
vrédnost od l-ga juliuša, od kojega dneva 
bude samo vu štajraintu primljen, a za pol 
drugo leto niti tam ne.

Z lo č in .

Pálfi György iz Mihalda odišel je vu 
Kanižu pešice. Ljudi su ga još on den našli | 
mrtvoga vu šumi. kud cesta vodi. Iztraga 
je našla, da su Pálfia iz šume vstrelili, ar 
je kuglju imel vu glavi. Sedemdeset forintov 
su mu zginuli, koje je on den vu svoju 
torbu del. Zločinitelja iščeju.

L ll iv n  žitom .

Magjarsko kr. ministartvo za poljodel- 
stvo opomene gospodare na sledeče: VTu 
nekojih okolicah takvi senzali liodiju po 
selah, koji menjše gazde narataju. da oni 
svoj. još na nogi stoječi žitek (pšenicu, 
brž, ječmen, kuruzu i t. d.) na prej, još 
pred žetvom za tal cčnu prodaju. Takvim 
gazdam senzali kapuru daju, a od gazde 
pak za primljene novce i za na prej pro
dani žitek vekslina ili obligaloriju jemleju. 
Poljodelce i gospodare opomene ministarslvo, 
da je to lihva žitom, ar senzal fal kupi ono. 
kaj gazda još neima. Vnogi i prevnogi po- 
Ijodelci su vre na nikaj došli s takvom trgo-1 
vinom. — Ako bi koga senzali ipak na-i 
mazali s takvom trgovinom. naj se tuži pri j 
kr. sudu Poljeg paragrafa l()-ga zakona 
XXV-ga, leta 1883. douešenoga varmegjlnska 
oblast ima svoj juš ministeriumu prijaviti 
spomenutu lilivu. koj bude za célú okolicu I 
odredil iztragu, gde se lih vari žitom. Naj si ■ 
to svaki gazda vu pamet vzeme, pak naj 
pazi na se !

P o k o s i l  jo  svo jeffa  šo ffo rn .

Vu Szigetvári) se je na senokoši 9-ga 
o. m. Sas Ferencz posvadil svojem šogorom 
Varga Štefanom. Sas Ferencz se je tak raz
srdil, da je Varga Štefana s koson na dve 
strani rezrezal. Varga Štefanova žena je na 
pomoč išla svojemu rnužu, njoj je pak Sas 
Ferencz nogu odrezal s kosom na jeden

mah. Varga je taki vumrl a žena sada 
vmira. Ljudi su hoteli toga strabovitoga 
kosca na mesti zatuči. ali on jim je pobegel 
i sam se javil pri sudu, gde su ga taki 
zvezali i zaprli.

S t r d i l  so jo .

Vu Velikoj-Kaniži se je Hurger Adolf 
kaprol T8-og regimenta 8-ga o. m. s puškoin 
svojega pajdaša vu glavu strelil. Burger bi 
vre vu oktobru na urlaub odišel, ali n i j e 
mogel dovčekati to blaženo vrčme. Pred 
nekolikimi dnevi je vre govoril o lom. da 
bude se strelil.

M a te r in o  s rc e .

Nega na svétu čudnovitešega, kak je 
materino srce. Ovdi hudem vam opisal jednu 
peldu. Vu Karát* ondu se je pripetilo, ovih 
dnevov, da je Eros Pavlova žena na najži 
imela nekakvo delo. a medtem toga se je 
i  let stari sinek vu dvoru igral. Najedenput 
čuje plač sineka, pogledne iz najža i vidi, 
da žrebe, koje se je iz štale oslobodilo, okolo 
deteta drče i riče. Mati hoče iz najža doli 
iti. ali negdo je lojtru odnesel. Nikaj se ne- 
premišljava, nego skoči doli i sva se potere, 
samo toliko jakosti ima, da si déte ogrli i 
svojem tčlom ga čuva. Déte je oslobodjeno. 
ali ona težko betežna i oranjena leži.

T a b o r .

Iz Amerike došel je glas, da je prošli 
tork vu jutro ob pol šest vur poljeg Kaima- 
nerasa velika bitka bila. Pet amerikanski 
parobrodi su počeli strahovito strelati iz svo
jih štukih festunga. Španjolci su sprvince 
takaj jako odgovarjali svojimi štuki. ali pot- 
lam su se morali nazaj med festunga pote- 
gnuti i céloga varaša vužgati. da nepriatelju 
nikaj neostaviju nazaj. Amerikanci su vnogo 
kvara napravili španjolcom.

D a  se  d r č  v o č im  da  že u zd rž i.

Na otoku Sardiniji, da se kolarsko drévo 
za kotače i kola za uva od nucanja i prli- 
nenje ovak delaju: Komadi dréva, koji su 
odredjeni za kotače, deneju vu vodu, vu 
kojoj je sol raztopljena i puste jeden tjeden 
namakati. Ovakvim kotačom neškodi niti 
vručina niti sunce, niti drugo kaj. a jako 
dugo zdržiju. — Kolari probajte !

V a d n o v it i o d n o sa  j  ro d b in s tv u .

Harvod Karol imel je s prvom Ženom 
dve kčeri. Stareša kči otišla je zamuž, i vzela 
je Ivana Košika ladjara dovca, koj je takaj 
s prvom Ženom imel jednu kčer. Kada je 
Harvod Karol bil na gostih prvi svojoj kčeri, 
spoznal se je i zaljubil vu kčer svojega 
zeta. oženil se je i za jedno Ijeto dobil je 
sina. I tak je bil odnošaj laj, da Isabela 
Harvod. Ivana Košika druga žena, si je od 
sebe mogla reči: »Moj oteč je moj sin. ja 
sam mati moje matere, moja sestra je moja 
kči a ja sam babica mojega sina.»

Nekaj za kratek čas.
Kaj misli G j u r a k oč i š.

Kesno v noči i v kmičnom vremenu 
i pelja se jeden gospon dimo z gosti i veli 
kučišu: Onda pazi Gjura, da nezaspiš, da 

I nezaspiš, ar po ovim putu se lehko prehiti
mo. i lehko zabludimo. Radje si nekaj pre- 

i mišlavaj. da nebudeš pospani.
— Razni im gospone. odgovori kučiaš.
Na to gospon sam je na kralkoma 

j zaspal. Kad bi se za dobro vrčme prebudil, 
zapila kučiaša:

t— No kaj si sad premišlavaš Gjura V
— To. — veli kočiaš — ako bi ja imel 

sto forinte, kaj bi delal žnjimi.
— Dobro je Gjura, — veli gospon.
— Dalje zaspi gospon i za jedno vrčme 

se prebudi.
— No Gjura, sad kaj premišlavaš?
— Premišlavam, veli kočiaš, — da kak 

moreju na protuletje čaple iz stranskoga 
orsaga dimo dojti ?

— Dobro Gjura !
— Nato opel zaspi gospon. Ali kad bi 

se tretjiput prebudil, čini mu se, kak da bi 
stali.

— No Gjura. sad kaj premišljavaš ?
— Hej ! gospone ! sad to premišljava m, 

kak budemo mi ipak dimo došli ? Doklam 
sem i ja malo zadremal, tolvaji su nam 
konje odpregli i odtirali.

V noči.

Velika burnja je i žena budi svojega 
muža.

— Gjura stani se. ovdi je zadnji sud-
Muž: (pospan) reči mu, naj drugda

dojde.
M a je z e n  F e r e n c z

učitelj.

Krčmar: Pivu zapovedaju ?
Pivec: Rog začuvaj !
Krčmar: Vino?
Pivec: Kaj mislite?!
Krčmar: Nigdar ne pijeju vino?
Pivec: Bogme pijem doma.
Krčmar: Pak kaj pijeju anda ?
Pivec: Vodu.
Krčmar: Pak zakaj samo vodu?
Pivee: Jerbo stalno znam, da vu vodu 

ne vlčjeju vino.

Iz Čakovca vnogo kamenja voziju širom, 
lakaj žemlje i kruha. Samo to je kvar, kaj 
im je kamen pre mehek, a kruh pak pretrdi.

Cul sem. da vu Čakovečkim melinu su 
zračunali, kuliko hektolitrov zrnja su več 
semleli. Dobro bi bilo, da bi i to zračunali. 
ako bi te melim na Dravi stal, kuliko hek
tolitrov inele bi bil mogel mlinarski detič 
v k rasti.

Opel je toča gorice pol uk la. mili Bože. 
da budeš pak na one poslal toču, koji vino 
krstiju ? !

Ide cigan k fiškaljušu i prosi ga. da ga 
naj brani pri sudu, mesto penez bude mu tri 
klaftre drva dopelal.

Fiškaljušu se dopala pogodba i odmali 
navuka da ciganu takvoga. da ako ga pri 
sudu pitali budu, na svaka pitanje naj reče: 
krm*. . krrrr . . . kleju k sudu.

Sudec: Cigan! zakaj si vkral gusku ?
Cigan: Krrrr . . . krrrr . . . krrrr . . .
Sudec: Lopov nedélaj mi komedje; ku

liko si star?
Cigan: Krrrr . .. krrrr . . . krrrr . . .
Sudec: Ako mi odmali neodgovoriš. za

prli te dam ! Imaš decu ?
Cigan: Krrrr . . . krrrr . . . krrrr . . .
Fiškaljuš: Prosim gospona sudea vidiju, 

d«i te človek neima pameti, naj ga pustiju.
Sudec se osvedoči, da cigan je hur- 

masti i ztira ga vun. Fiškaljuš taki ide za 
ciganom i zdalka mu kriči: Tak cigan, da 
mi dopelaš drva !

Cigan: Krrrr . . . krrrr . . . krrrr... tu 
su jim drva gospon fiškaljuš.

Lili.
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Nyilttér*)
E rovat alatt közlöttckérl som alaki, som tartalmi 

tekintetben nőm vállal felelősséget a S zerk .

42 frt 75 krig teljes öltönyhöz való kelme Tussors és 
Shantung-Pongees, valamint fekete, fehér és színes Henne- 
berg-selyem 45 krtól 14 frt 65 krig méterenként a leg
divatosabb szövés, szin és mintázatban. Privát fogyasztók

nak póstabér és vámmentesen valamint házhoz szállítva, 
mintákat pedig postafordultával küldenek. ö

FISCHEL FULOP (8TRAUSZ SÁNDOR)
könyvnyomdája

C s á k t o r n y á n ,
a legújabb gyorssajtókkal és díszes uj betűkkel van felszerelve.

e Elvállal minden néven nevezendő

könyvnyomdái munkákat,
ii. m, névjegyek, levél fejek, meghívók, eljegyzési-, eskelési- és gyászjelentéseket.

b á r m e l y  n y e l v e n  é s  k i v i t e l b e n

a legjutányosabb árak mellett.



Tit diih e /e  f /s  é j / v k.
(chronikus katarrhusok és tüdösorvadasi

g y ó g y i t h a t ó k
e kitűnő hatású és ártalmatlan

„GlandUlénÍÉ használata által.

Glandulén a l*-gjo!»l» szer h;irmil\<m tüdőhet«--’ - 
ségeknél. Ibimulatos sikerek régebb ős előrehala
dottabb tüdőbetegségeknél; bizon villáinak gyógyult 
betegek és hírneves orvosok által.

Glandulén a legbiztosabb ismeri szer. minek se
gítségével a természet a testben gyógyítja a ttído- 
belegségeket A szervezel (ílamlulen liiányával 
megbetegszik (ilandulen czélszerü használata fo
kozza a természetes gyógyulást.

Glandulén nem mesterséges utón előállított vegyi 
szer. melyeknek többnyire nem kívánt kellemetlen 
mellékhatásai vannak, teljesen ártalmatlan huzamo
sabb használatnál is.

Glandulén elöállittatik Dr. Hofmanu utóda által 
Meerane ^ Sí vegvi gyárában egészséges állatoknak 
tiblőmirigveiböl. Tablettákban, kellemes és alkalmas 
alak bevevésre. Minden egyes tabletta tartalmaz ()'2ő 
(ilandulen-nek megfelelő 0 0 5  besűrített mirigyanya- 
got és 0 2 0  izjavilo tejczukrot.

Glandulén törvényileg védve és szabadalmazva 
van. utánzatoktól óvakodjék. Változatlan alakban 
minden gyérgyanyagid tartalmazó (ílanduien kapható 

minden gyé»gyszerlárban: 1 üveg 2 Irt 75 kr. 100 db.) 
/■s 1 frt 50  kr. 50  db Ott hol nemkapható, for
duljon a főraktárhoz:

D iana g y ó g y s ze rtá r,
Budapest, Károly-körut 5. szám ,
honnan kívánatra terjedelmes ismertetés é* haszná
lati utasítás orvosoknak, valamint betegnek bérmentve 

küldetnek.

.">44 5 — 10

A ki a s z a b a d b a n  levő  fa k é s z le té t  megakarja óvni I  
a ro th a d á s tó l és s z iv a c s o s o d á s tó l,  e g y s z e rű  és I  
b iz to s  m ó d o n  való befecskendezés áital. az hasz- I  

milja e czélra a már több mint 20 év <>tu ismert 1

.AVENAKIUS szabadalmazott |

Carbolineumát
és ó v a k o d jo n  az é r té k te le n  u tá n z a to k  vételétől. I  

Árjegyzéket ingyen és bérmentve küld: ■

A V  E N A R IU S R .  carbolineumgyara ]
Bécs, III. Hauptstrasse 84. |

U  5os 7 - l o  !

S Z I V A T T Y Ú K A T  T üZFECSKENPŐKET
házi. ipari mezőgazdasági, építkezési I  városi, községi, gazdasági

és egyeb nyilvános czelokra Ár*z-, |  é s  gyári t ű z o l t ó s á g o k n a k ,
Járf/áuy r s  e ro lm jtM sra*  6 *

7* harangokat ósharang-állványokat
templomok* iskolá k  sík. részére*

Bűzmentesen működő pöczegödör tisztitó készülékeket, utczai öntöző
kocsikat, sárkaparókat

készít és ajánl a

R U D APEST1 S Z IV A T T Y Ú  ÉS G É P G Y Á R  
-  u Részvény-társaság (ezelőtt W A LSER  FERENCZ)

B U D A P E S T .  V I . ,  k ü l s ő  V á c z i u t  4 5 .c-.
s- Á r je g y z é k e k  és költségvetések ingyen és bérmentve,

— —  I I  III — |

N in cs  tö b b é  lá b fá já s
sem tyúkszem, sem izzadó láb, sem bőrkeményedés, sem lábdaganat, sem 
fagyos láb, sem lábégés. Küvid idei viselés után megkönnyebbül a járása 
amink, ki ezipőjét Dr. Högyes-féle az egész világon szabadalm azott Asbest 

talpbéléssel látja el.
Párja egyszerű tVO kr.. kettős vastagságú frt 1.20. Az asbest talpbetét kitűnőségét legjobban bizo
nyítja, hogy a rs. és kir. közös hadseregnek és a m. kir. honvédségnek eddig 22500 pár szállitatott. 
Szétküldés csakis utánvétellel, vagy a pénz előlegeg beküldése mellett külön 10 kr. Iram-ó. Felvilá

gosítások és prospektusok, köszönetnyilvánítások ingyen.
Á lta lá n o s  A s b e s tá r u -g y á r  b e té t i  tá rs a s á g , B u d a p e s t  V I. S z iv -u tc z a  ig .

Viszonteladóknak megfelelő árengedmény.

I 1 Reínprecht Budai Fiume szálloda |
v  (Ezelőtt (.'orsószálloda) B U D A P E S T. II. k é r. F ő -u t.

X  Újonnan átalakított és dúsan berendezett vendég- ^
K  szobák. Éttermek és kávéházi helyiségek a leg-
gk nagyobb kényelemmel berendezve. Eranczia és ma-
2 * gyár konyha. Kitűnő eredeti hamisítatlan borok.
(if Kőbányai részvény serlÖzőtle sör —  legjutányo- n
gk sabh árak. já

F ig ye lm es  k is z o lg á lá s . M e g n y it ta to t t  f. é. a  
£► m á ju s  i-é n . <3
g f Tisztelettel á
^  5-2<; 3—a R e ín p re c h t s z á llo d a tu la jd o n o s . ^

I Pályázati hirdetm ény. j
| A boliozai r. k. elemi népiskola 2 tantermének padokkal. fo- € 
i koto táblával, asztal, szók és dobogóval loondö fölszerelésére pálya- e  

| zat hirdottetik. 5
| ^elhivatnak a pályázni > asztalosmesterek, hogy 21 drb. .*11
) üléses tolható pad, (sohuberos) 1 iskolai fekete* tábla, 1 asztal, 2 szók | 
[ os dobogó) kiállításáról, ajánlataikat alulírott S
| községi elöljárósághoz nyújtsák be, ahol személyes megjelenés esetén | 
i bővebb felvilágosítást nyernek. \

! itellvzű n , évi/unius hő  |
| L A R N SZA K  IS T V Á N  kjegyző. H AK SZA JEROMOS hiró. I
|©©©©©©©©©©©©$©©©©©©©©©©©©©©©©©?Í»©©©©©©©?»©©©©©©©©©©©©©©I

Nyomaton Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorssaj Iáján Csáktornyán.
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